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“Maatschappij moet weer
vertrouwen krijgen in tbs”

Dienst Justitiële Inrichtingen

Als een rechter in Nederland 
iemand een straf of vrijheids-
benemende maatregel oplegt,
is het ministerie van Justitie 
verantwoordelijk voor de uitvoer-
ing daarvan. De Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) voert deze taak 
uit. Alle justitiële inrichtingen in 
Nederland vallen onder de 
verantwoordelijkheid van DJI.
Dit zijn penitentiaire inrichtingen 
(huizen van bewaring en 
gevangenissen), justitiële jeugd-
inrichtingen, forensisch 
psychiatrische centra en
detentie- en uitzetcentra.
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Opdracht
Teksten schrijven voor corporate brochure

Onderwerp
Uitleg over DJI aan de hand van vier 

doelgroepen: volwassen gedetineerden, 
jongeren, patiënten in forensische

zorg en vreemdelingen.

Werkwijze
Teksten schrijven op basis van

aangeleverd materiaal

Fragment
‘Patiënten in forensische zorg’

DJI had naast een website behoefte aan 
een corporate brochure waarin duidelijk 
wordt uitgelegd wat de organisatie doet 

en voor welke doelgroepen zij werkt.
Het tweede deel van de brochure
bestaat uit een aantal interviews.

Patiënten in forensische zorg

Een rechter kan in een vonnis naast een straf of maatregel ook forensische zorg 
voorschrijven. Elke vorm van zorg in gedwongen kader vraagt voortdurend om een 
zorgvuldige balans tussen behandeling en beveiliging.
Er zijn 22 voorwaardelijke sancties die onder forensische zorg vallen. De bekendste 
zorgmaatregel is tbs: terbeschikkingstelling. Deze maatregel wordt opgelegd aan 
volwassenen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en geheel of gedeeltelijk 
ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard voor dit delict.
Onder de forensische zorg vallen ook zorg aan verstandelijk gehandicapten en 
justitiële verslavingszorg. Patiënten kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst bij een 
ggz-instelling voor het volgen van een poliklinische behandeling. Als tijdens een 
gevangenisstraf forensische zorg nodig is, kan iemand terecht in een Penitentiair 
Psychiatrisch Centrum of in een Inrichting voor Stelselmatige Daders voor veel-
plegers. De behandeling van forensische patiënten is erop gericht het gedrag 
zodanig te veranderen, dat de patiënt niet opnieuw een delict pleegt. De patiënt 
krijgt een behandeling voor een stoornis of een verslaving, of hij krijgt een
therapie om te leren omgaan met zijn stoornis.

TBS
Als de pleger van een ernstig misdrijf een psychiatrische ziekte of stoornis heeft, kan 
de rechter hem niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk achten voor dit delict. 
Hij kan deze persoon een tbs-maatregel opleggen. Voor het deel van het delict dat 
hem wél kan worden aangerekend, geeft de rechter een gevangenisstraf. Dit leidt 
tot een combinatievonnis: eerst gevangenisstraf (vergelding) en daarna tbs 
(behandeling).
Tbs kan uitsluitend worden opgelegd als er een risico bestaat op herhaling en de 
samenleving daardoor gevaar loopt. Ook moet het om een delict gaan waarvoor 
tenminste vier jaar gevangenisstraf staat óf waarvoor tbs kan worden opgelegd, 
ongeacht de straftermijn. De rechter beoordeelt elke twee jaar of de tbs-maatregel 
moet worden verlengd.
 
Tbs met bevel tot verpleging
Tbs met bevel tot verpleging is een vrijheidsbenemende maatregel. De tbs-patiënt 
verblijft verplicht in een gesloten Forensisch Psychiatrisch Centrum en werkt mee 
aan zijn behandeling. Dwang en vrijwilligheid staan hier op gespannen voet. De 
Nederlandse wet staat dwangverpleging niet toe. Bij tbs met bevel tot verpleging is 
de behandeling, gericht op het gevaar voor recidive, dan ook in principe vrijwillig. 
Maar als iemand niet meewerkt aan zijn behandeling, vermindert de kans op her-
haling niet en blijft beveiliging van de maatschappij noodzakelijk. De rechter zal de 
tbs-maatregel dan verlengen zolang het nodig is. Er is dus sprake van indirecte 
dwang om mee te werken aan de behandeling.

Tbs met voorwaarden
Bij tbs met voorwaarden gaat iemand niet naar een FPC, maar stelt de rechter 
voorwaarden aan het gedrag. Iemand moet bijvoorbeeld een verplichte (ambulante) 
behandeling ondergaan of mag geen alcohol of drugs gebruiken. Negeert hij deze 
voorwaarden, dan kan de rechter de tbs alsnog omzetten in tbs met bevel tot 
verpleging. Een rechter legt alleen tbs met voorwaarden op als met een 
poliklinische behandeling het recidivegevaar is te beteugelen.


