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Marrit de Vries:  
‘De NIFP-locaties 
kwamen in 2021 

dichter bij elkaar.’
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voorwoord

Trots op alle NIFP’ers

“Hoewel we elkaar nog nooit zo weinig zagen als  
afgelopen jaar, kwam het NIFP als organisatie in 2021 
dichter bij elkaar,” zegt Marrit de Vries, directeur 
inhoud. “De organisatie is het afgelopen jaar veel 
constructiever gaan samenwerken. De verschillende 
beleidsterreinen zijn elkaar meer gaan opzoeken en 
denken met elkaar mee.” 

“Ik ben ontzettend trots op dat verschillende onderdelen 
elkaar aanvullen en meedenken over de koers van het NIFP, 
onze producten en positionering.”

Cohesie
“We zijn met hele mooie dingen bezig,” vertelt Marrit. 
“Out-there onderwerpen zoals de VERA-2R, een leerstoel in 
Leiden en de risicoscreener. Ook treden we veel meer naar 
buiten met onze social media kanalen, podcasts, vlogs en 
krantenartikelen. Er zijn in 2021 weer diverse visitaties 
geweest (onder meer de opleiding tot pro justitia-rappor-

teur is voor de komende vijf jaar erkend door het Neder-
lands Register Gerechtelijk Deskundigen!) en we krijgen veel 
complimenten over de kwaliteit van onze opleidingspro-
gramma’s, de goede sfeer, cohesie van de organisatie en het 
goede werkgeverschap.”

“Ik ben trots op alle NIFP’ers, die dit allemaal voor elkaar 
boksen. Ondanks de uitdagingen die corona met zich mee 
bracht. Kijk bijvoorbeeld naar de expertmeetings, de 
regiobijeenkomsten voor justitieel geneeskundigen en 
verpleegkundigen of de Indicatiestelling Forensische 
Zorg-dag. Ik zat daar en dacht: dit zijn allemaal zulke 
betrokken en prettige mensen. We zijn het echt niet altijd 
met elkaar eens, maar we kunnen het erover hebben, en 
daar worden we uiteindelijk allemaal sterker van.”

Voorhoede
“In 2022 gaan we verder met de ontwikkeling van de 
trajectindicatiestelling en na keihard werken zijn de eersten 

inmiddels van de band. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze 
mensen ook dit product kunnen verbeteren en de juiste 
vorm gaan vinden. Nog zoiets: Pandora, een tool die ons in 
staat stelt een levensloop te visualiseren. Het zou zo fijn zijn 
als dit het werk van een forensisch milieu-onderzoeker kan 
ondersteunen. Als dit soort nieuwe technologieën verlich-
ting kunnen geven in de werkdruk zou dat fantastisch zijn.
Per 1 februari start onze nieuwe algemeen directeur: Agaath 
Cleyndert. Hier kijk ik ook erg naar uit.
Het afgelopen jaar heeft bewezen dat het hogere gedrags-
deskundige denkwerk bij het NIFP vandaan komt. We zijn de 
go-to organisatie op het gebied van forensische kennis en 
wetenschap. We zijn nu, maar ook in 2022, met écht 
innovatieve onderwerpen bezig en zitten daarmee in de 
voorhoede van ons werkveld.”

Marrit de Vries, directeur inhoud
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animatievideo 

Het NIFP in vogelvlucht
In deze animatievideo leggen we in minder dan 6 minuten uit wat we doen, waar we dat doen en 
het belangrijkste: waarom we dat doen.
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interview

In een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) 
verblijven justitiabelen met een psychiatrische 
stoornis. Het kan bijvoorbeeld gaan om een psy-
chose of een persoonlijkheidsstoornis. In een PPC is 
24 uur per dag, 7 dagen per week psychiatrische 
zorg beschikbaar. De behoefte aan zorg van deze 
justitiabelen is te groot voor de mogelijkheden 
binnen een gewone penitentiaire inrichting. Er zijn 
vier PPC’s in Nederland. De directeuren Zorg en 
Behandeling (DZB) van de PPC’s zijn in dienst van 
het NIFP.  Sabine Roza

‘ Veiligheid creëren 
vanuit een relatie 
met de patiënt’

Uitgelicht: zorg en behandeling in het PPC 
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interview

Sabine Roza, directeur Zorg en Behandeling PI  
Haaglanden: “In 2021 hadden we iets te vieren. De 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde een 
positief rapport over de zorgvuldige wijze waarop binnen de 
PPC’s onvrijwillige geneeskundige behandelingen worden 
ingezet. Psychiatrische behandeling vindt altijd bij voorkeur 
plaats in vrijwillig kader, met zo min mogelijk toepassing van 
dwang en drang. Tegelijkertijd is het soms noodzakelijk om, 
gezien de ernst van de psychiatrische aandoening, het 
daaruit voortvloeiend gevaar voor de patiënt zelf en voor 
anderen, en het beperkte ziektebesef, een dwangbehande-
ling in te zetten. Een dwangbehandeling is en blijft echter 
een zeer ingrijpende gebeurtenis, en de toepassing dient 
zeer zorgvuldig te gebeuren. Daarom waren we blij met de 
uitkomsten van het onderzoek door de IGJ.” 

