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Binnen stichting Transfore wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. In 2015 en 2016 is een 

onderzoek uitgevoerd naar de vroegtijdige afsluiting van behandeling binnen de forensische 

psychiatrie. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd binnen een master Klinische Psychologie aan de Vrije 

Universiteit en in samenwerking met Kairos (een specialistische instelling voor ambulante forensisch 

psychiatrische behandeling en een onderdeel van de Pompestichting). 

Waarom onderzoek naar afsluiting van behandeling? 

In een behandeling werken een patiënt en een behandelaar samen. Bij de start van de behandeling 

worden behandeldoelen afgesproken die gericht zijn op het grensoverschrijdende gedrag van de 

patiënt en de kans op herhaling van delicten (als deze in het verleden zijn gepleegd) te 

minimaliseren. Ook wordt vastgesteld hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. Bij een ideaal 

verlopen behandeling zijn de vooraf gestelde behandeldoelen aan het einde van de behandeling 

behaald. In de praktijk ziet dit er soms anders uit. Soms stoppen patiënten, zonder instemming van 

de behandelaar, eerder met de behandeling dan aan het begin van de behandeling is afgesproken. 

Dit noemen we vroegtijdige afsluiting van behandeling. Dit fenomeen komt in de forensische 

psychiatrie vrij vaak1 voor en wordt door mensen die betrokken zijn bij de mentale gezondheidszorg 

als een probleem gezien2. Waarom is dit?  

Uit eerder onderzoek3 is gebleken dat vroegtijdige afsluiting vaak leidt tot: 

- minder goede behandelresultaten 

- een grotere kans op het plegen van een nieuw delict of nieuw risicovol gedrag 

- meer psychische problemen 

- meer veroordelingen 

- hoge kosten van onafgemaakte behandelingen 

Het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek was: een beter beeld krijgen van welke factoren het vroegtijdig afsluiten 

van een behandeling kunnen beïnvloeden. In dit onderzoek zijn de volgende eigenschappen van 

patiënten meegenomen:  

- leeftijd 

- geslacht  

- opleidingsniveau 

- burgerlijke staat 

- het hebben van een antisociale persoonlijkheidsstoornis 

- alcohol- en druggebruik 

- actieve vrijetijdsbesteding 

                                                           
1 30-50% van de forensische patiënten maakt hun behandeling af; Residential programs for juvenile offenders 

(1995). Minneapolis, Minnesota: Office of the Legislative Auditor. 
2 Wormith, J. S., & Olver, M. E. (2002). Offender treatment attrition and its relationship with risk, 

responsivity,and recidivism. Criminal Justice and Behavior, 29(4), 447-471. 
3 Feitsma, W. N., Popping, R., & Jansen, D. E. M. C. (2012). No-show at a forensic psychiatric outpatient clinic: 

Risk factors and reasons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56(1), 96-
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- deelname aan een criminele organisatie (alleen meegenomen in het cijfermatige deel van 

het onderzoek)  

- deelname aan georganiseerde vrijetijdsbesteding 

- het risiconiveau (de kans dat iemand opnieuw risicovol gedrag laat zien of opnieuw een delict 

pleegt) 

- verandering van het risiconiveau gedurende de behandeling.  

Het onderzoek bestond uit een cijfermatig deel (kwantitatief onderzoek) waarbij dossiergegevens 

werden gebruikt van 77 forensische patiënten die hier toestemming voor hadden gegeven. Dit waren 

allemaal patiënten die óf vroegtijdig óf gezamenlijk gestopt waren met hun behandeling. Daarnaast 

bestond het onderzoek uit een gedeelte met interviews (kwalitatief onderzoek). De interviews zijn 

afgenomen bij behandelaren van polikliniek De Tender in Deventer en in Zwolle en bij patiënten uit 

de dagbehandeling voor mensen met seksueel grensoverschrijdend gedrag van polikliniek De Tender 

in Deventer. 

