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Inleiding 

 

Vorig jaar kreeg ik de kans om stage te lopen bij de Commissie ter Bescherming van de 

Maatschappij (hierna afgekort als CBM) in Gent. De CBM is de instantie die beslist wat het 

gevolg is van een interneringsmaatregel, nadat die werd opgelegd door een rechter. De CBM 

Gent is bevoegd voor geïnterneerden, nadat de maatregel werd opgelegd door hoven en 

rechtbanken in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.  

 

Mijn keuze om in het kader van de thesis in het masterjaar criminologische wetenschappen 

verder te werken rond het thema internering, werd bepaald door de interesse in de 

problematiek rond internering.  

 

De internering in België is geen straf maar een beveiligingsmaatregel, opgelegd voor 

onbepaalde duur. Geïnterneerden worden beschouwd als mensen die een misdrijf pleegden, 

maar worden voor dit misdrijf niet verantwoordelijk geacht omwille van een psychiatrische 

problematiek. De maatregel strekt ertoe om de maatschappij te beschermen en de persoon zelf 

te behandelen voor zijn psychische problemen. Toch komen velen van hen (en veelal net 

diegenen met de meest problematische ziektebeelden) terecht in gevangenissen, die voor een 

behandeling op maat niet uitgerust zijn. Voor het gebrek aan behandeling van de 

geïnterneerden werd de Belgische overheid reeds verschillende malen veroordeeld door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  

 

In België ontbreken adequate en actuele cijfergegevens van de Commissies ter Bescherming 

van de Maatschappij (hierna afgekort als CsBM). Correcte en wetenschappelijke statistieken 

vormen een belangrijke bron van informatie voor beleidsmakers, maar er is niet veel geweten 

over de personen die worden geïnterneerd. Er wordt zelden onderzoek gedaan naar de 

profielen van de geïnterneerden zodat vragen als: ‘Wat zijn de demografische kenmerken?’, 

‘Welke delinquente feiten pleegden zij?’, ‘Wat is de aard van hun geestesstoornis?’, etc. 

onbeantwoord blijven.  

 

Het is belangrijk dat geactualiseerd wetenschappelijk onderzoek rond de persoonlijkheid van 

geïnterneerden en evaluaties van psychiatrische deskundigenonderzoeken en bestaande 

projecten voorhanden zijn. Studie naar de diagnose is tevens noodzakelijk om passende zorg 
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te ontwikkelen en op die manier vorm te geven aan een zorgcircuit. Momenteel kan men de 

noden aan en evaluaties van behandelingen niet in kaart brengen. Er is bijgevolg een sterke 

noodzaak aan wetenschappelijk onderzoek en financiële middelen hiervoor (Vander Laenen, 

2009). Er wordt door Cosyns (2009) ook gepleit om een budget te voorzien voor een 

onafhankelijk forensisch kenniscentrum voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

Er zijn verschillende onderzoeken die cijfergegevens rond geïnterneerden produceren, zoals 

onder andere de beschrijving van Naudts et al. (2005), deze van Snacken (2009) en die van 

Vandevelde et al. (2011), maar deze onderzoeken blijven veelal heel beschrijvend en zijn niet 

gedetailleerd zodat de vraag naar het profiel van geïnterneerden onbeantwoord blijft.  

De studie van Cosyns et al. (2007) geeft wel een heel gedetailleerd overzicht van het aantal 

geïnterneerden, de plaats van uitvoering en het diagnostisch profiel van de opgesloten 

geïnterneerden. Deze cijfers dateren echter uit 2004 en zijn daardoor niet meer actueel. Het 

onderzoek van Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) geeft tevens een gedetailleerde 

weergave van geïnterneerden in de Vlaamse gevangenissen, maar dit onderzoek concentreert 

zich op verstandelijk beperkte geïnterneerden.  

 

In de thesis wordt gefocust op de CBM Gent. Andere CsBM worden buiten beschouwing 

gelaten teneinde de populatie doelgericht, diepgaand en gedetailleerd te bestuderen. Het 

onderzoek richt zich naar geïnterneerde vrouwen binnen deze CBM omdat vrouwelijke daders 

binnen de strafrechtsbedeling een bijzondere plaats innemen en andere behoeften hebben dan 

mannelijke delinquenten. Ook in de praktijk vormen vrouwelijke geïnterneerden een 

interessante groep. De doorstroom naar de drie forensische eenheden (te Bierbeek, Rekem en 

Zelzate) is voor geïnterneerde vrouwen beperkt, aangezien enkel het Psychiatrisch Centrum 

(hierna afgekort als PC) Sint-Jan-Baptist te Zelzate vrouwen opneemt. Bovendien zal het 

Forensisch Psychiatrisch Centrum (hierna afgekort als FPC) te Gent enkel mannen opnemen 

en vallen de geïnterneerde vrouwen uit de boot.  

 

Het doel van dit onderzoek bestaat erin de profielen van geïnterneerde vrouwen bij de CBM 

Gent in kaart te brengen en deze te vergelijken met de profielen van de definitief in vrijheid 

gestelde geïnterneerde vrouwen bij dezelfde CBM. Dit doel wordt bereikt door een 

dossierstudie van de actueel geïnterneerde vrouwen binnen de CBM Gent (tot en met 31 

december 2013) en de afgesloten dossiers (tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013) onder 

hun bevoegdheid.  
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Deze masterproef zal een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent?  

2. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent van wie de interneringsmaatregel tussen 2008 en 2013 werd opgeheven? 

3. Welke gelijkenissen en verschillen zijn terug te vinden tussen de actuele en afgesloten 

dossiers? 

 

Deze eerste twee centrale onderzoeksvragen zijn beschrijvend van aard en zullen trachten om 

een goed beeld te geven van de profielen van de geïnterneerde vrouwen onder de bevoegdheid 

van de CBM Gent. Ze worden verder onderverdeeld in volgende deelvragen:  

- Wat zijn de demografische kenmerken? 

- Wat is het opleidingsniveau en de werksituatie?  

- Is er sprake van een problematisch verleden? 

- Wat zijn de kenmerken van de interneringsmaatregel?  

- Welke delinquente feiten liggen aan de basis van de internering? 

- Welke psychiatrische problematieken liggen aan de internering ten grondslag? 

- Zijn er verbanden tussen bepaalde misdrijven en problematieken? 

- Zijn er verbanden tussen bepaalde problematieken en uitvoeringsmodaliteiten? 

 

De derde onderzoeksvraag tracht een vergelijking te bieden tussen de actuele en de afgesloten 

dossiers. Er wordt op zoek gegaan naar bepaalde gelijkenissen en verschillen in de profielen 

tussen de actuele en afgesloten dossiers. Door de vergelijking te maken tussen actueel 

geïnterneerde vrouwen en definitief in vrijheid gestelde vrouwen, kan worden onderzocht of 

bepaalde kenmerken sneller leiden tot een definitieve invrijheidsstelling of net zorgen voor 

een moeilijker en langer interneringstraject. Op die manier kunnen knelpunten worden 

aangetoond in de actuele dossiers en kunnen aandachtspunten worden geformuleerd. Deze 

dossierstudie wordt aangevuld met inzichten uit interviews met bepaalde sleutelfiguren uit het 

werkveld van de internering. 

 

De masterproef is onderverdeeld in vier hoofdstukken.  

 

In het eerste hoofdstuk wordt de interneringsmaatregel in België besproken. In een eerste 

gedeelte wordt de historische evolutie geschetst. De huidige wetgeving wordt grondig 
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besproken en verschillende knelpunten worden weergegeven. Er zijn pijnpunten in de wet 

zelf, in het zorgaanbod, in de cijfergegevens en in de diagnostische profielen. In een tweede 

gedeelte wordt ingegaan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het 

interneringslandschap. De interneringswet van 21 april 2007 wordt besproken en knelpunten 

worden weergegeven. De forensische units te Bierbeek, Rekem en Zelzate, de FPC’s en de 

recente functies van zorgcoördinator en netwerkcoördinator worden toegelicht.  

 

In het tweede hoofdstuk wordt de keuze voor de bestudering van de subgroep vrouwen 

verklaard. Zoals zal worden aangegeven, plegen vrouwen minder criminaliteit dan mannen. 

Hierdoor werd ook minder aandacht geschonken aan deze groep. Vrouwelijke misdrijfplegers 

hebben andere behoeften dan mannelijke en ook de aanpassing in een gevangenis verloopt 

anders. Ze vertonen meer geestelijke gezondheidszorgproblematieken en ook andere 

stoornissen. Vervolgens worden vrouwelijke delinquenten met een psychiatrische 

problematiek besproken. Tot slot wordt ingegaan op de situatie van de vrouwelijke 

geïnterneerden in België.  

 

In het derde hoofdstuk wordt de interneringsmaatregel geplaatst in een Europees perspectief. 

Andere landen in Europa hebben andere mechanismen om met delinquenten met 

psychiatrische problematieken om te gaan. Allereerst wordt de situatie in buurland Nederland 

grondig besproken. Er wordt een korte geschiedenis geschetst van de psychopatenwetten tot 

aan de Ter Beschikking Stelling (hierna afgekort als TBS). In een tweede deel wordt ingegaan 

op de situatie in Engeland en Wales, waar men de maatregel van diversion en het 

restrictiebevel hanteert. Als derde land wordt buurland Duitsland besproken, dat specifieke 

paragrafen uit het strafwetboek gebruikt voor misdrijfplegers met een psychische stoornis of 

een drugsverslaving. Er wordt per land besproken wat de verdeling is tussen mannelijke en 

vrouwelijke misdrijfplegers in de gevangenis en welke prevalentie van geestelijke 

gezondheidszorgproblemen in de gevangenis wordt geschat. Per land worden tevens enkele 

knelpunten aangehaald. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een korte vergelijking weergegeven 

tussen de drie landen en België.  

 

In het vierde en laatste hoofdstuk wordt het empirisch onderzoek uiteengezet. Er wordt eerst 

ingegaan op het onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen. Ten tweede worden de 

methodologie en de keuze voor de combinatie van een kwantitatieve dossierstudie met 

kwalitatieve interviews verklaard. Het verloop van het onderzoek wordt geschetst en 
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beperkingen worden weergegeven. Ten derde worden de onderzoeksresultaten stap voor stap 

overlopen. De demografische kenmerken, het opleidingsniveau en de werksituatie worden 

eerst besproken. Daaropvolgend wordt het verleden van de geïnterneerde vrouwen 

uiteengezet. Daarna worden de kenmerken van de internering, de misdrijven en de 

psychiatrische problematieken weergegeven. Vervolgens worden verbanden gelegd tussen 

psychiatrische problematieken en misdrijven en tussen psychiatrische problematieken en de 

uitvoering van de maatregel. In het laatste gedeelte wordt teruggekoppeld naar de 

onderzoeksvragen.  
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Hoofdstuk 1: Internering in België 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de interneringsmaatregel in België grondig besproken, zodat een 

duidelijk beeld kan gevormd worden van de evolutie van de maatregel en van de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen in de toestand van geïnterneerden.  

 

In het eerste gedeelte wordt de historische evolutie aan de hand van verschillende 

wetgevingen geschetst. De interneringsmaatregel zelf heeft zijn grondslag in de wet van 9 

april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. 

Voor deze wet werd de strafrechtelijke onverantwoordelijkheid geregeld door middel van één 

artikel. De wet van 9 april 1930 lokte van bij het begin kritieken uit en werd uiteindelijk 

vervangen door de wet van 1 juli 1964, die dezelfde titel kreeg. Deze wet is nog steeds van 

toepassing en de drie fasen van de internering (het onderzoek, de beslissing tot internering en 

de uitvoering van de interneringsmaatregel) worden grondig besproken. Ook de knelpunten 

die er zijn, worden uiteengezet.  

 

In het tweede gedeelte worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen besproken. Om 

tegemoet te komen aan de kritieken op de wet van 1 juli 1964, werd een nieuwe wet opgesteld 

en goedgekeurd. De wet van 21 april 2007 bevat positieve wijzigingen, maar bevat ook 

opnieuw knelpunten en trad bovendien nog niet in werking. Om te voorzien in een betere en 

aangepaste behandeling voor geïnterneerden, werd besloten tot de oprichting van drie 

forensische units voor medium-risk geïnterneerden en twee FPC’s voor medium- en high-risk 

geïnterneerden. Er werd ook besloten om vanuit Justitie coördinatoren voor het extern 

zorgcircuit voor geïnterneerden en vanuit Volksgezondheid netwerkcoördinatoren aan te 

stellen per hof van beroep. Hun functies en enkele projecten worden besproken.  

 

2. Historische evolutie 

In dit gedeelte wordt de historische evolutie van de interneringsmaatregel uiteengezet. Voor 

de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers sprak men niet over internering, maar werd de strafrechtelijke 

onverantwoordelijkheid van krankzinnigen geregeld door artikel 64 van de Franse Code 

Pénal. Dit artikel werd later vervangen door artikel 71 van het Strafwetboek. Na kritieken op 
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de beperkingen van dit artikel en het gebrek aan eenvormigheid, werd besloten een wet op te 

stellen en zag de interneringsmaatregel het licht. De wet voorzag in drie categorieën, die 

werden onttrokken aan het strafrecht en onderworpen aan de beveiligingsmaatregel 

internering. De internering werd opgelegd voor bepaalde duur. Al van bij de inwerkingtreding 

werd deze wet onderworpen aan kritieken en werden Commissies opgericht om de wet te 

herzien. Dit leidde tot de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen en gewoontemisdadigers. Deze wet is de dag van vandaag nog steeds van 

toepassing en wordt grondig besproken in dit deel. Er zijn echter verschillende knelpunten 

met betrekking tot de situatie tot op heden. Er zijn pijnpunten in de wet, in het zorgaanbod, in 

de cijfergegevens en in de diagnostische profielen.  

 

2.1 Voor 1930 

Na het bestuderen van de geschiedenis blijkt dat vroeger, in de 16
e
 en 17

e
 eeuw, geesteszieke 

personen aanzien werden als het werk van de duivel, waarna men ze folterde of tot de 

brandstapel veroordeelde (Vranckx, Coremans, & Dujardin, 1978).  