“Wij zien een kleine toename van onvrijwillige behandelin-
gen over de afgelopen jaren. We denken dat dat samen-
hangt met de toename in aantallen patiënten en de 
toename van vooral F/G-patiënten (de meeste ernstige 
crisis-casuistiek) binnen het gevangeniswezen. Vrijwel altijd 

is daarbij medicamenteuze behandeling noodzakelijk. 
Gelukkig accepteert het overgrote deel van de patiënten 
deze medicatie in een vrijwillig kader, wat altijd onze 
primaire inzet is.”

Jan Fredrik Hammink, directeur Zorg en Behandeling 
PI Zaanstad: “Een andere ontwikkeling die we afgelopen 
jaar hebben gezien, maar die al meerdere jaren speelt, is dat 
de problematiek van de patiënten op het PPC zwaarder 
wordt en de hoeveelheid aanmeldingen toeneemt. Dit zie je 
aan de gegroeide wachtlijsten, de chronische beddendruk 
en het toegenomen aantal crisiszorg-indicaties. De PPC- 
populatie kenmerkt zich door een hoog risico op agressie, 
comorbiditeit (inclusief een groot aantal patiënten met een 
licht verstandelijk beperking) en relatief veel nazorg in een 
gedwongen kader. Al met al dus een populatie die niet 
verantwoord binnen een regulier regime kan verblijven en 
aangewezen is op de gespecialiseerde forensische zorg die 
het PPC biedt. Het blijft een uitdaging de vraag, de zorg die 
we bieden en de capaciteit op elkaar te laten aansluiten. Die 
handschoen pakken we vol enthousiamse op!” 

Sabine Roza:
‘ Wij zien een kleine toename van onvrijwillige 
behandelingen over de afgelopen jaren.’

Jan Fredrik Hammink
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interview

Joost Walraven, directeur Zorg en Behandeling PI 
Zwolle: “We zijn ons echt aan het ontwikkelen als volwaar-
dig forensisch zorgaanbieder. We stabiliseren niet alleen, we 
brengen risicofactoren voor delictgedrag in kaart en 
ontwikkelen hiervoor een passend behandelaanbod. Dat 
behandelaanbod tesamen met het hoge beveiligingsniveau 
dat we kunnen bieden, maakt dat we een unieke en 
hoognodige positie in het forensische veld hebben.”

Jantijn Fockens, directeur Zorg en Behandeling PI 
Vught: “De focus van de behandeling komt steeds meer op 
recidiverisico’s en veiligheid van de maatschappij te liggen. 
Het mooie is dat we als gedragsdeskundigen weten dat 
veiligheid het beste gecreëerd kan worden vanuit een 
(therapeutische) relatie met de patient en niet vanuit repres-
sie. Dat is niet iets nieuws, dat weten we al lang, maar 
doordat de focus van de behandeling steeds meer op 
veiligheid komt te liggen moeten we wel steeds meer 
investeren in relationele veiligheid. Daarnaast is een 
stoornis slechts een van de risicofactoren voor delictgedrag. 
Wanneer we risicofactoren behandelen moeten we dus veel 
breder behandelen dan enkel het stabiliseren van een 
toestandsbeeld.”  ■ Jantijn FockensJoost Walraven
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feiten en cijfers

PPC in 2021

1428
 opnames

1062
daarvan hadden een indicatie  
voor crisiszorg

Vaakst vastgestelde stoornis: 

schizofrenie
spectrumstoornis

Bijna de helft van de PPCgedetineerden 

(48,7 %) 
heeft voor het achttiende levensjaar reeds 
een delict gepleegd.

Gemiddelde verblijfsduur in een PPC: 

4,3 maanden
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interview

‘Het Forensisch  
CV bespaart tijd’
Naast reguliere pro justitia-rapportages is het NIFP ook 
verantwoordelijk voor een aantal ‘specials.’ Denk dan aan 
post mortem analyses, tbs-verleningen en extremisme. 
Maar ook: het Forensisch CV. Barend van Giessen, mana-
ger Zorg en Rapportage bij het NIFP Midden-Nederland 
én beleidsverantwoordelijke voor de specials, vertelt.

Barend van Giessen

Het NIFP houdt zich bezig met de bemiddeling in pro justitia 
rapportages . Pro justitia rapporten zijn onderzoeken door 
een onafhankelijke psychiater of psycholoog naar een 
persoon die betrokken is in een rechtszaak. De rechter of de 
officier van justitie kan bij een strafzaak vragen om een pro 
justitia rapport. Het NIFP geeft ook feedback aan de 
rapporteurs, die allen NRGD-geregistreerd zijn. De inhoude-
lijke waardering door rechters en OM van de door ons 
bemiddelde rapporten is goed.
In eerdere jaren waren er echter meer aanvragen voor pro 
justitia rapporten dan onze rapporteurs konden schrijven. 
De afgelopen periode zijn er veel maatregelen genomen om 
de terugloop in het aantal rapporteurs te stoppen, om het 
rapportageproces te versoepelen, en om samen met het OM 
en de reclassering kritisch te selecteren in welke gevallen 
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interview

een pj-rapportage ook echt nodig is. Daarmee is het gelukt 
het aantal aanvragen voor pro justitia rapporten en de 
productie in balans te krijgen. Wel hebben we nog steeds te 
maken met een flinke voorraad aan aanvragen die nog 
gematcht moet worden, waardoor onze doorlooptijden, 
ondanks alle maatregelen helaas nog niet op orde zijn. 