De uitkomsten 

Kwantitatief onderzoek 

De belangrijkste conclusie uit het cijfermatige onderzoek is dat patiënten waarvan het risiconiveau 

weinig afneemt tijdens de behandeling vaker vroegtijdig stoppen dan patiënten waarvan het 

risiconiveau veel afneemt. Een reden hiervoor kan zijn dat patiënten hun motivatie voor de 

behandeling verliezen wanneer zij weinig veranderingen in hun klachten ervaren, waardoor zij 

stoppen met de behandeling. Een combinatie van de volgende factoren voorspelde het vroegtijdig 

stoppen van een behandeling het sterkst:  

- weinig verandering in het risiconiveau gedurende de behandeling 

- geen tot laag alcohol- en druggebruik  

- het hebben van een relatie (maar hierbij niet samenwonend) 

- basisschool als opleidingsniveau 

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten die over deze eigenschappen beschikken, vaker vroegtijdig met 

de behandeling stoppen dan patiënten die niet over deze eigenschappen beschikken. Wat betreft 

alcohol- en druggebruik komt naar voren dat patiënten die juist weinig alcohol en drugs gebruiken de 

behandeling vaker vroegtijdig afsluiten dan patiënten die veel alcohol en drugs gebruiken. Dit is 

tegengesteld aan wat in het onderzoek werd verwacht. Een verklaring hiervoor is dat patiënten met 

ernstig alcohol- en druggebruik vaak in verslavingsklinieken worden behandeld in plaats van in 

forensische poliklinieken. Hierdoor wordt de kans groter dat iemand die de behandeling vroegtijdig 

afsluit al weinig alcohol en drugs gebruikt.  

Kwalitatief onderzoek 

In de interviews werd gevraagd naar de mening van patiënten en behandelaren over de verschillende 

factoren (zie de beschrijving hiervan onder ‘Het onderzoek’) en de invloed ervan op het vroegtijdig 

afsluiten van een behandeling.  

De volgende factoren dragen volgens behandelaren en patiënten bij aan een vroegtijdige afsluiting 

van behandeling en afsluiting van behandeling in het algemeen. Niet alle onderwerpen zijn 

besproken met patiënten. Wanneer deze wel zijn besproken, staat dit in onderstaande tekst 

vermeld. 

Geslacht 

Het geslacht van de patiënt is volgens de meeste behandelaren niet een factor die invloed heeft op 



het afsluiten van een behandeling. Volgens hen is er geen verschil in de manier waarop mannen en 

vrouwen hun behandeling afsluiten.  

Leeftijd 

Volgens veel behandelaren beëindigen jonge patiënten hun behandeling vaker vroegtijdig dan 

oudere patiënten. Dit zou veroorzaakt worden doordat jongere patiënten vaak minder stabiliteit 

kennen en minder zelfinzicht hebben. 

Opleidingsniveau 

Volgens veel behandelaren beëindigen patiënten met een laag opleidingsniveau en daarnaast andere 

risicofactoren (zoals een laag niveau van zelfreflectie en een psychische kwetsbaarheid (de kans om 

een psychische stoornis te krijgen)) vaker hun behandeling vroegtijdig dan patiënten met een hoger 

opleidingsniveau. Daarnaast kan het hebben van weinig financiële middelen volgens behandelaren 

een reden voor vroegtijdige afsluiting van behandeling zijn. 

Psychopathologie (het hebben van een psychische stoornis) 

De heftigheid van de psychopathologie is volgens behandelaren van invloed op of een behandeling al 

dan niet wordt afgesloten. Aanwijzingen om de behandeling af te sluiten zijn volgens behandelaren: 

een geschikte manier van omgaan met de psychische stoornis, stabiliteit op de meeste 

levensgebieden, zelfinzicht en een geschikte manier van het innemen van medicatie. 

Intelligentieniveau 

Gevraagd naar de invloed van intelligentieniveau op het afsluiten van behandeling, noemden veel 

therapeuten de groep forensische patiënten met een lichtverstandelijke beperking. Behandeling van 

deze patiëntengroep zou vaak langer duren en meer structureel zijn dan die van andere forensische 

patiënten. Er zou met name gefocust worden op het versterken van het sociale netwerk en deze 

groep zou meer moeite hebben met het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Maatschappelijke gevoeligheid 

Een aantal therapeuten geeft aan dat patiënten die bekend zijn in de media vaak langer behandeld 

worden dan patiënten die dit niet zijn. Daarnaast benoemen therapeuten dat er in de reguliere GGZ 

een vorm van angst lijkt te bestaan voor ex-forensische patiënten wanneer zij daar naar 

doorverwezen worden. 

Type delict 

Het type delict (agressie/seksueel grensoverschrijdend gedrag) is volgens de meeste behandelaren 

niet van invloed op het afsluiten van behandeling. Echter benoemen zij dat patiënten met 

agressiereguleringsproblemen vaak impulsiviteit als eigenschap kennen en hierdoor vaker vroegtijdig 

stoppen met de behandeling dan patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag die de 

eigenschap impulsiviteit vaak minder kennen. Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag 

zouden vaak een langdurigere behandeling hebben. Het eerder gepleegd hebben van een delict, het 

aantal delicten en de ernst ervan zouden eveneens bijdragen aan de behandelduur. 