 

Vanaf de 18
e
 eeuw mochten krankzinnigen, ook diegenen die een delict pleegden, niet gestraft 

worden want men was ervan overtuigd dat ze niet wisten wat ze deden. Men mocht ze wel 

opsluiten in gevangenissen, maar dit werd niet als een straf beschouwd.  

 

Vanaf de tweede helft van de 19
e
 eeuw domineerde het klassieke strafrecht. De mens is 

rationeel, heeft een vrije wil en is verantwoordelijk voor zijn daden. Dit ging echter niet op 

voor kinderen en krankzinnigen (Goethals, 1991).  

 

De strafrechtelijke onverantwoordelijkheid van krankzinnigen werd geregeld volgens artikel 

64 in de Franse Code Pénal van 1810, dat later werd vervangen door artikel 71 van het 

Strafwetboek van 1867. Dit artikel vertrok vanuit het klassieke strafrecht, maar had reeds 

positivistische kenmerken door krankzinnigen en kinderen aan het strafrecht te onttrekken. 

Het artikel vermeldde ‘een staat van dementie’. Dementie verwees naar “elke verstoring van 

de intellectuele vermogens, die de mens het bewustzijn van de moraliteit van zijn handelen 

ontneemt” (Goethals, 1997: 11). Het was van geen belang of deze verstoring van de 

intellectuele vermogens geheel of gedeeltelijk, permanent of van voorbijgaande aard was 

(Goethals, 1997). De rechter maakte het vonnis over aan de burgemeester van de gemeente 
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waar de krankzinnige woonde, die de nodige maatregelen nam. Ook het Openbaar Ministerie 

stelde de krankzinnige ter beschikking van de burgemeester. In de praktijk kwam dit soms 

neer op een opsluiting in de gevangenis, hoewel er een tendens was om zieken meer en meer 

op te sluiten in openbare krankzinnigeninstellingen (Goethals, 1991).  

 

Deze praktijk werd vanaf 18 juni 1850 geregeld door de wetgeving op de collocatie. 

Krankzinnigen konden worden gecolloqueerd in inrichtingen die een overeenkomst hadden 

afgesloten met de overheid. De krankzinnigen die een delict pleegden, kregen dezelfde 

behandeling als gewone zieken. Het Openbaar Ministerie bepaalde de collocatie, de 

inrichtingen waarin ze werden gecolloqueerd en diende te worden ingelicht bij een vrijlating, 

waartegen ze in beroep kon gaan (Goethals, 1997).  

 

Er werd echter kritiek geuit op deze praktijken (Goethals, 1997). Rechters interpreteerden de 

term krankzinnigheid heel breed en assimileerden hiermee ook andere vormen van 

geestesstoornissen, die tot een aantasting van het controlevermogen leidden (Goethals & 

Robert, 2007).  

 

Men verzette zich tegen de beperkingen van artikel 71 tot de volledig ontoerekeningsvatbare 

delinquenten (Goethals, 1991). De partieel toerekeningsvatbare daders, delinquenten bij wie 

een gedeeltelijke verantwoordelijkheid werd vastgesteld, werden wel gestraft, zij het in 

verhouding tot hun graad van verantwoordelijkheid. De abnormaliteit van deze daders werd in 

acht genomen als verzachtende omstandigheid (Tubex, 2004). Zij werden bestraft met lichte 

straffen, ontsnapten zo grotendeels aan Justitie en werden daarenboven niet onderworpen aan 

een behandeling. Men pleitte daarom voor een gelijkschakeling tussen de partieel en volledig 

ontoerekeningsvatbare daders (Goethals, 1997). 

 

Er kwam ook kritiek op het feit dat ontoerekeningsvatbare daders werden ontslaan van 

rechtsvervolging en opgesloten in psychiatrische asielen. De maatschappij werd onvoldoende 

beschermd door de collocatie. De plaatsing van de gecolloqueerde delinquenten verplichtte de 

instelling tot veiligheidsmaatregelen en de vermenging van gecolloqueerde delinquenten en 

gewone zieken leidde tot een gevaar van morele besmetting.  
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Het ontbrak eveneens aan eenvormigheid in de strafuitvoering, waardoor de ene 

ontoerekeningsvatbare delinquent werd opgesloten en een gelijkaardige werd vrijgelaten. Ook 

het deskundigenonderzoek gebeurde vaak in de gevangenis zelf (Goethals, 1997). 

 

Naar aanleiding van deze kritieken, zocht men oplossingen in twee richtingen:  

1. Binnen de grenzen van de bestaande strafwet stelde men voor om gevangenisasielen en 

speciale annexen, aangehecht aan de bestaande krankzinnigeninrichtingen op te richten. 

Men opteerde eveneens voor het oprichten van psychiatrische afdelingen binnen de 

bestaande gevangenissen. Dit laatste werd ook daadwerkelijk gerealiseerd.  

2. Onder invloed van de sociaalverweergedachte werden voorstellen geformuleerd om een 

wet te realiseren, die leidden tot de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 

maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (Goethals, 1997; Goethals & 

Robert, 2007).  

 

2.2 De wet van 9 april 1930 

Op 14 februari 1923 legde Minister van Justitie Masson een wetsontwerp neer dat uit drie 

delen bestond. Het eerste deel had betrekking op de abnormalen, waarmee men doelde op 

krankzinnigen, zwakzinnigen en geestesgestoorden. Deze drie groepen werden als zieken 

beschouwd, hoewel enkel de krankzinnigen voordien, via de collocatie, aan een medische 

behandeling waren onderworpen. Het tweede deel betrof de aanpak van recidivisten en het 

derde deel regelde een nieuwe aanpak van 16- tot 21-jarigen (Goethals, 1997).  

 

Dit wetsontwerp bevatte tal van vernieuwingen. De mogelijkheid tot een medische observatie 

van een beklaagde in een bijzondere afdeling van een arresthuis werd uitgewerkt. De rechter 

kreeg de bevoegdheid tot dwangverpleging (internering) voor beklaagden die zich in één van 

de drie staten bevonden op het ogenblik van de berechting. Een speciale commissie stond in 

voor de uitvoering van de internering, besliste over de inrichting waar de geïnterneerde werd 

opgenomen en het ontslag van de internering indien de geestesgesteldheid verbeterde en de 

sociale gevaarlijkheid verdween (Goethals, 1997). Het wetsontwerp voorzag in een bepaalde 

duur. De dwangverpleging werd in principe opgelegd voor een periode van vijf, tien of 

vijftien jaar, al naargelang de ernst van het misdrijf (Goethals, 1991).  
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Het wetsontwerp was, in vergelijking met de gangbare praktijken van de collocatie, 

revolutionair en ontlokte hevige debatten. Hierdoor werd het ontwerp grondig aangepast. Op 

13 maart 1930 werd de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers gestemd en ging van kracht op 1 januari 1931 (Goethals, 1997).  

 

Het concept internering vond zijn oorsprong in deze wet
1
. In de wet wordt vooral het 

gedachtegoed van het sociaal verweer teruggevonden, dat in België rond die periode heerste 

en werd uitgetekend door Adolphe Prins. Het sociaal verweer is een compromis tussen het 

klassieke denken en nieuwe inzichten vanuit het positivisme. Het klassieke strafrecht blijft 

gelden voor de meerderheid van de daders en de maatregelen van het sociaal verweer worden 

voorbehouden voor de ontoerekeningsvatbare delinquenten. Zij worden aan het klassieke 

strafrecht onttrokken aangezien zij niet over voldoende vrije wil beschikken om de wet te 

respecteren volgens de principes van de klassieke leer (Tubex, 2004).  

 

De wet van 9 april 1930 was van toepassing op een verdachte die verkeerde in “een staat van 

krankzinnigheid, in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem 

ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden” (Goethals, 1991: 50). De persoon werd 

aan het strafrecht onttrokken en aan een beveiligingsmaatregel onderworpen. De inbreuk 

waaraan de verdachte zich schuldig had gemaakt, was een bewezen wanbedrijf of misdaad. 

Het bepalend criterium voor een rechter om te interneren was of de betrokkene sociaal 

gevaarlijk was. De wet voorzag in een observatiestelling van beklaagden in een speciaal 

gedeelte van de gevangenissen. De duur van de internering was vijf, tien of vijftien jaar, 

afhankelijk van de ernst van de feiten. De uitvoering van de maatregel werd bepaald door een 

commissie, opgericht bij de psychiatrische annexen van de gevangenissen. De commissie 

bestond uit een magistraat of ere-magistraat, een lid van de balie en een geneesheer. De 

commissie kon beslissen over een invrijheidsstelling indien de psychische 

gezondheidstoestand van de geïnterneerde verbeterde en hij niet meer sociaal gevaarlijk was 

(Goethals, 1991). De overheid diende de nodige middelen en infrastructuur te voorzien om de 

wet uit te voeren (Goethals, 1997).  

 

                                                 
1
 Wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers, BS 1 januari 

1931 
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Vanaf de inwerkingtreding van de wet, kwam deze echter onder vuur te liggen (Tubex, 2004). 

De meeste kritieken waren niet nieuw en kwamen reeds aan bod in de voorbereidende 

werkzaamheden in het parlement. Ze hadden betrekking op zowat alle aspecten van de wet.  

 

Hevige kritiek werd geuit op het feit dat krankzinnigen en abnormalen (deze laatsten zijn de 

geestesgestoorden en zwakzinnigen) als zieken werden beschouwd en aan eenzelfde 

behandeling werden onderworpen. De gelijkschakeling in de wet werd niet aanvaard door de 

publieke opinie omdat men vond dat het twee verschillende groepen waren.  

Bij krankzinnigen was de geestesziekte zo ernstig dat ze elk begrip van aansprakelijkheid en 

elk inzicht in goed en kwaad in het delictueel karakter van hun handelen misten. Zij konden 

hun handelen niet controleren en hoorden niet thuis in het strafrecht, maar moesten in een 

instelling voor geesteszieken worden opgenomen.  

Abnormalen waren zich wel bewust van het delictueel karakter en de strafbaarheid van hun 

daden, maar konden hun handelen door de psychofysische toestand niet beheersen. Hun 

inzicht in de feiten was defect of zij konden geen weerstand bieden aan de verlokkingen. 

Indien de sociale verantwoordelijkheid van de abnormale gestoord was, behielden zij toch het 

besef van goed en kwaad. Hierdoor was het voor critici onaanvaardbaar de abnormalen enkel 

te behandelen en niet te straffen. Het stelsel voor krankzinnigen vond men dan weer te 

repressief (Goethals, 1997).  

 

In 1935 werd de Commissie Cornil-Braffort opgericht om de wet te herzien, maar hun 

werkzaamheden werden onderbroken door de Tweede Wereldoorlog (Tubex, 2004). Deze 

Commissie stelde voor om de krankzinnigen opnieuw te colloqueren en de abnormalen te 

interneren (Goethals & Robert, 2007). Ze suggereerde ook om een bilaterale expertise op 

tegenspraak in te voeren, waarbij een expert zou kunnen voorgesteld worden door het 

Openbaar Ministerie en een tweede door de verdediging. De Commissie pleitte ook om de 

internering voorwaardelijk te kunnen opleggen en aan minima en maxima termijnen te 

binden. Ze stelde eveneens een betere regeling voor de rechtspositie van geïnterneerden voor 

(Goethals, 1997). 

 

De Commissie voor de studie van de Herziening van het Strafrecht en van de 

Strafrechtspleging werd in 1953 opgericht en legde een wetsontwerp neer op 2 september 

1960, dat uiteindelijk de wet van 1 juli 1964 zou worden. Het wetsontwerp ging uit van de 
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volgende doelstellingen: de rechtspositie versterken, de behandelingsmodaliteiten verbeteren 

en een betere bescherming van de maatschappij garanderen (Goethals, 1997).  

 

2.3 De wet van 1 juli 1964 

De wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers werd vervangen door de wet van 1 juli 1964 met dezelfde titel 

(Vandevelde et al., 2011).  

 

De rechtspositie verbeterde door de verplichte bijstand van een advocaat en er kwam een 

mogelijkheid tot observatie. De behandeling geschiedde in vrije instellingen, die werden 

erkend door de regering, en de interneringstermijnen werden afgeschaft. Er werd voorzien in 

de uitbreiding van het aantal gestichten en de oprichting van een oriëntatiecentrum waar de 

geïnterneerde voor bijkomende observatie naartoe kon worden gestuurd (Goethals, 1997). De 

Commissies ter Bescherming van de Maatschappij kregen meer bevoegdheden tot het 

uitvoeren van hun werk (Goethals & Robert, 2007). De belangrijkste grondslagen van de wet 

van 1930 bleven echter gelden (Tubex, 2004).  

 

Het neoklassieke twee-sporenstelsel was typisch voor België in de 20
e
 eeuw. Dit twee-

sporenstelsel strafte volwassen daders omdat ze beschouwd werden als rationele en 

verantwoordelijke wezens. Daders die onverantwoordelijk werden geacht door hun 

geestesstoornis werden onderworpen aan een maatregel om de maatschappij te beschermen 

(Vandevelde et al., 2011). De overheid kwam met deze wet vooral tegemoet aan de 

bescherming van de maatschappij en minder aan de zorg voor geïnterneerden (De Clerck & 

Van Steenbrugge, 2007; Naudts et al., 2005).  

 

Tot op heden wordt de internering nog steeds geregeld volgens de wet van 1 juli 1964 tot 

bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 

bepaalde seksuele feiten (hierna afgekort als WBM)
2
. De internering in België is een 

beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij en geen straf (Vander Laenen et 

al., 2011).  

                                                 
2
 Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 

bepaalde seksuele feiten, BS 17 juli 1964  
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De internering verloopt in drie fasen: de fase van het onderzoek, van de beslissing tot 

internering en van de uitvoering van de interneringsmaatregel (Casselman, 1997).  

 

2.3.1 Onderzoek 

De artikelen 1 tot en met 6 van de WBM regelen de inobservatiestelling van verdachten. De 

inobservatiestelling is mogelijk na het voldoen aan een aantal voorwaarden (Goethals, 1991). 

Er dienen voldoende aanwijzingen te zijn dat de verdachte een wanbedrijf of misdaad 

pleegde. Er zijn ook indicaties dat hij of zij zich bevindt in een staat van krankzinnigheid, een 

ernstige graad van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem of haar ongeschikt maakt in 

het controleren van zijn of haar daden, zoals voorzien in artikel 1 WBM (Casselman, 1997). 