“In 2021 is het format voor het Forensisch CV afgerond. We 
proberen om in tbs-zaken de rapporteur die het eerste 
4-jaars onderzoek uitvoert, een ‘forensisch cv’ te laten 
starten. Het forensisch CV is een samenvatting van de 
statische informatie van de tbs-gestelde. Je kunt daarbij 
denken aan de persoonsgegevens, biografische gegevens, 
voorgeschiedenis, medicatiehistorie en de conclusies uit 
onderliggende pro justitia-rapporten. De betrokkenen die 
zich daarna met de tbs-gestelde bezighouden, kunnen het 
Forensisch CV blijven aanvullen.”

Compact dossier
De hele keten kan baat hebben bij het Forensisch CV, stelt 
Barend. ‘Het bespaart tijd. Er hoeft niet voor iedere betrok-
kene weer een verslag van het eerder gebeurde gemaakt te 

worden. Dat is fijn voor rapporteurs, maar ook voor andere 
partijen in de strafrechtketen, zoals de behandelaars in de 
tbs-klinieken. Maar ook voor de rechterlijke macht levert het 
uiteindelijk een compacter dossier op, waarin minder door 
verschillende partijen dezelfde informatie wordt herhaald.’

Anticiperen op behoefte keten
Het format voor het Forensisch CV is afgelopen jaar 
vastgesteld. De projectgroep heeft andere gebruikers zoals 
de tbs-klinieken daar nauw bij betrokken, vertelt Barend. 
“We wilden kijken waar zij behoefte aan hebben en daar in 
ons format op anticiperen. Ons doel was een middel 
ontwerpen waar de hele keten iets aan heeft.”

Veilige en toegankelijke digitale vorm
Belangrijk in het project is de digitale vorm waarin het 
Forensisch CV wordt gegoten. “Die moet toegankelijk zijn, 
maar zeker ook veilig.’ De Justitiële Informatiedienst (Justid) 
is momenteel bezig met het ontwerpen van een systeem. 
“Justid onderzoekt ook of het systeem informatie uit andere 
systemen kan trekken om zo alle relevante gegevens te 
verzamelen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. ” ■

Barend van Giessen:  
‘De hele keten kan baat  
hebben bij het Forensisch CV.’
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feiten en cijfers

Aantal pro justitia rapportages

Klinisch

Indicatieoverleg familierechtelijk

Familierechtelijk

Jeugdstrafrechtelijk

Maatregeladvies

Consultatie rechtspleging

Ambulant volwassenen  Ambulant volwassenen     2309

 Consultatie rechtspleging     7450

 Maatregeladvies   869

 Jeugdstrafrechtelijk  582

 Familierechtelijk 216

 Indicatieoverleg familierechtelijk 279

 Klinisch 206
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interview

‘Forensische  
gedragskunde  
volgens de laatste 
inzichten’
Als kennisinstituut organiseerde het NIFP in 2021 bijeen-
komsten, nascholing en trainingen. We organiseerden de 
opleiding tot pro justitia-rapporteur (die opnieuw, voor 
vijf jaar, erkend is door het NRGD!) en mengden ons graag 
in het publieke debat over het forensische werkveld. 
En niet te vergeten: ook in 2021 verrichtte het NIFP weten-
schappelijk onderzoek. De resultaten van deze onderzoe-
ken gebruiken de deskundigen van het NIFP in de praktijk. 
Dit alles komt uit de koker van de afdeling Wetenschap en 
Opleidingen.

Hoofd Wetenschap en Opleidingen Maaike Kempes aan 
het woord. 

Maaike Kempes
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interview

Kennis delen
“Als kennisinstituut streven we ernaar dat onze rapporteurs 
op laagdrempelige manier kennis kunnen uitwisselen. 
 In 2021 hebben we hier een belangrijke basis voor gelegd: 
het Rapporteursnet is gelanceerd. Middels dit platform 
kunnen rapporteurs ervaringen uitwisselen, elkaar vragen 
stellen en kennis delen. Er kunnen inhoudelijke gesprekken 
en discussies plaatsvinden over het forensisch werkveld. 
Waarom dit belangrijk is? Er zit ontzettend veel kennis in de 
hoofden van onze mensen. En onze mensen zitten verspreid 
door heel Nederland. Kennis blijft momenteel vaak beperkt 
tot mensen in de directe omgeving. Daarnaast omvat het 
vakgebied van forensische psychiatrie en psychologie veel 
verschillende onderdelen, en om goede rapportages te 
maken moet je op de hoogte zijn van de laatste inzichten. 
We hebben elkaar daar gewoon keihard voor nodig. Als we 
deze kennis weten te ontsluiten: dat zou echt een flinke stap 
voorwaarts zijn.’ 

Het Neuroloket 
“Het Neuroloket is daar weer een verbijzondering van want 
dat richt zich specifiek op neurologische kennis. Juist op dit 
gebied is de kennis enorm toegenomen, maar is hulp van 
experts op dit gebied om de kennis ook echt in praktijk te 
brengen, hard nodig. We hebben het loket op 1 mei van 2021 
gelanceerd. 

Het Neuroloket wordt bemand door een klinisch neuropsy-
choloog en een neuroloog. Rapporteurs en NIFP-medewer-
kers kunnen het loket benaderen voor overleg over cogni-
tieve stoornissen.
Daarnaast geeft het Neuroloket advies over het soort 
vraagstelling dat nodig is, wat rapporteurs wel of niet zelf 
kunnen doen, of er gebruik moet worden gemaakt van een 
klinisch neuropsycholoog of een neuroloog enzovoorts.  
Andersom leren wij weer waar kennis mist. De kennis die 
wel aanwezig is kunnen we dan weer in opleiding en 

bijscholing aanbieden. Waar kennis nog niet bestaat kan dit 
wetenschappelijk onderzoek voeden.”