Een gezond leven 

Een geschikt eet- en slaappatroon en structuur zijn volgens de meeste behandelaren belangrijk in de 

behandeling. Gezondheid, voeding en sporten zouden echter thema’s zijn die weinig aandacht 

krijgen in de GGZ. Volgens patiënten zou een hoog geluk niveau een belangrijke indicator zijn voor 

het afsluiten van behandeling. 

Kennis 

‘Het hebben van kennis’ houdt in: hoe geïnformeerd iemand zich voelt over dingen die belangrijk zijn 



voor hem of haar4. Kennis draagt volgens behandelaren in dit onderzoek bij aan het 

autonomiegevoel van een patiënt. Patiënten geven aan dat ze het belangrijk vinden om tijdens de 

behandeling kennis op te doen over hun delictgedrag, het voorkomen van een nieuw delict en hoe 

hulp te vragen. 

Dagbesteding 

Volgens zowel behandelaren als patiënten zijn nuttige dagelijkse bezigheden van belang. Dit draagt 

volgens hen bij aan een dagstructuur, voldoening en zelfvertrouwen van de patiënt. Verveling 

vergroot volgens hen de kans op criminele activiteiten en kan daarom het risiconiveau verhogen. 

Daarnaast zou een zinnige dagbesteding kunnen leiden tot het ontmoeten van nieuwe, prosociale 

contacten (niet criminele, steunende sociale contacten). Het hebben van werk is hierbij niet zozeer 

belangrijk volgens de meeste behandelaren en patiënten. Het hebben van een inkomen heeft 

volgens hen een positieve invloed, maar verder gaat het met name om een zinvolle dagbesteding en 

om een prosociale manier van leven. 

Autonomie 

Autonomie is een belangrijke factor bij het afsluiten van behandeling volgens behandelaren en 

patiënten. Volgens behandelaren is het voor het afsluiten van een behandeling belangrijk dat een 

patiënt zichzelf kan reguleren, en zich verantwoordelijk voelt voor het creëren van een prosociaal 

leven. Eén patiënt benoemt als aspect van autonomie het in staat zijn om hulp te vragen wanneer 

het niet goed gaat. 

Innerlijke rust 

Volgens behandelaren is het hebben van stress en emotionele onrust een belangrijk aspect om 

rekening mee te houden bij het afsluiten van behandeling. Een adequate manier van omgaan met 

stress was hierin met name belangrijk. De combinatie van stress en psychopathologie zou namelijk 

de behoefte aan het plegen van een delict kunnen vergroten. Patiënten benoemen dit eveneens: een 

geschikte manier van omgaan met emoties en traumatische levenservaringen zou volgens hen een 

voorwaarde zijn om behandeling af te sluiten. 

Alcohol- en druggebruik 

Over alcohol- en druggebruik vertellen behandelaren dat patiënten met ernstig middelengebruik 

doorverwezen worden naar verslavingszorg na een intake. Zo zouden patiënten met ernstig 

middelengebruik minder in de forensische behandeling voorkomen. Met name agressieve 

forensische patiënten zouden echter vaak middelen gebruiken. Kleine hoeveelheden alcohol en 

drugs zouden volgens behandelaren minder problematisch zijn. De meeste patiënten benoemen dat 

alcohol en drugs geen rol speelden voor hen bij het afsluiten van behandeling, omdat zij dit niet 

gebruikten. Hierbij dient genoemd dat met name agressieve patiënten alcohol en drugs zouden 

gebruiken en in deze interviews enkel patiënten met seksueel overschrijdend gedrag zijn gesproken. 

Sporten 

Behandelaren vinden dat sporten zou kunnen fungeren als een manier om innerlijke rust te krijgen. 

Beweging wordt door hen als belangrijker gezien dan sporten. Beweging zou kunnen leiden tot een 

betere kwaliteit van leven, meer structuur, een manier om emoties te uiten, een afleiding van 
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alcohol en drugs en een manier om nieuwe vrienden te maken. Volgens de patiënten is sporten niet 

van belang bij het afsluiten van een behandeling, maar zij herkennen sporten als een manier om 

nieuwe vriendschappen te verkrijgen. 