Tevens moet aan de voorwaarden voldaan zijn om een voorlopige hechtenis te gelasten en er 

moet tegen de verdachte een bevel tot aanhouding zijn verleend, hoewel er uitzonderingen 

bestaan op deze laatste voorwaarde. De inobservatiestelling kan worden gelast van 

ambtswege door de onderzoeksgerechten of vonnisgerechten, na vordering van het Openbaar 

Ministerie of op verzoek van de verdachte of zijn of haar raadsman (Goethals, 1991). Van de 

inobservatiestelling wordt echter weinig gebruik gemaakt, onder meer doordat er nooit 

voorzien werd in de nodige infrastructuur en personeel om de inobservatiestelling mogelijk te 

maken (Casselman, 1997). Om toch ingelicht te zijn over de geestestoestand van de 

verdachte, stellen rechters een psychiatrisch deskundige aan die een deskundigheidsonderzoek 

of expertise uitvoert. De deskundige moet de rechter volgende antwoorden geven:  

1. Verkeert de verdachte, op het ogenblik van de feiten die hem/ haar ten laste worden 

gelegd, in een staat van krankzinnigheid, hetzij een ernstige staat van geestesstoornis of 

van zwakzinnigheid, die hem/ haar ongeschikt maakte tot het controleren van zijn/ haar 

daden?  

2. Verkeert hij/ zij thans nog in deze staten?  

3. Is de staat van de verdachte thans van die aard dat het een gevaar oplevert voor hem/ haar 

zelf of voor de maatschappij? (Goethals, 1991).  

 

De verdachte kan ook zelf, op eigen kosten, een onderzoek laten uitvoeren. De psychiater 

verleent in de expertise een advies, maar de beslissing zelf wordt door de rechtbank genomen, 

waarbij de rechter niet noodzakelijk het advies van de psychiater volgt (Casselman, 1997).  
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2.3.2 Beschikking tot internering 

De beschikking tot internering wordt in de WBM geregeld door middel van de artikelen 7 tot 

en met 11. De interneringsmaatregel wordt opgelegd aan daders die aan de volgende drie 

voorwaarden voldoen (Naudts et al., 2005; Tubex, 2004):  

1. De persoon heeft een bewezen wanbedrijf of misdaad gepleegd.  

2. De persoon wordt ontoerekeningsvatbaar geacht door een psychiatrische stoornis, 

waardoor de persoon zijn/ haar daden niet kan controleren. De wet verwijst in artikel 1 

WBM naar drie categorieën van psychiatrische stoornissen: krankzinnigheid, 

zwakzinnigheid en ernstige geestesstoornis.  

- Krankzinnigheid is een verouderde en vage term en wordt niet duidelijk omschreven. 

In de praktijk wordt de term gehanteerd ten aanzien van ernstige psychiatrische 

stoornissen (o.m. psychotische, ernstig depressieve en manische syndromen) (Vanden 

Hende, Caris, & De Block-Bury, 2005).  

- Zwakzinnigheid kan men terugvinden in de DSM IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) en wordt omschreven als een “groep syndromen die 

gekenmerkt zijn door een verstandelijk functioneren dat duidelijk onder het 

gemiddelde te situeren is en gepaard gaat met aanpassingsproblemen en dit alles met 

een beginleeftijd lager dan 18 jaar” (Casselman, 1997: 41). Volgens de DSM IV is er 

sprake van een verstandelijk functioneren dat lager ligt dan het gemiddelde als de IQ-

score (intelligentiequotiënt) lager of gelijk is aan 75. In tegenstelling tot deze 

kwantitatieve benadering, hanteert de WBM een eerder kwalitatieve benadering, 

waardoor personen met een lichtere vorm van zwakzinnigheid, eerder te omschrijven 

als zwakbegaafdheid, ook aan een interneringsmaatregel kunnen onderworpen 

worden (Vanden Hende, Caris, & De Block-Bury, 2005).  

- Ernstige geestesstoornis is opnieuw een vager begrip, dat niet verwijst naar een 

specifieke psychiatrische stoornis, maar eerder een term is van algemene aard. Het 

zijn de ernstige psychiatrische stoornissen die niet ressorteren onder de twee vorige 

categorieën en leiden tot “abnormaal agressief of ernstig onverantwoordelijk 

gedrag” (Casselman, 1997: 41) ten aanzien van zichzelf of anderen (Vanden Hende, 

Caris, & De Block-Bury, 2005). Deze laatste categorie omvat onder meer de ernstige 

persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen en alcohol- en drugsproblemen 

(Casselman, 1997).  

3. De persoon verkeert op het ogenblik van de berechting in een staat van sociale 

gevaarlijkheid (Bussche, 2007; Tubex, 2004). De sociale gevaarlijkheid wijst op het 
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gevaar voor recidivisme en op gevaar voor zowel de persoon zelf als de maatschappij 

(Vandevelde et al., 2011). Deze derde voorwaarde werd ontwikkeld door de rechtspraak 

(Casselman, 1997).  

 

De interneringsmaatregel kan worden uitgesproken door een vonnis- of onderzoeksgerecht 

(Tubex, 2004). In België wordt ongeveer twee derde van de interneringsmaatregelen op 

niveau van de Raadkamer besloten. De verdachte wordt steeds bijgestaan door een advocaat. 

De internering kan ook worden opgelegd door de Minister van Justitie ten aanzien van 

veroordeelde gedetineerden (de administratieve of ministeriële internering genoemd, geregeld 

in artikel 21 WBM) (Casselman, 1997). De administratieve internering gebeurt na advies van 

de CBM (Vranckx, Coremans, & Dujardin, 1978). De internering heeft vooral tot doel om de 

maatschappij te beschermen en wordt opgelegd voor onbepaalde duur (Casselman, 1997; 

Tubex, 2004). 

 

2.3.3 Uitvoering van de interneringsmaatregel 

Na de beslissing om een persoon te interneren, bepaalt de CBM de uitvoering van de 

maatregel. Er zijn in ons land acht CsBM
3
 en één Hoge CBM te Brussel (de beroepsinstantie) 

(Casselman, 1997). De geïnterneerde ressorteert onder de CBM die bevoegd is voor de regio 

waar het (hoofd)misdrijf werd gepleegd. De samenstelling van de CsBM bestaat uit een 

werkend of ere-magistraat, die tevens voorzitter is, een advocaat en een geneesheer. Ze 

worden benoemd voor een periode van drie jaar en bijgestaan door een secretaris (Tubex, 

2004). De drie leden hebben elk ook één of meerdere plaatsvervangers (Goethals, 1991). De 

geïnterneerde heeft het recht om zesmaandelijks te verschijnen voor de CBM en wordt 

verplicht bijgestaan door een advocaat (Tubex, 2004).  

 

De CsBM hebben volgens de WBM verschillende taken en bevoegdheden. Ze houden zich op 

de hoogte van de toestand van de geïnterneerde, wijzen de inrichting aan waarin de 

internering dient plaats te vinden, gelasten de overbrenging van de geïnterneerde naar een 

andere inrichting, staan het stelsel van beperkte vrijheid toe, staan een definitieve 

invrijheidsstelling en/ of een vrijlating op proef (hierna afgekort als VOP) toe, spreken zich 

uit over de re-integratie van een geïnterneerde die VOP is, geven advies omtrent de 

                                                 
3
 Drie Nederlandstalige (Antwerpen, Gent en Leuven), vier Franstalige (Jamioulx, Lantin, Bergen en Namen) en 

de tweetalige CBM Vorst (Casselman, 1997)  

 



17 

 

opportuniteit van de internering van een veroordeelde en stellen een voorlopig bewindvoerder 

aan indien de belangen van de geïnterneerde dit vereisen (Vanden Hende, Caris, & De Block-

Bury, 2005).  

 

De verschillende CsBM in België hanteren een andere aanpak (De Vuysere, 2004; Heimans, 

2001). De noodzaak tot overleg en afstemming werd jaren terug reeds aangetoond 

(Vandenbroucke, 1997).  

 

Er is een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië op vlak van rechterlijke uitspraken tot 

internering. In Wallonië worden mensen met persoonlijkheidsstoornissen en psychopaten 

vaker veroordeeld tot een straf en worden voornamelijk personen met een ernstige pathologie 

geïnterneerd, meestal na een zwaar delict (Hanoulle, 2009). In Vlaanderen interneren de 

rechters makkelijker bij mildere psychiatrische problemen en zouden de psychiatrisch 

deskundigen delinquenten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis vaker als 

ontoerekingsvatbaar beschouwen (Cosyns et al., 2007; Vandenbroucke, 1997). 

 

Ook de uitvoering van de interneringsmaatregel verloopt verschillend in Vlaanderen dan in 

Wallonië (Cosyns et al., 2007; Cosyns, 2009). Geïnterneerden in Vlaanderen worden vaker en 

langer dan geïnterneerden in Wallonië opgesloten binnen instellingen van de Federale 

Overheidsdienst (hierna afgekort als FOD) Justitie, waar ze grotendeels geen behandeling 

krijgen (Cosyns et al., 2007). In het Franstalig landsgebied kan de situatie gunstiger genoemd 

worden en verblijven relatief minder geïnterneerden in de gevangenis. De FOD Justitie 

subsidieert samen met het Waalse Gewest twee ziekenhuis te Doornik en Bergen voor de 

opvang van geïnterneerden. Ook de inrichting tot bescherming van de maatschappij (hierna 

afgekort als IBM) te Paifve is volledig afgestemd op de opvang van (mannelijke) 

geïnterneerden (Casselman, 2005). 

 

2.3.4 Knelpunten 

De situatie tot op heden met betrekking tot de internering, blijft niet vrij van kritieken. Er zijn 

verschillende knelpunten met betrekking tot diverse onderdelen van de maatregel. Vooreerst 

zijn er problemen met de WBM. Kritieken worden geuit op verschillende onderdelen van de 

wet, maar deze werd slechts minimaal gewijzigd. Ten tweede zijn er knelpunten in het 

zorgaanbod voor geïnterneerden. Geïnterneerden hebben recht op behandeling, maar krijgen 
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dit, door een tekort aan plaatsen, vaak niet. Ze worden opgesloten in de gevangenis, waar men 

geen middelen heeft om geïnterneerden een behandeling te geven. Ten derde is er een gebrek 

aan systematische publicaties met betrekking tot de cijfergegevens omtrent geïnterneerden. 

De cijfergegevens die beschikbaar zijn, worden weergegeven. Ten slotte zijn er ook weinig 

gegevens met betrekking tot het profiel van geïnterneerden.  

 

2.3.4.1 In de wet 

De WBM op zich heeft wel enige mogelijkheden, maar de toepassing ervan loopt niet goed 

(Vandenbroucke, 1997). De wet werd beschouwd als een revolutionaire wet, maar de 

invulling ervan bleef dode letter. De overheid maakte de middelen niet vrij om de wet te laten 

functioneren (Goethals, 1997). De voornaamste kritieken die vanuit de literatuur naar voren 

komen, worden hierna opgesomd.  

 

De wet maakt gebruik van verouderde psychiatrische termen. Er wordt daarenboven geen 

onderscheid gemaakt tussen krankzinnigen, die volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, en 

abnormalen, die gedeeltelijk toerekeningsvatbaar zijn (Verbruggen & Goethals, 2008).  

 

Het is onmogelijk om een inobservatiestelling te bevelen (De Vuysere, 2004). Dit zou 

nochtans de mogelijkheid bieden om een grondiger psychiatrisch onderzoek te voeren, ten 

voordele van zowel de rechtbank als de verdachte zelf. De inobservatiestelling wordt echter 

nauwelijks toegepast, doordat nooit de nodige infrastructuur en personeel ter beschikking 

werd gesteld (Goethals, 1997). Hierdoor worden de kwaliteit van het onderzoek en de 

belangen van de verdachte minder goed gewaarborgd (Casselman, 1997). De 

inobservatiestelling wordt omzeild door het aanstellen van een expert-psychiater en er wordt 

een gewone expertise uitgevoerd (Goethals, 1997). Ook dit psychiatrisch 

deskundigenonderzoek bevat knelpunten omwille van de weinig gedifferentieerde 

vraagstelling. De vragen naar toerekeningsvatbaarheid en sociale gevaarlijkheid zijn 

dichotoom en tussenvormen bestaan in België niet (Casselman, 1997). Het psychiatrisch 

deskundigenonderzoek, als toegangspoort tot de internering, is daarenboven wisselend van 

kwaliteit (Vandenbroucke, 1997). De rechter is bovendien niet verplicht om een psychiatrisch 

deskundige aan te stellen alvorens de internering uit te spreken (Verbruggen & Goethals, 

2008).  
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De ene rechtbank interneert veel sneller dan de andere (Goethals, 1997). Het materieel 

criterium van de wet wordt nogal breed geïnterpreteerd en de kans bestaat dat de maatregel 

wordt opgelegd bij weinig ernstige delicten (Casselman, 1997; Verbruggen & Goethals, 

2008).  

 

Er wordt ook kritiek geleverd op de zwakke rechtspositie van geïnterneerden (De Vuysere, 

2004). De rechtspositie van geïnterneerde veroordeelden, volgens artikel 21 WBM, is nog 

zwakker. Zolang de veroordeling verder loopt, heeft de geïnterneerde veroordeelde geen recht 

op een zesmaandelijkse verschijning voor de CBM, verloven of invrijheidsstellingen op proef 

(Verbruggen & Goethals, 2008).  

 

Er wordt ook kritiek geleverd op de samenstelling van de CBM. De werkwijze en 

motiveringen van de CsBM verschillen voor gelijkaardige zaken. Er is geen 

gemeenschappelijke procedure of een gemeenschappelijk beleid en er is afwezigheid van 

overleg (Goethals, 1997; Verbruggen & Goethals, 2008).  

 

De voorwaarden die worden opgelegd aan geïnterneerden die VOP worden gesteld, zijn niet 

altijd werkzaam en worden soms zelfs contraproductief beschouwd voor de re-integratie 

(Goethals, 1991).  

 

Ondanks de vele kritieken werd de WBM sinds 1964 slechts minimaal gewijzigd, maar werd 

wel een nieuwe wet gestemd (zie punt 3.1).  