In 2021 tekende het NIFP het contract met Universiteit 
Leiden waarin het bijzonder hoogleraarschap Forensische 
Neuro pedagogiek van Maaike is vastgelegd. Een behoor-
lijke prestatie.  
Wat wil je bereiken met de leerstoel? Wat wordt je 
onderzoeksvraag?
“Het eerste piketpaaltje is dat we hopelijk de subsidie krijgen 
die we nu hebben aangevraagd bij de Nederlandse Weten-
schapsagenda. We vragen deze beurs aan in samenwerking 
met een heleboel partners uit de wetenschappelijke wereld 
én in het veld, zoals justitiële jeugdinrichtingen. Het onder - 
zoek is erop gericht om beter in kaart te krijgen welke 
jongeren met welke profielen profijt hebben van een 
pedagogische aanpak in het adolescentenstrafrecht. Als we 
dat in kaart hebben, kunnen we gedragsdeskundigen beter 

Maaike Kempes:
‘De kennis die aanwezig is kunnen we in opleiding en bijscholing 
aanbieden. Waar kennis nog niet bestaat kan dit wetenschappelijk 
onderzoek voeden.’
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interview

helpen bij hun advies. In april we horen we of we die beurs 
krijgen.
Er zal dan ook een promovendus worden aangesteld. We 
willen hier explicitiet rapporteurs van het NIFP bij betrekken 
zodat datgene wat we onderzoeken meteen bruikbaar is op 
de werkvloer.
Uiteindelijk willen we met de leerstoel, maar hetzelfde geldt 
voor de afdeling wetenschap en opleidingen, rapporteurs 
helpen volgens de laatste inzichten te werken. Daar waar 
kennis mist proberen wij de gaten te vullen en als er kennis 
ís proberen we dit bij de juiste mensen te krijgen. Zodat er 
maatwerk geleverd kan worden, en wij onze rol in de 
rechtsgang zorgvuldig vervullen.”

VERA2R
We zijn het afgelopen jaar ook druk bezig geweest met het 
opleiden van trainers in de VERA-2R. Met dit instrument 
kunnen gedragsdeskundigen een inschatting maken van het 
risico op gewelddadig extremisme en terrorisme. In 
Nederland wordt de VERA-2R gebruikt door psychiaters en 

psychologen bij hun rapportages voor de rechtbank, door 
Reclassering Nederland bij de strafadviezen aan rechtbank 
en Openbaar Ministerie, en door DJI bij selectie, differen-
tiatie en resocialisatie van gedetineerden met een terroris-
tische titel.

In Nederland zijn ruim honderd professionals getraind in de 
VERA-2R. Het instrument wordt ook gebruikt in de VS, 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore. 

De komende twee jaren komt een groot deel van in Europa 
voor terrorisme-veroordeelden uit detentie. Als zij tot 
recidive komen, is dat ernstig, zoals bleek bij de aanslagen in 
Engeland en Oostenrijk in 2019 en 2020. Goede risicoanalyse 
met behulp van de VERA-2R is van groot belang. In 2021 
kreeg het NIFP daarom weer veel aanvragen voor training in 
dit instrument uit binnen- en buitenland. Ook in 2022 staan 
weer trainingen aan onder andere Denen, Oostenrijkers, 
Belgische professionals maar ook Nederlandse professio-
nals in de strafrechtketen op de rol.”  ■ 

Maaike Kempes:
‘In Nederland zijn ruim honderd 
professionals getraind in de 
VERA-2R. Het instrument wordt 
ook gebruikt in de VS, Canada, 
Australië, Nieuw-Zeeland en 
Singapore.’
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feiten en cijfers

VERA2R:

132 mensen zijn getraind in 
het gebruik van de VERA2R

41 deelnemers aan de opleiding tot rapporteur

197 deelnemers aan de 8 regiobijeenkomsten  

592 deelnemers aan de online refereeravonden 

186 deelnemers aan de Rapporteursdag

Wetenschap en opleidingen 

Wetenschappelijk onderzoek:

In 2021 verschenen 27 wetenschappelijke  
publicaties waar het NIFP aan meeschreef.
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interview

‘Collectief bijdragen aan kaders  
voor zorg in detentie’ 
Het NIFP levert op verschillende manieren een bijdrage aan de psychische en  
somatische zorg in justitiële inrichtingen. Zo geven we advies over de kwaliteit en 
kosten van somatische zorg, ontwikkelen we beleid en organiseren we opleidingen 
voor zorgverleners. Onze psychiaters behandelen justitiabelen in inrichtingen en de 
directeuren Zorg en Behandeling van de penitentiair psychiatrische centra (PPC’s) 
zijn in dienst van het NIFP. 

Beleidsverantwoordelijken Tessa Ledderhof (somatische 
zorg), Mieke Breij en Margot van Berkel (psychische zorg) 
blikken terug op het afgelopen jaar. 

“2021 stond in het teken van opnieuw bouwen aan de 
psychische zorg,” vertelt Mieke Breij. “Onder andere door 
het team compleet te maken met een landelijk coördinator 
en regiopsychologen. Ook hebben we geïnvesteerd in onze 
relatie met ‘het veld’ en in de onderlinge relatie binnen de 
(psychische) zorg.”