Sociaal netwerk 

Een sociaal netwerk is zowel volgens behandelaren als patiënten een belangrijke factor in de 

behandeling. Behandelaren vertellen dat een sociaal netwerk bijdraagt aan het signaleren van 

risicovol gedrag bij een patiënt en, indien nodig, om hulp kan vragen bij hulpverleners. De patiënten 

herkennen dit en zien zichzelf als sociaal geïsoleerd, waardoor zij soms zelf signalen van risicovol 

gedrag kunnen missen. Zij merken op dat anderen soms eerder kunnen signaleren dat het niet goed 

gaat dan zijzelf. Met name de kwaliteit van het sociale netwerk zou volgens behandelaren van belang 

zijn. Het hebben van prosociale contacten vinden zij hierin belangrijker dan deelname aan een club of 

organisatie. 

Spiritualiteit 

Behandelaren benoemen dat spiritualiteit voor de patiënten niet van invloed was bij het afsluiten 

van een behandeling. Twee van de geïnterviewde patiënten benoemen dat spiritualiteit een 

belangrijke rol voor hen speelde in hun behandeling. 

Geluk 

Geluk is volgens behandelaren geassocieerd met zinvolle dagelijkse activiteiten. Volgens hen is een 

onderliggende gedachte dat een gelukkig mens geen delicten pleegt. Patiënten benoemen dat een 

positief gevoel over zichzelf en een vergroot zelfvertrouwen voorwaarde zijn voor afsluiting van 

behandeling. 

Creativiteit 

Patiënten geven aan dat creativiteit in de behandeling voor hen een manier was om hun emoties te 

uiten. 

Motivatie 

Behandelaren noemen motivatie een belangrijke factor in een behandeling en dat een gebrek aan 

motivatie vaak een reden van voortijdige afsluiting van behandeling kan zijn. Volgens behandelaren 

zijn patiënten met een verplicht behandelkader vaak extrinsiek gemotiveerd (anderen vinden dat 

behandeling nodig is, maar de patiënt ziet dit zelf niet zo) en fungeert dit kader als een drukmiddel 

om de patiënt in behandeling te houden. Een gebrek aan motivatie zou volgens veel behandelaren 

gepaard gaan met een gebrek aan zelfinzicht. Zij benoemen dat de behandeling beëindigt zou 

worden als een patiënt totaal ongemotiveerd bleek. In het geval van het forensisch FACT  (een 

speciaal programma voor langdurige forensische zorg thuis) zou een gebrek aan motivatie een 

minder doorslaggevende rol geven in behandeling.  

(Onderbuik-)gevoel van de therapeut 

Volgens therapeuten kan een onderbuikgevoel in de behandeling ontstaan door lichamelijke signalen 

van de patiënt. Dit onderbuikgevoel bestaat volgens hen uit logisch verstand, zelfbescherming en 

ervaring. Zij stellen dat de behandeling niet beëindigd zou moeten worden wanneer de behandelaar 

een onderbuikgevoel heeft. 

Therapeutische relatie (de relatie tussen de patiënt en de therapeut) 

Behandelaren vinden dat een goede therapeutische relatie bestaat uit vertrouwen, openheid en 

eerlijkheid. De therapeutische relatie en de motivatie van de patiënt zouden sterk met elkaar 

geassocieerd zijn: een goede therapeutische relatie zou de motivatie van de patiënt kunnen 



verhogen. Hierdoor zou deze relatie volgens hen van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de 

behandeling en daarmee de afname van het risiconiveau. 

Risiconiveau 

Volgens behandelaren is het risiconiveau van de patiënt de belangrijkste factor in forensische 

behandeling. De belangrijkste risicotaxatieinstrumenten (ten behoeve van het meten van het risico 

op delictgedrag) zijn volgens hen: de LS/CMI (een vragenlijst die tijdens intakegesprekken wordt 

afgenomen) en de klinische blik/het klinische oordeel van de behandelaar en zijn collega’s. Een 

gemiddeld tot een laag risiconiveau zou een indicatie zijn voor afsluiting van behandeling. 

 

Conclusie 

Met dit onderzoek willen we binnen Transfore beter begrijpen waarom patiënten hun behandeling 

vroegtijdig beëindigen en wat we kunnen doen om dit te voorkomen. Hiermee hopen we betere 

behandelresultaten te boeken, dat patiënten een minder grote kans hebben op het plegen van een 

nieuw delict of nieuw risicovol gedrag en minder psychische problemen en veroordelingen hebben 

en er minder hoge kosten zijn van onafgemaakte behandelingen. 

 