- Artikel 20bis wordt ingevoerd naar aanleiding van de wet van 13 april 1995 met 

betrekking tot seksueel misbruik ten opzichte van minderjarigen. Dit artikel stelt dat 

advies van een gespecialiseerde dienst vereist is voor geïnterneerden die seksuele feiten 

pleegden ten aanzien van minderjarigen alvorens zij in vrijheid kunnen worden gesteld. In 

de wet van 28 november 2000 wordt deze regeling aangepast en is een advies en 

behandeling vereist voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, ongeacht de 

leeftijd van het slachtoffer.  

- Bij wet van 10 februari 1998 wordt aan de advocaat van de geïnterneerde het recht 

toegekend om hoger beroep in te stellen bij een afwijzing van een definitieve 

invrijheidsstelling of een invrijheidsstelling op proef (Tubex, 2004).  
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- De titel van de wet wordt gewijzigd in “wet tot bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele feiten” (Goethals & 

Robert, 2007).  

- Het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 richt het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch 

Observatiecentrum (POKO) op. In het POKO, een residentiële setting, zouden de meest 

complexe deskundigenonderzoeken worden uitgevoerd en zou voorzien worden in 

opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het werd tot op heden echter niet in de 

praktijk opgericht (Casselman, 2009).  

- Via de wet van 7 mei 1999 wordt de voogdij van geïnterneerden die VOP zijn, 

opgenomen door ambtenaren van de Dienst Justitiehuizen (Goethals & Robert, 2007). 

 

2.3.4.2 In het zorgaanbod 

Geïnterneerden worden ziek verklaard en hebben recht op een behandeling, maar net deze 

behandeling krijgen ze vaak niet (Cosyns, De Doncker, & Dillen, 1997). Er is een tekort aan 

begeleidings- en behandelingsmogelijkheden en de overheid maakt te weinig middelen vrij 

om geïnterneerden gepaste zorgen te bieden (De Vuysere, 2004; Verbruggen & Goethals, 

2008).  

 

Er wordt heel wat kritiek geleverd op het gebrek aan behandeling van geïnterneerden in de 

Belgische gevangenissen (Snacken, 2009; Verstraete & Valgaeren, 2011). Gevangenissen zijn 

niet uitgerust om geïnterneerden een volwaardige behandeling te bieden (Hanoulle, 2009). Dit 

gebrek leidt tot schrijnende toestanden die een democratische rechtsstaat onwaardig zijn 

(Snacken, 2009). Voor het gebrek aan behandeling van de geïnterneerden werd de Belgische 

overheid verschillende malen veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (Naudts et al., 2005; Verstraete & Valgaeren, 2011).  

 

De doorstroom vanuit de gevangenissen naar het externe zorgcircuit verloopt moeizaam door 

capaciteitsproblemen, weigering van geïnterneerden en wachtlijsten binnen de voorzieningen. 

De vraag naar behandeling en begeleiding overstijgt het aanbod van de hulpverlening 

(Seynnaeve & Dheedene, 2014).  
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2.3.4.3 In de cijfergegevens 

Er is een totaal gebrek aan cijfergegevens met betrekking tot de geïnterneerdenpopulatie (De 

Vuysere, 2004). Er is een duidelijke stijging waar te nemen in het aantal interneringen in 

België. In 1998 waren er 2953 geïnterneerden en in september 2004 waren er reeds 3306 

(Cosyns, 2005; Naudts et al., 2005). In 2011 steeg het aantal geïnterneerden tot 4093. Hiervan 

waren 2255 geïnterneerden VOP volgens artikel 18 WBM, 1158 geïnterneerden verbleven in 

de gevangenis en 509 geïnterneerden waren niet vrij op proef volgens artikel 14 WBM
4
 

(Moens & Pauwelyn, 2012). 

Ook het aantal geïnterneerden in de gevangenissen stijgt. In 2001 waren er 675 

geïnterneerden opgesloten in penitentiaire instellingen op een totaal van 8544 gedetineerden, 

wat neerkomt op 7,9% geïnterneerden. In 2012 waren 1142 geïnterneerden opgesloten op een 

totaal van 11.212 gedetineerden, wat reeds neerkomt op 9,8% geïnterneerden (Federale 

Overheidsdienst Justitie, 2013a).  

 

 

(Federale Overheidsdienst Justitie, 2013a: 45) 

 

                                                 
4
 Geïnterneerden zijn vrij op proef volgens artikel 18 van de WBM, wat betekent dat ze een ambulante of 

residentiële behandeling krijgen. Geïnterneerden die niet vrij op proef zijn, worden opgesloten of geplaatst 

volgens artikel 14 WBM (Moens & Pauwelyn, 2012) 
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De gemiddelde dagelijkse bevolking (hierna afgekort als GDB) in de gevangenis in 2012, 

bedroeg 11.330,2 gedetineerden, waarvan 1132,7 geïnterneerden. Deze geïnterneerden 

werden opgesloten in volgende inrichtingen (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013b):  

Inrichting GDB 2012 Inrichting GDB 2012 

Merksplas 329,3 Namen 30,8 

Paifve 196,2 Berkendael 9,9 

Gent 111,1 Sint-Gillis 2,3 

Vorst 96,5 Leuven-Centraal 2,1 

Antwerpen 91 Hasselt 2,1 

Turnhout 63,1 Oudenaarde 0,7 

Leuven-Hulp 49,1 Mechelen 0,6 

Lantin 48,1 Dendermonde 0,5 

Brugge 34,9 Doornik 0,3 

Bergen 34,1 Ieper 0,3 

 

Na het bestuderen van het aantal VOP’s is er echter een daling waarneembaar (van 480 in 

2007 naar 466 in 2011) (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013a). De internering duurt 

wellicht langer (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2013). 

 

Doordat er geen systematische cijfergegevens van geïnterneerden gepubliceerd worden, moet 

er voor gedetailleerde cijfergegevens teruggegrepen worden naar reeds oudere publicaties.  

 

In september 2004 waren er 3306 geïnterneerden in België, waarvan 1596 in Wallonië en 

1710 in Vlaanderen. 1999 van de 3306 geïnterneerden waren VOP, 1307 niet (Moens & 

Pauwelyn, 2012). Van deze laatste groep werden 848 geïnterneerden opgesloten en 459 

geplaatst. Van de 848 opgesloten geïnterneerden, verbleven er 680 in de gevangenis en 168 in 

de IBM te Paifve (Cosyns, 2005).  

 

De situatie in Wallonië verschilt van deze in Vlaanderen. De CsBM in Wallonië hanteren een 

ander plaatsingsbeleid dan de CsBM in Vlaanderen (De Winter, 2011). Er zijn in Wallonië 

drie residentiële instellingen - Les Marronniers te Doornik, La Chêne aux Haies te Bergen en 

de IBM te Paifve (Cosyns, 2013) - die instaan voor de opvang van geïnterneerden. In 

Vlaanderen worden geïnterneerden die niet VOP zijn bijna allemaal opgesloten in instellingen 
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van de FOD Justitie. Dit zijn de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen, de 

afdelingen bescherming van de maatschappij en de IBM’s. Slechts twee geïnterneerden 

werden geplaatst (Cosyns et al., 2007).  

 

2.3.4.4 In de diagnostisch profielen 

Er zijn eveneens weinig gegevens beschikbaar over het profiel van de geïnterneerden (Vander 

Beken & Vanhaelemeesch, 2013). Momenteel kan men de noden aan en evaluaties van 

behandelingen niet in kaart brengen (Casselman, 2009). De groep geïnterneerden in België is 

zeker niet homogeen (Boers et al., 2011). Door deze heterogeniteit is het moeilijk om 

uniforme behandelingsmodellen toe te passen (Vandevelde et al., 2011). De heterogene groep 

van geïnterneerden bestaat uit verschillende subgroepen. In grote lijnen kunnen volgende 

subgroepen worden onderscheiden (meervoudige problematieken komen vaak voor): 

personen met psychotische stoornissen, met persoonlijkheidsstoornissen, met een 

verstandelijke beperking, met alcohol- en drugsproblemen en plegers van seksuele delicten. 

Elke subgroep heeft eigen noden en behoeften en vereist een andere aanpak (Vanden Hende, 

Caris, & De Block-Bury, 2005). 

 

Opnieuw moet er, wegens gebrek aan geactualiseerde cijfergegevens, teruggegrepen worden 

naar de publicatie van Cosyns et al. (2007) met gegevens uit 2004 over de opgesloten 

geïnterneerden in België.  

 

In september 2004 waren er 3306 geïnterneerden in België. Binnen deze populatie waren 848 

geïnterneerden opgesloten in een gevangenis, 459 geplaatst en 1999 VOP. 3% van de 

opgesloten geïnterneerden, verblijvend in instellingen van de FOD Justitie, is vrouwelijk. In 

Vlaanderen worden deze vrouwen voornamelijk opgesloten in het Penitentiair Complex te 

Brugge. In Wallonië verblijven ongeveer 30 vrouwelijke geïnterneerden in de IBM te Bergen, 

waar zij worden behandeld onder toezicht van de FOD Volksgezondheid.  

 

Van de opgesloten geïnterneerden bevindt twee derde van de populatie zich in de 

leeftijdscategorie 26 tot en met 45 jaar. Eén tiende van de populatie is 25 jaar of jonger. Meer 

dan 50% van de geïnterneerden is reeds vier jaar of langer geïnterneerd.  

 

Slechts 24% van de geïnterneerden, die verblijven in instellingen van de FOD Justitie, heeft 

een enkelvoudige stoornis. De overige 76% heeft een meervoudig diagnostisch profiel. De 
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meest voorkomende hoofddiagnoses zijn persoonlijkheidsstoornissen (29,6%) en 

psychotische stoornissen (29%). 16,8% van de opgesloten geïnterneerden heeft een 

verstandelijke beperking, 13,5% een parafilie en 7,4% stoornissen in het middelengebruik of 

middelenafhankelijkheid.  

 

Ook in de diagnoses zijn er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen hebben 

meer geïnterneerden een persoonlijkheidsstoornis (41,7%) dan in Wallonië (11,6%). 

Omgekeerd werden meer psychotische stoornissen in Wallonië vastgesteld (47,3%) dan in 

Vlaanderen (16,9%). Dit kan verklaard worden doordat de uitstroom van psychotische 

patiënten beter zou verlopen in Vlaanderen dan in Wallonië. Zowel in Vlaanderen als in 

Wallonië stromen geïnterneerden met persoonlijkheidsstoornissen echter vaak niet door. Het 

hoger aantal persoonlijkheidsstoornissen in Vlaanderen kan verklaard worden doordat 

deskundigen daar personen met een persoonlijkheidsstoornis vaker ontoerekeningsvatbaar 

verklaren (Cosyns et al., 2007).  

 

Ook Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) verrichtten een grondig onderzoek bij 

opgesloten geïnterneerden in Vlaamse gevangenissen met een IQ-score lager of gelijk aan 75. 

467 geïnterneerden waren op het moment van het onderzoek (september 2004) opgesloten in 

een Vlaamse gevangenis. 93 van de 467 personen (20%) hadden een verstandelijke beperking. 

88 van deze 93 personen waren mannen en 5% was vrouwelijk. De meesten bevonden zich in 

de leeftijdscategorie tussen 36 en 45 jaar. De meerderheid pleegde zedendelicten (n=41), 

gevolgd door diefstal (n=34), slagen en verwondingen (n=26) en brandstichting (n=14). De 

onderzochte personen waren gemiddeld 8,05 jaar geïnterneerd.  

 

3. Huidige en toekomstige ontwikkelingen 

In dit gedeelte worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen weergegeven. Om tegemoet 

te komen aan de kritieken op de WBM, werd een nieuwe wet opgesteld en goedgekeurd. De 

wet van 21 april 2007 bevat positieve wijzigingen, maar bevat ook opnieuw knelpunten en 

trad nog niet in werking. Om te voorzien in een betere en aangepaste behandeling voor 

geïnterneerden, werden drie forensische units opgericht voor medium-risk geïnterneerden en 

werd besloten om twee forensisch psychiatrische centra voor medium- en high-risk 

geïnterneerden te bouwen. Er werd ook besloten om vanuit Justitie coördinatoren voor het 



25 

 

extern zorgcircuit voor geïnterneerden en vanuit Volksgezondheid netwerkcoördinatoren aan 

te stellen per hof van beroep. Hun functies en enkele projecten worden besproken.  

 

3.1 De wet van 21 april 2007 

Op de wet van 1 juli 1964 kwam veel kritiek.  

 

De Commissie Internering werd in 1996 opgericht door Minister van Justitie De Clerck en 

stelde een aantal kritieken voor in haar rapport (Tubex, 2004). Op basis van dit rapport stelden 

een aantal commissies en werkgroepen adviezen op (Goethals & Robert, 2007).  

 

Maar liefst elf jaar nadat de Commissie Internering de opdracht kreeg om de WBM grondig te 

hervormen en een rechtspositie voor geïnterneerden uit te werken, ziet de nieuwe wet licht 

(Snacken, 2009). Naar aanleiding van externe gebeurtenissen, waaronder bezoeken van het 

Europees Comité ter preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling, 

kwam dit echter in een stroomversnelling en werd onverwacht een wetsontwerp ingediend 

(Goethals & Robert, 2007).  

 

Dit leidde tot de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een 

geestesstoornis
5
. Deze wet veranderde niet qua aard en daders met een geestesstoornis worden 

nog steeds strafrechtelijk aangepakt (Vander Laenen, 2009; Vandevelde et al., 2011). 

Opnieuw wordt geopteerd voor een dubbele doelstelling: het beschermen van de maatschappij 

en het behandelen van delinquenten met een geestesstoornis (Heimans, 2007). In de memorie 

van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de internering van personen met een 

geestesstoornis wordt ingegaan op het nieuwe begrip ‘geestesstoornis’. De term is 

eigentijdser, omvat zowel mindervaliden als geesteszieken en is internationaal erkend (Kamer 

van volksvertegenwoordigers, 2007). De psychiatrische expertise wordt verplicht alvorens tot 

internering overgegaan kan worden en er wordt een systeem van accreditatie van de experts 

opgericht. De CsBM en de Hoge CBM worden afgeschaft en hun bevoegdheden gaan over 

naar bijkomende kamers bij de strafuitvoeringsrechtbanken (Heimans, 2007). De wet regelt 

vooral plaatsingen, overplaatsingen en de externe rechtspositie van geïnterneerden (verlof, 

uitgaansvergunning, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidsstelling op proef en 

                                                 
5
 Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007 
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definitieve invrijheidsstelling). De wet regelt nu ook de rechten van slachtoffers (Snacken, 

2009).  