Margot: “We zijn als portefeuille zorg met elkaar in gesprek 
gegaan over onze visie op zorg zoals deze binnen de 
inrichting wordt geleverd. We hebben met name gekeken 
naar hoe je als zorgteam naar het Psycho Medisch Overleg 
(PMO) moet kijken. En wat dit betekent voor de manier van 
samenwerken door de diverse disciplines bínnen het 

PMO-team. We hebben hierbij ook medewerkers uit het 
veld vanuit diverse inrichtingen betrokken. Er is een 
statement geformuleerd en in 2022 zullen we hiermee 
verder gaan. 

Binnen de psychiatrische zorg is er in 2021 een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) gekomen, waarin de 
afspraken tussen het NIFP en de inrichting zijn vastgelegd 
ten aanzien van de inzet van zorgpsychiaters in de inrichting. 
In het DVO is vastgelegd welke inzet van de zorgpsychiaters 
verwacht mag worden en welke randvoorwaarden de 
inrichting hiervoor dient te bieden. In het DVO is ook ruimte 
voor afspraken rond de toegang voor rapporteurs tot de 
inrichting. Het is de bedoeling dat het DVO in 2022 wordt 
geimplemteerd in iedere inrichting, in overleg met de 
regionale NIFP-locatie.” 
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Mieke Breij Margot van Berkel Tessa Ledderhof 

interview
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interview

ben ook trots op vele andere mijlpalen die we in 2021 
hebben bereikt.”

Een aantal hoogtepunten: 
De handleiding dossiervoering huisartsenzorg is afgerond 
en gecommuniceerd naar alle inrichtingen. Deze hand-
leiding maakt het makkelijker voor zorgverleners in inrich-
tingen om medische dossiers op de juiste manier in te 
vullen. Dit is essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van 
de zorg voor de patiënt.

Een eerste versie van het dashboard METIS zorg is opgele-
verd en wordt met belanghebbenden besproken om tot 
adequate managementinformatie te komen. Dit stelt 
managers en verantwoordelijken in staat om te sturen  
op zorg en levert inzichten om kwesties die spelen te 
beoordelen. Het dashboard biedt informatie over zorg-
behoefte, -capaciteit, -kosten en -kwaliteit. 

Samen met de NIFP-collega’s van de psychische zorg 
hebben we zeven nieuwe functieprofielen inhoudelijk 
afgerond en met DPMO ter besluitvorming binnen DJI 

aangeboden. Denk aan bijvoorbeeld de doktersassistent en 
de verpleegkundig specialist GGZ. Deze functiedifferentiatie 
heeft als belangrijk doel het tegengaan van het personeels-
tekort. Taken van functies waar tekorten op bestaan kunnen 
worden overgenomen door andere functies. 

Het verstrekkingenpakket zorg (Vademecum) is opgeleverd. 
Dit vademecum geeft het kader voor de zorg en verstrekkin-
gen die geleverd kunnen worden. Denk aan behandelingen 
fysiotherapie, typen mondzorg en de verstrekking van 
brillen. Het geldt zowel voor alle Rijksinrichtingen als 
particuliere inrichtingen. 

Nog een laatste hoogtepunt: aanbestedingen voor mond-
zorg in de Rijksinrichtingen zijn met het specialistisch 
inkoopcentrum (SIC) DJI voor het grootste afgerond.  
Dat is goed nieuws, want daarmee wordt de mondzorg 
gecontinueerd binnen inrichtingen na een eerste ronde 
aanbestedingen.  

Mieke Breij:  
‘Vrijwel alle inrichtingspsychologen zijn het afgelopen jaar 
opgeleid om het risicomanagement uit te kunnen voeren.’

Mieke: “Een groot project in 2021 was de invoering van 
risicomanagament in de penitentiaire inrichtingen. De 
inrichtingspsycholoog wordt nauw betrokken bij beslissin-
gen van verlof en/of uitplaatsingen van gedetineerden. Bij 
een vaste doelgroep, ernstig gewelds- en zedendelicten, 
wordt bij een zogenaamde artikelplaatsing een risicotaxatie 
instrument ingevuld. Met behulp van risicomanagement, en 
risicotaxatie, draagt de inrichtingspsycholoog gericht bij aan 
het nemen van beslissingen over het geven van vrijheden 
tijdens detentie. Vrijwel alle inrichtingspsychologen zijn het 
afgelopen jaar opgeleid om het risicomanagement uit te 
kunnen voeren. Ook is de ‘Handreiking risicomanagement 
door pso in GW en VB’ opgeleverd.

Somatische zorg
Tessa: “In 2021 hebben we wat betreft somatische zorg het 
nodige opgeleverd! Allereerst hebben twee collega’s zich 
dagelijks intensief beziggehouden met het DJI-beleid rond 
de coronasituatie. Zo vertaalden ze de RIVM-maatregelen 
naar toepassing binnen DJI en ondersteunden ze de 
inrichtingen bij het verkrijgen van de vaccins. Een belangrijk 
deel van dit werk is nu ook nog aan de orde van de dag. Ik 
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Zorg in detentie
 Machtigingen zorg       1375

 Klachten over zorg   261 

 Onderzoek detentiegeschiktheid    225

 Excecutieonderbrekingen    447

 Adviezen bij het schadefonds     514

 Gratieverzoek 13

 Infodeskvragen  167

1.   De meest voorkomende behandeling waarvoor 
een machtiging wordt aan gevraagd:  
Fysiotherapie (vooral nek-, schouder- en lage 
rugklachten) 