 

Geïnterneerden worden bij voorkeur behandeld in de reguliere zorgsector en slechts in tweede 

instantie schakelt men over naar het forensisch zorgcircuit. Omwille van de noodzaak aan een 

geïntegreerd zorgcircuit, voorziet de wet in zorgcoördinatoren, die als tussenschakel zullen 

optreden tussen de strafuitvoeringsrechtbank en de zorginstellingen (zie punt 3.3) 

(Verbruggen & Goethals, 2008). 

 

De wet bevat zeker positieve zaken. Zo zijn de begrippen eigentijdser en wordt de beslissing 

tot internering van veroordeelden en de rechtspositie van het slachtoffer beter geregeld 

(Snacken, 2009). Het deskundigenonderzoek wordt een wettelijke verplichting en de 

psychiater moet antwoorden op een meer gedifferentieerde vraagstelling (Casselman, 2009). 

Ook de overlegstructuren en zorgcoördinatoren worden gezien als een positief punt (Snacken, 

2009). De wet werd echter ook reeds door verschillende auteurs bekritiseerd en is tot op 

heden nog niet in werking getreden (Heimans, 2007; Vandenbroucke, 2007).  

 

3.1.1 Knelpunten  

Onder druk van de media en internationale terechtwijzingen en door de vele aandacht voor de 

beveiliging van de maatschappij, werd de interneringswet van 2007 heel snel gestemd en 

goedgekeurd (Casselman, 2009; Verbruggen & Goethals, 2008)  

 

De wet gaat te veel uit van een bestraffingslogica, terwijl de internering, die een probleem van 

geestelijke gezondheidszorg aantoont, een maatregel is en geen straf. Het aspect van 

hulpverlening wordt verdrongen door een overheersend veiligheidsperspectief (Casselman, 

2009; Vander Laenen, 2009).  

 

De interneringswet van 2007 is vooral een procedurewet die juridisch-technische 

verbeteringen aanbrengt (Goethals & Robert, 2007). Deze strakke en omslachtige procedures 

bieden echter weinig kansen om soepel te reageren op hoogdringende situaties, waardoor het 

interneringstraject wellicht zal bemoeilijkt worden. Er is in de wet ook weinig aandacht voor 

de kwaliteit van de behandelingen (Heimans, 2007; Casselman, 2009).  
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De strafuitvoeringsrechtbanken zouden de taken overnemen van de CsBM, maar zijn hiervoor 

onvoldoende uitgebouwd (Vander Laenen, 2009). Bovendien ontbreekt een psychiater in de 

samenstelling (Vandermeersch, 2008; Verbruggen & Goethals, 2008).  

 

De wet is grotendeels gebaseerd op de Waalse situatie, waar de CsBM een plaatsingsbeleid 

hanteren dat verschilt van de werkwijze van de CsBM in Vlaanderen (zie punt 2.3.4.3) (De 

Winter, 2011).  

 

Bovendien volstaat een wet op papier niet en moet de inwerkingtreding van de wet gepaard 

gaan met forse investeringen van de overheid in middelen en personeel (Snacken, 2009; 

Vander Laenen, 2009). De wet diende, omwille van de knelpunten, te worden gerepareerd 

(Cosyns, 2009) en een nieuw wetsvoorstel werd recent aangenomen in de Senaat en in de 

Kamer van volksvertegenwoordigers (Kamer van volksvertegenwoordigers, n.d.).  

 

3.2 Forensische units en Forensisch Psychiatrische Centra 

3.2.1 Risicoprofiel 

Geïnterneerden kunnen, op basis van hun risicoprofiel, worden opgedeeld in subgroepen. In 

termen van de complexiteit, duur en intensiteit van de zorgnoden, wordt gesproken van low-, 

medium- en high-care. Low-, medium- en high-risk zijn de termen van gevaarlijkheid of risico 

op recidive. Gerelateerd aan de noodzaak van beveiliging en het veiligheidsrisico voor 

zichzelf of de samenleving, hanteert men low-, medium- en high-security (Moens & 

Pauwelyn, 2012; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2013) 

 

3.2.2 Drie units en twee Forensisch Psychiatrische Centra 

Naar aanleiding van de kritieken die werden geuit op het gebrek aan behandeling voor 

geïnterneerden, werden in Vlaanderen forensische eenheden opgericht in drie private 

psychiatrische ziekenhuizen (Snacken, 2009). In 2001 startten pilootprojecten voor medium-

risk geïnterneerden in het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek, in 

het PC Sint-Jan-Baptist te Zelzate en in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem 

(Vander Laenen et al., 2011). De medium-risk geïnterneerden zijn die geïnterneerden die niet 

behoren tot de lage veiligheidsgroep, die in de reguliere geestelijke gezondheidszorg kunnen 

behandeld worden, en ook niet behoren tot de hoge veiligheidsgroep, die een 
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veiligheidsniveau vergen dat vergelijkbaar is met een penitentiaire instelling (Casselman, 

2009). Het Sint-Jan-Baptist te Zelzate is de enige forensische unit voor medium-risk 

geïnterneerden die vrouwelijke geïnterneerden opneemt. Het PC streeft naar een verhouding 

van één derde vrouwen ten opzichte van twee derde mannen (Dheedene, 2014). 

 

In 2007 werd, door besparingen, besloten tot een samenwerking tussen de FOD Justitie en de 

FOD Volksgezondheid voor deze projecten (Casselman, 2009). De projecten zijn niet langer 

proefprojecten, maar worden wel om de drie jaar verlengd. Sinds 2008 worden de projecten 

integraal gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid (Vander Laenen, 2009).  

 

In 2006 kondigde de overheid tevens de bouw aan van forensisch psychiatrische centra te 

Gent en Antwerpen voor medium- en high-risk geïnterneerden (Vander Laenen et al., 2011). 

Het FPC in Gent zal plaats bieden aan 272 mannelijke geïnterneerden (Moens & Pauwelyn, 

2012) en recent werd een uitbater aangesteld. 

 

Wanneer bepaalde psychiatrische ziekenhuizen bijkomende middelen ontvangen om een 

gespecialiseerde behandeling voor geïnterneerden uit te bouwen, bestaat het risico dat andere 

ziekenhuizen in dezelfde regio de deuren zullen sluiten en geen geïnterneerden meer 

opnemen, terwijl ze daartoe in het verleden wel bereid waren (Casselman, 2004). De instroom 

in de FPC’s zal geen probleem vormen, maar er zal moeten gewaakt worden over de 

uitstroom. Een forensisch netwerk zal moeten uitgebouwd worden zodat de uitstroom niet 

blokkeert. Het is noodzakelijk dat de reguliere psychiatrische ziekenhuizen low-risk 

geïnterneerden blijven opnemen (Cosyns, 2009).  

 

3.3 Zorgcoördinatoren en netwerkcoördinatoren 

3.3.1 Functies 

Per hof van beroep werd één coördinator onder de bevoegdheid van de FOD Justitie en één 

coördinator onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid aangesteld
6
.  

De wettelijke basis voor de coördinator extern zorgcircuit voor geïnterneerden bij Justitie is 

het tweede lid van artikel 120 van de wet van 21 april 2007:  

                                                 
6
 In Brussel werd geen coördinator onder de bevoegdheid van Justitie aangesteld, maar wel twee coördinatoren 

onder de bevoegdheid van Volksgezondheid 
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“Bij elke strafuitvoeringsrechtbank wordt een coördinator aangewezen om de samenwerking 

tussen, enerzijds, Justitie en, anderzijds, de zorgsector te vergemakkelijken en om alle 

initiatieven te ontwikkelen die het mogelijk maken de opvang van de geïnterneerden te 

verbeteren.” 

De wet is, zoals vermeld in punt 3.1, nog niet in werking getreden. Toch werd het reeds 

noodzakelijk bevonden om de functie in de praktijk in werking te laten treden en toe te 

voegen aan de bestaande CsBM.  

 

De basis van de netwerkcoördinator internering vanuit Volksgezondheid kadert in de 

uitvoering van het tweede meerjarenplan internering van de federale overheid (2009-2012).  

 

Beide functies werden ingevoerd om de samenwerking tussen Justitie en de zorgsector te 

vergemakkelijken en initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de opvang van 

geïnterneerden. De twee coördinatoren werken samen in de uitbouw van een zorgcircuit, 

waarbij de zorgcoördinator vanuit Justitie de vraagzijde vertegenwoordigt en de 

netwerkcoördinator vanuit Volksgezondheid de zorgaanbodzijde. De samenwerking vormt 

een brug tussen Justitie en de geestelijke gezondheidszorg tot het faciliteren en opvolgen van 

de uitstroom uit de gevangenis en de doorstroom binnen de externe hulpverlening (Seynnaeve 

& Dheedene, 2014).  

 

3.3.2 Initiatieven 

Voor de uitbouw van een geïntegreerd zorgcircuit, moeten verschillende acties ondernomen 

worden (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013b).  

 

Registratiesysteem 

Wegens het gebrek aan een nationale databank voor de geïnterneerdenpopulatie, werd een 

registratiesysteem uitgewerkt (Seynnaeve & Dheedene, 2014). Het doel is om de populatie 

geïnterneerden periodiek en cijfermatig in kaart te brengen en zo hun profiel en zorgbehoeften 

te bepalen in functie van beleidsaanbevelingen (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013b). 

 

Schakelteams 

Vanuit de FOD Volksgezondheid werden mobiele equipes voorzien per hof van beroep, 

gecoacht door de netwerkcoördinator. Deze equipes werden omgedoopt tot schakelteams. De 
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teams treden op als een soort schakel op casusniveau en op structureel niveau om een vlottere 

doorstroom te bewerkstelligen, vanuit de gevangenis naar het externe zorgcircuit en binnen 

het zorgcircuit zelf (Seynnaeve & Dheedene, 2014).  

 

Forensische Sociale Kaart 

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, wordt een forensische sociale kaart 

uitgewerkt (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013b). Het doel is om de 

opvangmogelijkheden voor geïnterneerden in kaart te brengen, meer transparantie te bieden 

en samenwerking te verbeteren. In een eerste fase werden de residentiële instellingen in 

Vlaanderen bevraagd over opnamemogelijkheden voor geïnterneerden en veroordeelden. In 

een tweede fase werd gestart met de bevraging van de ambulante sector in Oost- en West-

Vlaanderen (Seynnaeve & Dheedene, 2014).  

 

 

4. Besluit 

In dit hoofdstuk werd de interneringsmaatregel in België grondig besproken, onderverdeeld in 

twee delen.  

 

Na het beschrijven van de historische evolutie, kan besloten worden dat er reeds lange tijd  

verschillende regelingen zijn om met psychisch zieke misdrijfplegers om te gaan. Voor 1930 

was er artikel 64 van de Code Pénal, dat later vervangen werd door artikel 71 van het 

Strafwetboek. Krankzinnige daders werden gecolloqueerd en de uitvoering ervan kwam in 

handen van de burgemeester en het Openbaar Ministerie. Na kritieken op de beperkingen van 

dit artikel en het gebrek aan eenvormigheid, werd besloten een wet op te stellen en zag de 

interneringsmaatregel het licht in de wet van 9 april 1930. De wet voorzag in drie categorieën, 

die werden onttrokken aan het strafrecht en onderworpen aan de beveiligingsmaatregel 

internering. De internering werd opgelegd voor bepaalde duur.  

 

Reeds van bij de inwerkingtreding werd deze wet onderworpen aan kritieken en werden 

Commissies opgericht om de wet te herzien. Dit leidde tot de wet van 1 juli 1964. De 

internering verloopt in drie fasen. In de fase van het onderzoek kan een rechter onder 

bepaalde voorwaarden een inobservatiestelling bevelen. Daar de nodige middelen nooit 

voorzien werden, wordt deze inobservatiestelling zelden uitgevoerd. In de plaats daarvan stelt 
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de rechter een psychiatrisch deskundige aan die drie vragen moet beantwoorden. De 

psychiater verleent in de expertise een advies, maar de beslissing zelf wordt door de rechtbank 

genomen, waarbij de rechter niet noodzakelijk het advies van de psychiater volgt. In de 

tweede fase, de fase van de beschikking tot internering, beslist een rechter in een vonnis- of 

onderzoeksgerecht tot de internering nadat drie voorwaarden zijn vervuld. De dader pleegde 

een wanbedrijf of een misdaad, wordt ontoerekeningsvatbaar geacht door een psychiatrische 

stoornis (een staat van krankzinnigheid, zwakzinnigheid of ernstige geestesstoornis) en is op 

het moment van de beslissing sociaal gevaarlijk. In de derde fase, de fase van de uitvoering 

van de internering, komt de geïnterneerde onder de bevoegdheid te staan van één van de acht 

CsBM. De CBM heeft verschillende taken en bepaalt de uitvoering en de opheffing van de 

maatregel.  

 

De WBM werd uitvoerig bekritiseerd. De kritieken zijn van toepassing op de terminologie, de 

inobservatiestelling en het deskundigenonderzoek, de samenstelling van de CsBM en het 

gebrek aan eenvormigheid tussen de verschillende CsBM, de zwakke rechtspositie van de 

geïnterneerde en in het bijzonder van de geïnterneerde veroordeelde. Ondanks de vele 

kritieken werden slechts minimale wijzigingen aangebracht in de wet, maar werd wel besloten 

tot het opstellen van een nieuwe wet. Er zijn ook knelpunten in het zorgaanbod. Door een 

gebrek aan plaatsen in de externe hulpverlening, worden vele geïnterneerden opgesloten in de 

gevangenis, waar zij niet de nodige behandeling krijgen. Er zijn problemen met de uitstroom 

van geïnterneerden uit de gevangenis en de doorstroom van geïnterneerden binnen de externe 

hulpverlening. Cijfergegevens worden niet systematisch gepubliceerd en er is weinig geweten 

over het profiel van de geïnterneerden. Vanuit de weinige gegevens die voorhanden zijn, kan 

worden geconcludeerd dat het aantal interneringen en opsluitingen van geïnterneerden in de 

gevangenissen stijgt.  