2.   De meest voorkomende reden voor het advies 
detentie(on)geschiktheid:  
Ernstige neurologische problematiek 

3.   Meest voorkomende reden voor het aanvragen 
van executieonderbrekingen:  
Gezondheidsproblemen van naasten die 
vanwege gezondheidsredenen niet in staat zijn 
om naar de inrichting te reizen. 
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‘Bij IFZ komen straf en zorg  
concreet samen’
“Wij leveren een onafhankelijke uitvoering van de indicatiestelling voor een  
complexe doelgroep met expertise op het gebied van risico-inschatting en zorg.  
We doen dat vraaggestuurd en landelijk zoveel mogelijk op dezelfde wijze. We 
leveren op tijd en zijn deskundig en zichtbaar in de keten.” Aan het woord is Sarah 
van Roemburg, manager van de dienst Zuid-Holland en beleidsverantwoordelijke 
voor Indicatiestelling Forensische Zorg (IFZ). In dit interview neemt Sarah ons mee 
in de ontwikkelingen binnen het beleidsterrein in 2021.  

Trots op de 1e landelijke kwaliteitsdag
Het afgelopen jaar vond er voor het eerst sinds lange tijd 
weer een landelijke kwaliteitsdag plaats. Deze stond geheel 
in het teken van verschillende ontwikkelingen in het 
beleidsterrein, vertelt Sarah.

“We hadden elkaar lang niet gezien. Er was veel gebeurd, 
ondanks de Corona-situatie. We hebben onze best practice 
herijkt, voeren standaard een IFZ-consult uit bij de uitplaat-
sing van gedetineerden met een ernstige geweld en zeden-
delict en hebben de juridische grondslag van de betrokken 
gedragsdeskundige bij een IFZ vastgelegd. Op de dag zelf 

stond de onderlinge verbinding en de samenwerking dan 
ook centraal. Alle aanwezige coördinatoren IFZ, de psychia-
ters met IFZ-taken en managers van de diensten zijn 
bijgepraat over risicotaxaties, een onderzoek over recidive 
in de forensische zorg en de ontwikkeling van trajectindica-
ties. Dit blijven we voortaan jaarlijks organiseren.”

Artificial Intelligence (AI)
Sarah: “We zien in AI een middel ter ondersteuning van onze 
indicatiestellingen. De indicatiestellingen zelf kunnen niet 
worden overgenomen door een computer. Je hebt daarvoor 
actuele kennis en ervaring nodig en moet de methode 
kunnen toepassen. En dan op de verschillende onderdelen 
van straf(recht) en zorg. Als je dan met AI kunt terugvallen 
op eerder gestelde succesvolle indicaties is dat natuurlijk 
heel fijn. Met AI levert de computer deze informatie aan. Het 
geeft aan welke indicaties eerder zijn gesteld bij vergelijkba-
re problematiek en omstandigheden. Het is ingewikkeld om 
dit voor elkaar te krijgen. Het is best spannend of AI nog 
succesvol gaat blijken. Kan de computer ons straks leveren 
wat wij nodig hebben? Wij hopen van wel.”

Trajectindicaties
Met IFZ sta je midden in de keten en sta je voor de toeleiding 
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naar de forensische zorg. Er wordt heel hard gewerkt aan het 
ontwerpen van de trajectindicaties. Sarah: ‘Een enorme 
uitdaging omdat er binnen de keten veel van ons wordt 
verwacht. Ja, er is veel vertrouwen in onze expertise. Ja, men 
vertrouwt erop dat wij in staat zijn om over het hele traject 
van zorg en beveiliging van een patiënt een indicatie af te 
geven. Een enorm compliment, maar wij moeten daarin 
dicht bij onze deskundigheid blijven.”

Sarah: “Dat betekent dus dat we onze kennis (wat wij weten 
en zien bij patiënten) per indicatiestelling moeten opschrij-
ven en blijven uitleggen waar (on)mogelijkheden bestaan. 
Onze complexe doelgroep laat zich vaak niet in een traject in 
de tijd weg zetten. Een behandelaar die hiermee gaat 
starten, kan vernemen waar wij als indicatiestellers aan 
denken. Wij kunnen aangeven waar risicofactoren liggen en 
welke problematiek het allerbelangrijkste is om aan te 
werken. Omdat het in ’de behandeling nog vele kanten op 
kan gaan, is het goed om zo goed mogelijk de gedragsdes-
kundige informatie en eerdere (behandel)ervaringen mee te 
geven. Daarna is het een kwestie van loslaten en aan de 
zorgverlener om de behandeling gestalte te geven. We gaan 
dus wel trajecten indiceren op basis van realisme, kennis en 
kunde. Het komt zeker goed zolang we maar in onze eigen 
kracht blijven staan.

Sarah van Roemburg:  
‘Onderlinge verbinding, energie en de samenwerking 
 stonden centraal op de kwaliteitsdag.’

Sarah van Roemburg

Herijking PPCindicaties
De PPC indicatiestelling is een specifiek onderdeel voor de 
toeleiding naar deze vorm van forensische zorg. De PPC is 
ook onze ‘eigen’ forensische zorg, vertelt Sarah. De gedeti-
neerden kunnen op drie verschillende plekken bij ons 
instromen. Vanuit de politiecel, vanuit de gevangenis en 
vanuit voorgeleiding aan de rechter-commissaris. Het NIFP 
geeft al sinds 2015 indicatiestellingen voor opname in een 
PPC. 