 

In het tweede gedeelte werden de huidige en toekomstige ontwikkelingen weergegeven. Naar 

aanleiding van de kritieken op de wet van 1 juli 1964, werd een nieuwe wet opgesteld en 

goedgekeurd. De wet van 21 april 2007 bevat positieve wijzigingen, maar bevat ook opnieuw 

knelpunten en trad nog niet in werking. Door de vele kritieken op de interneringswet, werd 

ook deze wet aangepast en recent werd een nieuw wetsontwerp goedgekeurd. Naar aanleiding 

van de kritieken op het gebrek aan zorg en behandeling, werd besloten om drie forensische 

units op te richten voor medium-risk geïnterneerden. Tevens werd er besloten tot de 

oprichting van twee FPC’s voor medium- en high-risk geïnterneerden. Voorzichtigheid is 
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echter geboden wanneer bepaalde psychiatrische ziekenhuizen bijkomende middelen 

ontvangen om een gespecialiseerde behandeling voor geïnterneerden uit te bouwen. Er bestaat 

een risico dat andere ziekenhuizen in dezelfde regio de deuren zullen sluiten en geen 

geïnterneerden meer opnemen, terwijl ze daartoe in het verleden wel bereid waren. Er werd 

besloten tot het aanstellen van zorgcoördinatoren vanuit Justitie en netwerkcoördinatoren 

vanuit Volksgezondheid om de samenwerking tussen Justitie en de zorgsector te 

vergemakkelijken en initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de opvang van 

geïnterneerden.  
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Hoofdstuk 2: Vrouwelijke delinquenten  

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de keuze voor de subgroep vrouwelijke delinquenten verklaard. 

Vrouwelijke misdrijfplegers vormen theoretisch een bijzondere groep, aangezien zij minder 

criminele feiten plegen dan mannen. Eerst wordt stilgestaan bij deze gender gap. Andere 

factoren zouden vrouwen tot criminaliteit aanzetten en zij ervaren een veroordeling op een 

andere manier dan mannen. Vrouwelijke misdrijfplegers hebben tevens andere behoeften en 

ook de aanpassing in een gevangenis verloopt verschillend. Vervolgens worden vrouwelijke 

delinquenten met een psychiatrische problematiek besproken. Als laatste wordt ingegaan op 

de praktijksituatie van vrouwelijke geïnterneerden in België.  

 

2. De gender gap 

Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking, maar in de strafrechtelijke wereld vormen 

zij een minderheid, die slechts als een kleine bedreiging wordt ervaren voor de publieke 

veiligheid (Roberts, 2011). Mannen zijn altijd en overal meer betrokken in crimineel gedrag, 

plegen ernstigere en gewelddadigere misdrijven en zijn meer geneigd tot recidivisme 

(Heindensohn & Silvestri, 2012). Gender wordt hierdoor de grootste voorspeller van 

criminaliteit (Thompson, 2010). In de literatuur spreekt men over de gender gap.  

 

Gender is de verzameling van gedragingen, kledingstijl, lichaamsbeweging en manieren van 

denken die sociaal gedefinieerd worden als mannelijk of vrouwelijk. Gender is niet 

aangeboren en bestaat op het niveau van de persoon, de sociale structuur en de samenleving, 

waardoor het meer variabel is. Geslacht kan daarentegen, buiten medische interventies, niet 

veranderd worden (Britton, 2011).  

 

Aangezien vrouwen minder criminaliteit plegen, handelden de meeste studies voor 1980 over 

delinquentie bij mannen. Indien aandacht werd gegeven aan vrouwelijke delinquenten, bekeek 

men deze vrouwen vanuit stereotypen, gebaseerd op natuurlijke of psychologische verschillen 

(Heindensohn & Silvestri, 2012). Vrouwelijke delinquenten waren uitzonderingen, waarbij 

men biologische of psychologische problemen aangaf als oorzaak voor hun ‘mannelijk 

gedrag’. Programma’s, behandelingen en het strafrechtelijk beleid waren integraal gericht op 

mannelijke misdrijfplegers (Renzetti, Miller, & Gover, 2013) en vrouwelijke noden werden 



34 

 

geïdentificeerd in vergelijking met die van mannen (Roberts, 2011). Vanaf de jaren 1970 

hebben onderzoekers, clinici en beleidsmakers echter inspanningen gevoerd om 

eigenschappen van vrouwelijke daders, misdrijven die zij begaan, motivaties en risico’s tot 

recidive te onderzoeken (Anumba, Dematteo, & Heilbrun, 2012). Gender werd een meer 

centraal thema in de sociale wetenschappen en in criminologisch onderzoek (Renzetti, Miller, 

& Gover, 2013).  

 

Vrouwen worden als slachtoffers en als plegers van criminaliteit zichtbaarder in de 

strafrechtsbedeling. Vrouwen krijgen meer vrijheidsstraffen dan vroeger, vaak voor minder 

ernstige misdrijven dan mannen (Carlen, 1990). De assumptie over wat normaal en gewenst 

mannelijk en vrouwelijk gedrag is, kan de strafrechtelijke beslissingen beïnvloeden. Vrouwen 

worden stereotiep geacht passief, afhankelijk en onderworpen te zijn en mannen worden 

geacht dominant, onafhankelijk en assertief te zijn (Thompson, 2010). Genderoverwegingen 

bepalen veroordelingen, maar het is moeilijk om de impact van gender bij een veroordeling te 

scheiden van andere factoren zoals etniciteit en klasse (Carlen, 2002). Onderzoek naar 

verschillen in gender in het strafrechtelijk apparaat toont aan dat vrouwen in het strafrechtelijk 

systeem voor hetzelfde gedrag meer gelabeld worden als geestesziek en mannen meer als 

crimineel. Dit wordt ook ‘de medicalisering van vrouwelijke deviantie’ genoemd (Thompson, 

2010).  

 

Feministische criminologische theorieën benadrukken de idee dat factoren die leiden tot 

criminaliteit verschillen naar geslacht (Anumba, Dematteo, & Heilbrun, 2012). 

Marginalisering uit de conventionele instellingen, verstoorde familiale en persoonlijke 

relaties, geïnstitutionaliseerd racisme en economische achterstand werden onderzocht als 

verklaringen voor de betrokkenheid van vrouwen in criminaliteit (Bernard, 2013).  

 

Volgens onderzoek ervaren vrouwen meer negatieve gevolgen bij een veroordeling. Ze 

worden meer gestigmatiseerd aangezien ze niet enkel de wet overtraden, maar ook de normen 

en verwachtingen die worden geassocieerd met hun vrouwelijkheid (Estrada & Nilsson, 

2012). Hierdoor is het mogelijk dat ze het gevoel hebben dubbel gestraft te worden 

(Heindensohn & Silvestri, 2012).  
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3. Andere noden 

Het is noodzakelijk om te focussen op de unieke problemen van vrouwen (De Coster, Heimer, 

& Cumley, 2013). De noden van vrouwelijke misdrijfplegers verschillen namelijk van de 

noden van mannelijke daders (Carlen, 2002).  

 

Bepaalde kenmerken zorgen ervoor dat bij vrouwen vaker een complexe problematiek 

aanwezig is. Er zijn aanwijzingen dat vrouwelijke misdrijfplegers bijzonder gevoelig zijn 

voor psychosomatische klachten en aandoeningen. Trauma’s en eerder fysiek, emotioneel of 

seksueel misbruik (Carlen, 2002) vergroten de kans op stress, (geestelijke) 

gezondheidszorgproblemen en de waarschijnlijkheid van depressies en zelfdoding (Slotboom 

et al., 2011). Ze komen frequent uit moeilijke gezinssituaties en hebben veelal een slechtere 

fysieke en mentale gezondheid (Cauffman, 2008; Estrada & Nilsson, 2012). Dikwijls hebben 

ze minder educatie genoten en minder werkervaring (De Cou, 2011). 

 

Vrouwen lijken, als gevolg van hun specifiek profiel, ook detentie anders te beleven dan 

mannen. De detentie zou pijnlijker zijn en de aanpassing zou op een andere manier verlopen 

(Lippens, Nuytiens, & Scheirs, 2009). Ze hebben meer privacy nodig dan mannen en maken 

zich vaker zorgen om een eventuele breuk met familie. Gescheiden worden van hun kinderen 

baart hen de meeste zorgen. Ook de eventuele eenzaamheid bij een vrijlating, speelt de 

vrouwelijke gedetineerden parten (Pogrebin & Dodge, 2003). Het verlies van vrijheid wordt 

door hen opgevat als een verlies aan sociale contacten eerder dan een verlies aan 

bewegingsvrijheid (Lippens, Nuytiens, & Scheirs, 2009). Degenen met psychiatrische 

problemen worden vaak niet gescheiden van de rest van de gevangenispopulatie (Pogrebin & 

Dodge, 2003). Nochtans kan het aanpakken van geestelijke gezondheidszorgproblemen het 

risico tot recidive verminderen en de openbare veiligheid bij een vrijlating verhogen 

(Bergseth et al., 2011). Epidemiologische studies tonen aan dat de prevalentie van ernstige 

psychiatrische problematieken in de gevangenis hoog is, dat ernstige psychiatrische 

stoornissen onevenredig voorkomen in de gevangenis en dat de hoogste niveaus van 

comorbiditeit voorkomen in de gevangenissen met voorarrest en gevangenissen met 

vrouwelijke gedetineerdenpopulaties (Birmingham, 2001). Intramuraal geweld bij 

vrouwelijke psychiatrische patiënten komt even vaak voor als bij mannelijke, maar de 

incidenten leiden minder vaak tot ernstige letsels (de Vogel & de Vries Robbé, 2013).  
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Het is ook belangrijk te erkennen dat vrouwelijke misdrijfplegers geen homogene groep zijn 

en dat een behandeling op maat, gericht op individuele behoeften, moet worden voorzien 

(Cauffman, 2008). Vrouwen verschillen namelijk in hun noden onderling door verschillen in 

etniciteit, sociale klasse, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijdsfactoren (Carlen, 2002).  

 

4. Psychiatrische problematiek 

Vrouwen met een psychiatrische problematiek hebben nog meer moeilijkheden dan andere 

vrouwen om zich aan te passen aan het gevangenismilieu. De discipline en gehoorzaamheid, 

die worden vereist in de gevangenissen, gaan vaak hun capaciteiten te boven. Zij kunnen ook 

crisissituaties veroorzaken, die grote uitdagingen vormen voor het personeel. Geesteszieke 

vrouwen overtreden heel vaak de regels in een gevangenis, waarna zij kunnen geplaatst 

worden in isoleercellen, waar hun problemen vaak nog slechter worden. Deze vrouwen doen 

ook geregeld aan automutilatie (Lord, 2008).  

 

De ontwikkelingen in de forensische psychiatrie negeerden vaak het aspect gender. 

Antisociale persoonlijkheidsstoornissen en psychopathie komen minder vaak voor bij 

vrouwelijke misdrijfplegers en onderzoek naar beoordelingsinstrumenten richtte zich 

voornamelijk op mannelijke misdrijfplegers. Er wordt gesuggereerd dat 

standaardinstrumenten een onderschatting geven van vrouwelijke antisociale 

persoonlijkheidsstoornissen en psychopathie, waardoor het aan te raden is specifieke criteria 

bij vrouwen te onderzoeken (Dolan & Völlm, 2009).  

 

Er is tevens groeiende bezorgdheid of de theoretische kennis die er is over geweld bij mannen 

en de instrumenten voor risicotaxatie bij hen voldoende valide en bruikbaar zijn voor 

gewelddadige vrouwen. Zo werden gestructureerde risicotaxatie-instrumenten, zoals de 

Historical Clinical Risk management-20 (HCR-20), ontwikkeld op basis van onderzoek naar 

risico op geweld bij mannelijke misdrijfplegers. Sommige wetenschappers nemen het 

standpunt in waarin ze veronderstellen dat de meeste risicofactoren geldig zijn voor beide 

geslachten. Er is echter nauwelijks empirisch bewijs dat de veronderstelling van dit 

genderblind perspectief ondersteunt. Naar aanleiding van recente onderzoeksresultaten, kan 

worden geconcludeerd dat risico op gewelddadig gedrag verschilt tussen mannen en vrouwen 

en een genderbewuste risicotaxatie noodzakelijk is. Kindermishandeling, slachtofferschap 

tijdens de volwassenheid, verstoorde relaties, gebroken gezinnen en economische nadelen zijn 



37 

 

sterkere risicofactoren voor vrouwen dan mannen. Een specifieke beschermende factor voor 

vrouwen is toewijding aan hun kinderen. Ook professionelen binnen de geestelijke 

gezondheidszorg erkennen de noodzaak van een genderbewuste risicotaxatie. Meer kennis 

over genderspecifieke risico- en beschermende factoren en adequate genderbewuste 

risicotaxaties zullen hopelijk leiden tot behandelingsprogramma's die beter inspelen op de 

behoeften en problemen van vrouwelijke daders (de Vogel & de Vries Robbé, 2013).  

 

5. Vrouwelijke geïnterneerden 

Vrouwelijke geïnterneerden werden in België nog niet specifiek bestudeerd. De studie van 

Cosyns et al. (2007) toonde aan dat 3% van de geïnterneerden, die op dat moment opgesloten 

waren in de gevangenis, vrouwen waren. Op 24 december 2013 waren er nationaal 1100 

geïnterneerden in een gevangenis opgesloten, waarvan 56 vrouwen (5%)
7
 (Seynnaeve, 

2014a). Het aantal opgesloten vrouwelijke geïnterneerden stijgt dus.  

 

Geïnterneerde vrouwen, die onder de bevoegdheid staan van de CBM Gent en opgesloten zijn 

in een gevangenis, verblijven in de gevangenis van Gent of het Penitentiair Complex van 

Brugge. In Brugge is er plaats voor twintig vrouwelijke geïnterneerden, die worden begeleid 

en ondersteund door het zorgteam (Vlaamse Overheid Afdeling Welzijn & Samenleving, 

2013a). Doordat het zorgteam werkzaam is voor vrouwelijke geïnterneerden, kan er intensief 

aan pretherapie gedaan worden, waardoor zij beter worden voorbereid tot behandeling in de 

externe hulpverlening (Dheedene, 2014). Het zorgteam in Gent kan geen individueel- en 

groepsaanbod voorzien voor geïnterneerde vrouwen. Hierdoor spenderen deze vrouwen 

noodgedwongen veel tijd in hun cel, wat zorgt voor schrijnende situaties. De gevangenis van 

Gent heeft geen psychiatrische annex voor vrouwen (Vlaamse Overheid Afdeling Welzijn & 

Samenleving, 2013b). Hierdoor worden vrouwelijke geïnterneerden samen opgesloten met 

andere vrouwelijke beklaagden of veroordeelden (Heimans, 2014). De vrouwenafdeling in de 

gevangenis van Gent kende in 2012 een structurele overbevolking. Het Penitentiair Complex 

van Brugge nam een tijdlang geen vrouwelijke geïnterneerden op, omdat hun capaciteit 

bereikt was. De gevangenis van Gent is een arresthuis, waardoor opnames niet kunnen 

geweigerd worden en de gevangenis snel overbevolkt is. In een arresthuis is er ook een groot 

                                                 
7
 43 in de Vlaamse gevangenissen, met inbegrip van Sint-Gillis, en 13 in de Waalse gevangenissen, 

met inbegrip van Vorst en Berkendael 
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verloop van gedetineerden die komen en gaan. Vrouwelijke geïnterneerden stromen 

daarenboven moeilijk uit (Vlaamse Overheid Afdeling Welzijn & Samenleving, 2013b). Alle 

vrouwelijke geïnterneerden van de CBM Gent die worden wederopgenomen, nadat een VOP 

niet liep zoals het moet, worden opnieuw opgenomen in de gevangenis van Gent (Heimans, 

2014). Dit gaf druk op de vrouwenafdeling van Gent (Vlaamse Overheid Afdeling Welzijn & 

Samenleving, 2013b). Er zou sprake zijn van een uitbreiding van twintig naar veertig plaatsen 

voor vrouwelijke geïnterneerden in het Penitentiair Complex van Brugge. Er wordt echter 

geen uitbreiding van het personeel (zorgteam en psychosociale dienst) voorzien. Dit zou 

problemen kunnen opleveren naar zorgaanbod en pretherapie en voor de uitstroom vanuit 

Brugge naar de externe hulpverlening (Dheedene, 2014; Heimans, 2014). Officieel werd 

echter nog niet gecommuniceerd over de mogelijke uitbreiding (Seynnaeve, 2014b).  

  

Zoals aangegeven in punt 3.2.2 van hoofdstuk één, zal het FPC in Gent binnenkort medium- 

en high-risk geïnterneerden opvangen. Er werd voor geopteerd om in het FPC te Gent geen 

vrouwen op te nemen. Nochtans bestaat er in de literatuur discussie over het al dan niet samen 

behandelen van mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden. In het onderzoek van To et al. 

(2014) werden experten onder andere bevraagd over de ruimtelijke scheiding van mannelijke 

en vrouwelijke geïnterneerden bij een behandeling in een FPC. Drie van de tien deskundigen 

opteerden voor een gemengde afdeling, met als argument dat de behandelsetting zoveel 

mogelijk representatief moet zijn aan de situatie in de samenleving. De meerderheid stelde 

echter voor om vrouwelijke en mannelijke geïnterneerden te scheiden omwille van 

veiligheidsaspecten en verschillen in behandelnoden. Enkele deskundigen nuanceerden dit 

echter. Een deskundige opteerde voor een scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke 

geïnterneerden in de persoonlijke ruimten, zoals de slaapkamers en badkamers, maar koos 

voor gezamenlijke leefruimtes. Een andere deskundige verkoos een scheiding bij het begin 

van de behandeling en een evolutie naar gemengde afdelingen. Deze deskundige gaf aan dat 

bij een focus op insluiting, beoordeling en behandeling het best wordt gewerkt met 

gescheiden afdelingen.  

 

In de forensische unit van het PC Sint-Jan-Baptist te Zelzate worden, als enige van de drie 

forensische units (zie hoofdstuk één, punt 3.2.2), sinds 2006 ook vrouwelijke geïnterneerden 

opgenomen. De slaapruimtes zijn apart, maar de mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden 

verblijven gemengd op de afdelingen en dit is werkbaar. De beleidsarts van het PC te Zelzate 

had in Canada bestudeerd hoe er wordt gewerkt met gemengde afdelingen bij psychisch zieke 
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misdrijfplegers. Men streeft naar een verdeelsleutel van één derde vrouwen ten opzichte van 

twee derde mannen. Dit zou ertoe leiden dat haantjesgedrag bij mannen en kliekjesvorming 

bij vrouwen zouden dalen. De doorstroom naar de reguliere hulpverlening verloopt echter 

problematisch. Slechts twee vrouwen konden sinds 2006 doorstromen. De behandeling voor 

vrouwelijke geïnterneerden verloopt vaak langer en moeizamer, gezien hun zware 

problematieken (Dheedene, 2014).  

 

 

6. Besluit 

In dit hoofdstuk werd de gender gap besproken. Vrouwen plegen minder criminele feiten dan 

mannen, maar dit zou geen reden mogen zijn om hen geen of minder aandacht te geven. Na 

jarenlange negatie van vrouwelijke criminaliteit, werd in de jaren 1970 terecht een ommekeer 

gemaakt. De assumptie van normaal mannelijk en vrouwelijk gedrag kan rechters beïnvloeden 

en vrouwen meer stigmatiseren bij een veroordeling. Zij overtreden namelijk niet alleen de 

wet, maar ook de normen en verwachtingen, geassocieerd met vrouwelijk gedrag. Bij 

vrouwen leiden ook andere factoren tot crimineel gedrag. Vrouwen zouden tevens voor 

hetzelfde gedrag meer als geestesziek en mannen meer als crimineel bestempeld worden.  

 

Vrouwelijke misdrijfplegers hebben bovendien andere noden en behoeften. Eerder fysiek, 

emotioneel of seksueel misbruik vergroten bij vrouwen de kansen op geestelijke 

gezondheidsproblemen. Ze hebben frequenter dan mannen een slechtere fysieke en mentale 

gezondheid en genoten dikwijls minder educatie en werkervaring. Ook detentie wordt anders 

ervaren. Ze hechten meer aandacht aan privacy en maken zich frequenter zorgen over een 

eventuele breuk met familie en een scheiding van kinderen. Zorg op maat voor vrouwen is 

tevens belangrijk, daar zij geen homogene groep vormen en ook individuele verschillen 

kennen.  

 

Vaak worden vrouwen met psychiatrische problematieken niet gescheiden van andere 

gedetineerde vrouwen. Zij hebben nog meer moeilijkheden dan andere vrouwen om zich aan 

te passen aan het gevangenismilieu. De discipline en gehoorzaamheid, die worden vereist in 

de gevangenissen, gaan vaak hun capaciteiten te boven. De ontwikkelingen in de forensische 

psychiatrie negeerden vaak het aspect gender. Toch zijn er enkele forensisch psychiatrische 

onderzoeken die een genderbewust standpunt innemen. Zo wordt het aangeraden om 

specifieke criteria bij vrouwen te onderzoeken op vlak van beoordelingsinstrumenten voor 
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antisociale persoonlijkheidsstoornissen en psychopathie. Ook de risicotaxatie-instrumenten 

voor geweld werden ontwikkeld naar aanleiding van studies op mannen. De risico- en 

beschermingsfactoren verschillen echter tussen mannen en vrouwen en genderbewuste 

risicotaxaties zouden kunnen leiden tot genderbewuste behandelingsprogramma’s.  

 

Ook het aandeel vrouwelijke geïnterneerden ten opzichte van mannen is miniem. Specifiek 

onderzoek naar vrouwelijke geïnterneerden is in België onbestaande. Toch groeit ook hun 

aandeel in de gevangenis. Een aantal positieve en negatieve ontwikkelingen, specifiek voor 

vrouwen, kunnen worden vastgesteld in het interneringslandschap.  

 

Het Penitentiair Complex te Brugge staat gekend voor de goede zorgen voor vrouwelijke 

geïnterneerden. Het zorgteam heeft meer middelen en kan meer werken rond pretherapie dan 

de gevangenis van Gent, waar ook veel vrouwelijke geïnterneerden worden opgesloten. Er is 

sprake van een verdubbeling van plaatsen in Brugge, maar dit werd nog niet officieel 

bevestigd.  

 

Het FPC te Gent zal instaan voor de zorg en beveiliging van mannelijke geïnterneerden, maar 

vrouwen zullen hier niet opgenomen worden. Omtrent het samen behandelen van mannen en 

vrouwen in een FPC bestaat discussie tussen deskundigen. Sommigen pleiten voor een 

scheiding tussen mannen en vrouwen, anderen opteren voor gemengde leefruimten. In het PC 

te Zelzate, als enige van de drie units voor medium-risk geïnterneerden, worden sinds 2006 

ook vrouwelijke geïnterneerden behandeld. Door de zware problematieken van vrouwelijke 

geïnterneerden ten opzichte van mannelijke, verloopt de doorstroom naar de externe 

hulpverlening echter moeizamer.  
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Hoofdstuk 3: Europees perspectief 

1. Inleiding  

In hoofdstuk één werd de interneringsmaatregel in België grondig besproken. De Belgische 

situatie omtrent internering is echter maar één van de mogelijkheden om met delinquente 

misdrijfplegers met psychiatrische problematieken om te gaan. Verschillende landen hebben 

andere mechanismen waarmee ze delinquenten met een psychiatrische stoornis behandelen 

(Hoeve et al., 2002). Volgens Melamed (2010) is er discussie of men de personen moet 

straffen of behandelen. Deze auteur geeft aan dat de publieke opinie vaak van mening is dat 

de openbare veiligheid voorrang moet krijgen. Soms wordt het moeilijk aanvaard dat een 

persoon die een (zwaar) misdrijf beging, wordt behandeld of wordt vrijgelaten na een relatief 

korte tijd. De doelstelling is om evenwicht te vinden in het verzekeren van de publieke 

veiligheid en het recht van de patiënt op behandeling. In Europa is er geen eenvormig systeem 

om met geesteszieke delinquenten om te gaan. Er wordt soms eerst een gevangenisstraf 

opgelegd voor een hospitalisatie of omgekeerd. De verantwoordelijkheid voor de forensische 

diensten verschilt in de Europese landen. In sommige landen ligt de verantwoordelijkheid bij 

het Ministerie van Justitie of bij het Ministerie van Volksgezondheid en in andere landen 

wordt de verantwoordelijkheid opgenomen door beiden. De vraag of er nu moet gestraft of 

behandeld worden, leidt niet tot een eenduidige oplossing en de verschillende mogelijkheden 

hebben voor- en nadelen (Melamed, 2010).  

 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aanpak van personen met een psychiatrische 

problematiek die een misdrijf begingen in drie Europese landen. Er wordt geopteerd voor de 

bespreking van de situatie in Nederland, Duitsland en Engeland en Wales. Nederland en 

Duitsland worden besproken, aangezien dit buurlanden zijn van België. Het Nederlandse 

systeem wordt in de literatuur tevens vaak als voorbeeld aangehaald (Cosyns, Koeck, & 

Verellen, 2008; Hanoulle, 2009). Het systeem in Engeland en Wales wordt gekozen omwille 

van het speciale beleid rond diversion. Na de bespreking van het land, wordt verder ingegaan 

op het profiel en de prevalentie van vrouwen.  
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2. Nederland 

De forensische psychiatrie vestigde zich later in Nederland dan in andere buurlanden, maar is 

sinds 1925 wel stevig verankerd in het rechtssysteem, door middel van de psychopatenwetten 

(Oosterhuis, 2014). 

 

2.1 Van 1870 tot 1925 

Vanaf de late 19
e
 eeuw probeerden artsen in asielen in Nederland hun werkveld uit te breiden. 

De voornaamste leden van de Nederlandse Vereeniging voor Psychiatrie waren positivisten, 

die een visie hadden op wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid als zijnde 

cruciaal voor sociale vooruitgang. Tegen de achtergrond van deze wil tot uitbreiding, 

ontwikkelde zich de forensische psychiatrie. De Code Pénal, door Napoleon geïntroduceerd, 

ging uit van de principes van het klassieke strafrecht, waarbij een dader enkel gestraft kon 

worden indien hij verantwoordelijk was voor zijn daden. Enkel indien een persoon 

onmiskenbaar krankzinnig, en dus ontoerekeningsvatbaar was, kwam hij in aanmerking voor 

ontslag van rechtsvervolging en kon eventueel een civiele procedure worden opgestart. 

Hierbij werd een arts ingeschakeld om de persoon gedwongen op te nemen. Tot aan de late 

19
e
 eeuw werd echter zelden een medische expertise ingeroepen in de rechtspraktijk. Het 

oordelen over de (on)verantwoordelijkheid van daden was een juridische aangelegenheid en 

ontslag van rechtsvervolging wegens krankzinnigheid gebeurde eerder zeldzaam.  

 

In andere landen, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, ontwikkelde de forensische psychiatrie 

zich al veel eerder en drongen artsen door in het strafrechtelijk systeem om te weerhouden dat 

psychisch zieke daders zouden worden veroordeeld. In de laatste decennia van de 19
e
 eeuw 

pleitten ook in Nederland psychiaters voor een psychiatrische inbreng in het strafrecht. Het 

Nieuw Nederlands Strafwetboek uit 1886, dat de Franse Code Pénal verving, weerspiegelde 

eveneens het klassieke strafrecht, waarbij straf werd beschouwd als een retributie van schuld. 

Enkel daders die een beperkte ontwikkeling of een pathologische aandoening hadden, werden 

volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Alleen rechters besloten tot het al dan niet inroepen 

van een medische expertise en oordeelden over de verantwoordelijkheid van daders 

(Oosterhuis, 2014).  

 

Aanvankelijk was toerekingsvatbaarheid een kwestie van alles of niets (Hanoulle, 2009). Er 

kwam echter kritiek op het dichotome onderscheid tussen toerekeningsvatbare en volledig 
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ontoerekeningsvatbare daders, waarbij de ‘grensgevallen’, personen met een psychiatrische 

problematiek die niet krankzinnig waren, werden opgesloten in een gevangenis en zonder 

psychiatrische behandeling opnieuw in de maatschappij kwamen. Er werd eveneens kritiek 

geleverd op de ontoereikende behandelingsmogelijkheden in de psychiatrische instellingen 

waar krankzinnigen werden opgesloten (Oosterhuis, 2014).  