In 2021 hebben we de forensische zorg (OFZ) en tbs al 
geëvalueerd. Deze evaluaties leiden doorgaans tot herijking 
van ons beleid.

Sarah: “Ik doe hierbij ook een oproep aan collega’s om meer 
uit te dragen wat we doen en waar we goed in zijn. Het 
forensische zorgveld is een specialisme en we zijn als NIFP 
nog weleens (te) bescheiden daarover. Met de competenties 
die we binnen het NIFP hebben ontwikkeld en de hoge 
kwaliteit van onze indicatiestellingen leveren we een 
waardevolle bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid. 
Daar mogen we best trots op zijn.”
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Indicatiestelling Forensische Zorg  

MN MON ZH ZN TOTAAL

Indicatiestellingen 969 1074 929 870 3842

PPCindicatiestellingen 528 406 452 344 1730

Indicatiestelling TBS 248 248

Totaal Indicatiestelling 1497 1480 1629 1214 5820
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‘Sommige observandi blijven je echt bij’
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de 
enige psychiatrische observatiekliniek 
voor volwassenen ter wereld. Hier wor-
den verdachten van ernstige delicten  
24 uur per dag, zeven dagen per week, 
onderzocht met unieke observatie-
technieken en volgens de laatste weten-
schappelijke inzichten. Het Pieter Baan 
Centrum is onderdeel van het NIFP. 

De observandi worden om 07:30 uur uitgesloten. In de 
ochtend is het vaak nog rustig op de afdeling. Sommigen 
slapen uit, anderen pakken een koffie en eten een boter-
ham. De groepsleiders ontbijten aan tafel, maar we 
verplichten observandi niet om er bij te zitten. We proberen 
zoveel mogelijk het gebruikelijke gedrag van observandi te 
zien, en om dat te bereiken is het belangrijk dat ze doen wat 
ze buiten detentie ook doen. 
Als ik mijn dienst begin geef ik iedereen een hand of een 
boks. Dat is voor mij al het begin van het observeren. Je ziet 
dan al hoe iemand is in het contact. Kijkt hij je aan, is hij 
gespannen? Je probeert aan te voelen: hoe staat iemand 
erin? 

Groepsleiders spelen een belangrijke rol in het observatie-
proces. Wat doet een groepsleider bij het Pieter Baan 
Centrum precies? Samir Lakbibchi, groepsleider in het PBC, 
vertelt hoe een werkdag eruit ziet. 

“Een ochtenddienst start om zeven uur. Bij de overdracht 
vertelt een collega wat zich de avond daarvoor heeft 
afgespeeld en of er bijzonderheden zijn op de afdeling. 
Bijvoorbeeld dat een observandus een lastig telefoontje 
heeft gehad, of dat er een constructief onderzoeksgesprek 
was. Ook bespreken we of er belangrijke afspraken zijn die 
dag, wie de medicatie doet en verdelen we de begeleiding 
van de sport en de arbeid. 
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uit de weg gaan. Het is ook belangrijk om te zien hoe iemand 
omgaat met grenzen. Om 21:30 uur worden de observandi 
weer ingesloten, voor de nacht.

Ik heb op verschillende plekken in de forensische sector 
gewerkt. Op een gesloten jeugdafdeling, in een tbs-kliniek, 
in een jeugdgevangenis en nu in het PBC. Het werk hier 
bevalt me goed. Omdat we werken volgens de methodiek 
van de participerende groepsobservatie, mag je je eigenheid 
gebruiken in je werk. Je moet heel dicht bij jezelf blijven. Ik 
gedraag me niet anders, voel me niet meer of minder dan de 
personen die we onderzoeken. Dat is voor mij de manier om 
met mensen in contact te komen. 
Ik heb ook een tijdje op de weigerafdeling gewerkt en daar 
merkte ik ook dat als je jezelf bent en oprechte interesse 
hebt, observandi vaak toch aan de praat raken. Ons doel is 
de rechter zoveel mogelijk informatie over de persoon van 
de verdachte te geven. 

Ik ben zelf opgegroeid in een buurt waar niet alleen brave 
jongens woonden en ben een lastige puber geweest. Het 
interesseert me altijd wie er áchter een delict zit. Iedereen 
heeft een geschiedenis, loopt rond met een rugzak. De 
mensen die onderzocht worden in het PBC zijn soms 
geknapt, hebben iets meegemaakt wat de emmer deed 
overlopen. Het klinkt misschien vreemd voor een buiten-

Om 12:00 uur sluiten we ze weer in. Daarna is er tijd voor 
activiteit of zijn er gesprekken met de onderzoekers. Als je 
niet aan activiteiten meedoet of onderzoek weigert, dan zit 
je echt tot half vier achter de deur. 

Om 13:30 uur komt de volgende ploeg groepsleiders binnen. 
De avonddienst ziet er heel anders uit, dan hangt er een 
andere sfeer. Mensen worden actiever: we gaan samen 
koken, spelletjes doen of televisie kijken. De psychiater en 
psycholoog zijn naar huis, maar de observatie gaat gewoon 
door. Er is meer leven op de afdeling. Ik vind het een leukere 
dienst omdat je dan veel meer gedrag ziet. 
We houden het zo normaal mogelijk, creeëren een soort 
mini-maatschappij. Een omgeving waarin iedereen zich op 
zijn gemak voelt, maar waar we een confrontatie evenmin 

Om 09:00 uur gaat een deel van de groep sporten, een 
ander deel verricht arbeid. Als ze niet naar arbeid of sport 
gaan, zitten ze in hun cel. Of mensen mee willen doen aan 
arbeid en sport is heel verschillend. Over het algemeen doen 
de meesten wel mee, maar sommigen zijn teruggetrokken, 
of weigeren mee te doen aan activiteiten. De meeste 
observandi vinden het prettig om even van de afdeling af te 
zijn, hun rechtszaak te vergeten of andere mensen te zien. 
Een observandus in het PBC is een verdachte, er is nog geen 
veroordeling. Hij of zij zit dus altijd nog midden in zijn 
rechtszaak. Dan is het wel prettig om even niet te praten 
maar om te doen. Sommige observandi zijn heel creatief, 
anderen gaan echt op in het productiewerk. Weer anderen 
halen ontspanning uit sport. Bij alle activiteiten zijn wij 
aanwezig, doen we mee en observeren we het gedrag.

Samir Lakbibchi:  
‘Het interesseert me altijd wie er áchter een delict zit.  
Iedereen heeft een geschiedenis, loopt rond met een rugzak’
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“Tijdens de gesprekken trof het auditteam veel 
betrokken medewerkers die graag het gesprek 
aangingen over de inhoud van hun werk en de 
vraag hoe dit nog beter vorm te geven. Het was 
mooi te zien dat daarbij niet alleen werd opgemerkt 
wat er nog beter kan, maar dat veel medewerkers 
ook met ideeën kwamen op welke manier zaken 
dan verder te verbeteren en sommigen daarbij ook 
kritisch keken naar hun eigen rol in het observa-
tie-proces. Juist die ideeën van medewerkers zelf 
zijn heel waardevol om tot een succesvolle en 
duurzame verbetering van het proces te komen.”

– Nancy Dorrenboom, Senior Kwaliteitsadviseur bij het 
NIFP

In 2021 onderzocht het interne auditteam van het NIFP de 
uitvoering van observatie op de verblijfsafdelingen in het 
Pieter Baan Centrum. Voorbeelden van vragen waarover het 
auditteam met groepsleiders, gedragsdeskundigen en 
teamhoofden in gesprek gingen zijn:
•  Hoe wordt vormgegeven aan de observatie op de  

afdelingen waar de observandi verblijven?
•  Hebben medewerkers daarbij iets aan de methodiek die in 

2015 is opgesteld?
•  Hoe wordt er samengewerkt met de onderzoekers?

Resultaten van deze gesprekken en aanbevelingen om de 
kwaliteit van observatie te bevorderen worden begin 2022 
met de organisatie gedeeld.

staander, maar ik voel een sterkte gelijkwaardigheid met alle 
mensen, dus ook met observandi. Soms lees je een dossier 
en denk je, ja, dat had mij ook kunnen overkomen. 
Tot slot is het werk heel divers: een observandus verlijft zes 
weken bij ons. Dat betekent dat er elke week wel iemand 
weggaat en dat er iemand bijkomt op de afdeling. Ik werk 
dus altijd met nieuwe mensen. Het is niet zoals een tbs- 
kliniek dat je vaak maanden, soms jaren, met dezelfde 
personen bezig bent.
Er zijn veel leuke momenten op een dag. Er wordt ook 
gewoon gelachen op de afdeling. Sommige observandi en 
sommige momenten blijven je echt bij. Als iemand bijvoor-
beeld veel inzet toont en anderen erbij betrekt, dat is echt 
mooi om te zien.  In de praktijk zie je dat veel die mensen 
hier zitten ook een zachte kant hebben, en dat raakt me 
wel.” 

In deze video legt Peter Monee, observatiecoördinator 
van de groepsleiding, meer uit over het werk van een 
groepsleider: 

CIJFERS PBC 

206 observandi zijn onderzocht 
in het PBC 

50 op weigerafdeling 

Man/vrouwverdeling:  
4 vrouwen  202 mannen
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Onze nieuwe  
algemeen directeur: 
Agaath Cleyndert 
Begin 2022 is Agaath Cleyndert gestart als  
algemeen directeur van het NIFP. Zij volgt Jaap 
Koopman op die de functie sinds januari 2021  
ad interim bekleedde. 

“Begin 2022 ben ik gestart bij het NIFP. De dubbele opdracht sprak me aan: 
het helpen om Nederland veilig te houden én recht doen en goede zorg 
leveren aan een doelgroep met vaak complexe psychische kwetsbaarheden. 
Ik ben aangetrokken door de cruciale rol die het NIFP heeft om in de 
strafrechtspraak rechtvaardige afwegingen te kunnen maken bij de meest 
vergaande besluiten over mensenlevens die binnen onze rechtsstaat 
gemaakt worden. Ook het bieden van de juiste zorg en begeleiding aan de 
mensen die aan de verantwoordelijkheid van DJI zijn toevertrouwd zie ik als 
een belangrijke en motiverende taak. Daarbij is het belangrijk voor ogen te 
houden dat de maatschappij het gedrag van delinquenten afkeurt, maar niet 
hun persoon.
Het werken voor de publieke zaak vind ik belangrijk, en dan vooral werken 
binnen de uitvoering en met directe impact op mensen. Het is voor mij een 
eer dat ik dat bij het NIFP mag doen.” 
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