 

2.2 Psychopatenwetten 

In 1925 werden de psychopatenwetten gestemd. Dit maakte het mogelijk voor de rechters om 

volledig en deels onverantwoordelijke daders te plaatsen onder een TBR-maatregel (Ter 

Beschikking van de Regering). Daders met een psychiatrische aandoening konden na hun 

gevangenisstraf worden opgesloten in asielen voor psychopaten of onder psychiatrische 

begeleiding elders worden geplaatst. De maatregel kon om de twee jaar worden verlengd, 

zoveel keren als de rechter dit nodig achtte.  

 

Het belangrijkste doel van de Nederlandse wetgeving op psychopaten was tweezijdig. De 

wetgeving werd ontworpen om de samenleving te beschermen tegen veronderstelde 

gevaarlijke criminelen, die op hetzelfde moment psychiatrische behandeling nodig hadden, en 

om hun terugkeer naar het reguliere sociale leven te verzekeren. Deze juridische en medische 

doelen stonden op gespannen voet met elkaar. De psychopatenwetten waren vooral gericht op 

het beschermen van de maatschappij tegen vermoedelijk onverbeterbare en gevaarlijke 

criminelen, door ze uit de samenleving te verwijderen. De psychopatenasielen werden echter 

eerder beschouwd als gevangenissen dan als therapeutische faciliteiten, deels door gebrek aan 

financiële middelen. Het aantal TBR-maatregelen steeg echter en de asielen waren niet 

uitgerust voor deze groei (Oosterhuis, 2014). 

 

2.3 TBS 

Tot op vandaag staan straf en sociale bescherming enerzijds en behandeling en resocialisatie 

anderzijds onder continue spanning (Oosterhuis, 2014). 

 

Na vele debatten werden de psychopatenwetten van 1925 vervangen door een nieuwe wet die 

werd goedgekeurd in 1986 en in werking trad in 1988. De TBR werd vervangen door de TBS 

(Ter Beschikking Stelling). De nieuwe wet geeft TBS-patiënten meer juridische 

rechtswaarborgen (Oosterhuis, 2014). De TBS betekent dat de persoon ter beschikking gesteld 
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wordt van de overheid in één van de gespecialiseerde instellingen voor forensisch 

psychiatrische zorg (de TBS-ziekenhuizen of FPC’s) (Nijman, de Kruyk, & van 

Nieuwenhuizen, 2004).  

 

De gevaarlijke geesteszieke delinquenten kunnen worden veroordeeld tot een onvrijwillige 

opname in een speciaal (TBS-)ziekenhuis. De voorwaarden tot het opleggen van een TBS-

maatregel zijn:  

- De dader pleegde een ernstig delict, waarbij een gevangenisstraf van minstens vier jaar 

kan worden opgelegd.  

- De dader moet lijden aan een ontwikkelings- of psychiatrische stoornis ten tijde van de 

overtreding, waardoor hij minder verantwoordelijk of onverantwoordelijk is voor zijn 

daden (Drost, 2006).  

- Het veiligheids- of gevaarcriterium bepaalt dat de algemene veiligheid van personen en 

goederen in gevaar is. Er moet een verband zijn tussen de psychische stoornis en het delict 

(Hofstee, 2003). De dader heeft een groot risico op recidive als gevolg van de stoornis, 

indien deze niet zou worden behandeld (Drost, 2006).  

- Een multidisciplinair advies van twee onafhankelijke gedragsdeskundigen, een psychiater 

en meestal een psycholoog, is nodig (Hofstee, 2003). In dit advies bepalen zij een 

diagnose en geven een indicatie dat er een risico is op recidive in de toekomst. Zij geven 

advies aan de rechter (Drost, 2006), die echter niet gebonden is aan dit advies (Hofstee, 

2003). In het advies wordt een antwoord gegeven op volgende vragen:  

 Vertoont de verdachte tekenen van een inadequate ontwikkeling en/ of pathologische 

ziekte binnen zijn of haar psychologische capaciteiten?  

 Indien dit zo is, is er een relatie tussen deze inadequate ontwikkeling en/ of de 

pathologische ziekte en het misdrijf dat hij of zij heeft gepleegd?  

 Indien dit zo is, wat is de aard van die relatie en in hoeverre bestaat die?  

 In welke mate kan de verdachte verantwoordelijk worden geacht voor zijn of haar 

daden?  

 Heeft u enig advies omtrent de keuze van behandeling die een herhaling in het 

crimineel gedrag, waarvoor de verdachte wordt beschuldigd, kan voorkomen? (van 

Marle, 2002).  
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De maatregel wordt opgelegd voor een periode van twee jaar (Drost, 2006). De TBS is geen 

straf, maar een beveiligingsmaatregel, die medisch-psychisch herstel en resocialisatie tot doel 

heeft. De nadruk ligt, anders dan bij een gevangenisstraf, op het therapeutisch karakter, maar 

de maatregel staat ook ten dienst van de veiligheid van de maatschappij, door te trachten het 

recidiverisico te verminderen (Hanoulle, 2009). De maatregel kan worden verlengd zolang de 

patiënt gevaarlijk blijft (van Marle, 2002).  

 

2.3.1 Mogelijkheden tot opleggen van TBS 

Tussen de uitersten van toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid hanteert 

Nederland drie categorieën van gradueel verminderde toerekeningsvatbaarheid: de enigszins 

verminderde toerekeningsvatbaarheid, de verminderde toerekeningsvatbaarheid en de ernstig 

verminderde toerekeningsvatbaarheid. Deze gradaties hebben geen wettelijke grondslag, maar 

vloeien voort uit de praktijk. Er is geen duidelijkheid welke stoornis bij welke categorie past. 

De forensische observatiekliniek Pieter Baan Centrum heeft een professionele standaard 

ontwikkeld, die als (niet dwingende) richtlijn dient om de psychische stoornissen onder te 

brengen in juridische klassen. Een neurose wordt bijvoorbeeld gezien als een grondslag voor 

verminderde toerekeningsvatbaarheid, een borderline persoonlijkheidsstoornis is een 

grondslag voor een ernstig verminderde toerekeningsvatbaarheid.  

 

Naargelang de te verwachten gevaarlijkheid heeft de rechter twee opties: de TBS onder 

voorwaarden of een TBS met dwangverpleging.  

 

De TBS onder voorwaarden wordt opgelegd indien het recidiverisico aanvaardbaar is, het 

misdrijf niet zeer ernstig is en de betrokkene bereidheid biedt tot medewerking. Extramurale 

behandeling, waarbij de betrokkene in zijn vertrouwde omgeving blijft, maar aan een aantal 

verplichte voorwaarden, zoals het volgen van een therapeutische behandeling, moet voldoen, 

kan volstaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan dit in TBS met 

dwangverpleging worden omgezet. Een onaanvaardbaar hoog recidiverisico zonder een 

inbreuk op de voorwaarden kan ook een omzetting naar een TBS met dwangverpleging 

rechtvaardigen (Hanoulle, 2009). De TBS met voorwaarden is één maal verlengbaar met één 

of twee jaar. Er zijn geen uitzonderingen op deze maximumduur van drie of vier jaar 

(Hofstee, 2003).  
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De TBS met dwangverpleging is de residentiële variant voor de gevaarlijkste geesteszieken, 

die zowel ontoerekingsvatbaar als verminderd toerekeningsvatbaar kunnen zijn. Zij kunnen 

worden opgevangen in particuliere inrichtingen of rijksinrichtingen en onderworpen worden 

aan een gedwongen behandeling. De maatregel wordt, net als de ambulante TBS, opgelegd 

voor een periode van twee jaar (Hanoulle, 2009).  

 

De duurtijd van de TBS-maatregel wordt niet bepaald door de mate van schuld, maar door de 

ernst van de feiten en de gevaarlijkheid van de dader. De gevaarlijkheid wordt onder meer 

bepaald door de behandelbaarheid. Jaarlijks of tweejaarlijks beslist een rechter over de 

voortzetting of beëindiging van de TBS op basis van verslagen van behandelaars over de 

behandelingsvoortgang en risico-evaluatie (Nijman, de Kruyk, & van Nieuwenhuizen, 2004). 

Om de zes jaar moet een extern deskundig advies worden opgemaakt door twee 

professionelen die niet betrokken zijn met de behandeling van de persoon (Drost, 2006). 

Indien een persoon snel vooruitgang boekt, kan hij snel op vrije voeten komen. De mensen 

met onbehandelbare stoornissen blijven echter op longstay-afdelingen opgesloten. Zij 

vertonen een groot recidiverisico, nood aan zorg en geen hoopgevende vooruitzichten op 

genezing. Delinquenten met een onbehandelbare stoornis, bijvoorbeeld delinquenten met een 

hoge score op de psychopathy checklist, worden ook in Nederland vaak in de gevangenis 

opgesloten zonder behandeling.  

 

De rechter heeft nog een derde optie indien de dader verminderd toerekeningsvatbaar is: het 

combinatievonnis. Een combinatievonnis combineert de TBS met een vrijheidsstraf. De 

cumulatie van straf en TBS brengt soelaas in ophefmakende dossiers die de maatschappij 

beroeren, onder meer bij ernstig gewelddadige feiten. De gevangenisstraf in het 

combinatievonnis bepaalt de minimale duurtijd dat de persoon niet vrij in de maatschappij kan 

bewegen. Na de opsluiting in een penitentiair regime, krijgt de persoon ook een behandeling. 

De persoon ondergaat eerst de gevangenisstraf en nadat één derde van de strafduur is 

verlopen, wordt de toestand van de betrokkene beoordeeld met het oog op een overplaatsing 

naar een TBS-ziekenhuis (Hanoulle, 2009). 

 

Vooral de vrees voor recidive is een belangrijke factor voor het opleggen van een TBS-

maatregel (Oosterhuis, 2014). De goede veiligheidswaarborgen en de hoge standaard van 

behandelingsfaciliteiten, maken de TBS populair bij de rechtbanken. De capaciteit van de 

faciliteiten steeg van 460 naar 1100 bedden in 15 jaar (van Marle, 2002).  
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2.3.2 Profiel en prevalentie 

Volgens Oosterhuis (2014) bestond de populatie TBS-patiënten in de jaren negentig vooral uit 

mannen en schommelde het aandeel vrouwen rond de 5%. De gemiddelde leeftijd was rond de 

30 jaar en de meesten hadden een laag educatieniveau. De meerderheid leed aan ernstige 

persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. Drugsverslavingen kwamen 

eveneens regelmatig voor. Volgens van Marle (2002) steeg de gemiddelde duurtijd van een 

TBS-maatregel van 2,5 jaar in 1985 tot bijna 7 jaar in 1998.  

 

Cijfers uit 2001 geven ongeveer hetzelfde profiel weer. De gemiddelde leeftijd van de TBS-

patiënten lag rond de 30 jaar en 5,2% was vrouwelijk. Het aantal psychotische stoornissen en 

verslavingsproblematieken deden zich verhoudingsgewijs minder voor bij vrouwen dan bij 

mannen. Uit deze cijfers bleek ook dat allochtone TBS-patiënten drie maal meer psychotische 

stoornissen hadden (Hofstee, 2003). 

 

In 2004 legden rechters de TBS 325 maal op. Het werd 105 maal opgelegd voor moord en 

doodslag, 65 maal voor seksuele delicten en 60 maal voor brandstichting. 93,7% van de TBS-

gestelden in 2005 is mannelijk en 6,3% vrouwelijk (Openbaar Ministerie, n.d. a).  

De laatste jaren, tussen 2008 en 2012, is er een daling merkbaar in het aantal TBS-

opleggingen met bevel tot dwangverpleging. In 2008 kregen 116 mannen en 13 vrouwen deze 

maatregel, in 2010 89 mannen en 13 vrouwen en in 2012 87 mannen en 6 vrouwen.  

Het aantal TBS-opleggingen met voorwaarden kent ook een neerwaartse trend tussen 2008 en 

2010. In 2008 kregen 44 mannen en 9 vrouwen de maatregel, in 2010 32 mannen en 5 

vrouwen. In 2012 steeg dit aantal echter naar 61 mannen en 3 vrouwen.  

Het aantal combinatievonnissen daalde van 107 in 2008 naar 77 in 2012 (van Gemmert & van 

Schijndel, 2013). 

 

Er zijn in Nederland 13 TBS-ziekenhuizen (Informatie Rijksoverheid, n.d.). De capaciteit van 

de FPC’s verdubbelde van 500 plaatsen in 1991 naar 1200 in 2001. In de ziekenhuizen 

verbleef ongeveer 6,3% vrouwen ten opzichte van 93,7% mannen. In 2005 waren er ongeveer 

1600 TBS-patiënten (Openbaar Ministerie, n.d. b). Op 1 januari 2012 werden 1818 TBS-

patiënten behandeld in een FPC, waarvan 6% vrouwen (van Gemmert & van Schijndel, 

2013). Indien een TBS-patiënt, ondanks behandeling, niet veilig kan terugkeren naar de 

maatschappij, kan hij of zij worden geplaatst in een longstay-afdeling van een TBS-

ziekenhuis. In deze afdelingen voor langdurig verblijf staan psychische en medische zorg, 
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naast de nodige beveiliging, centraal (Informatie Rijksoverheid, n.d.). In deze longstay-

afdelingen verbleven in 2008 156 mannen en 1 vrouw. In 2010 steeg dit aantal naar 186 

mannen en 7 vrouwen en in 2012 daalde dit naar 157 mannen en 5 vrouwen (van Gemmert & 

van Schijndel, 2013).  

 

De Van der Hoeven Kliniek is één van de 13 ziekenhuizen die TBS-patiënten behandelt. De 

kliniek bevat 286 bedden en is onderverdeeld in zes leefgroepen, allen met een gemengde 

samenstelling van mannen en vrouwen. De meeste patiënten lijden aan een 

persoonlijkheidsstoornis. Het aandeel vrouwen bedraagt ongeveer 20% ten opzichte van het 

aantal mannen (de Vogel & de Vries Robbé, 2013). Ook het FPC Veldzicht neemt vrouwen 

op (Gemeente Gouda, MEE Midden-Holland, & Isatis, 2014). Het FPC Dr. S. van Mesdag, 

het FPC de Kijvelanden en het FPC 2landen nemen enkel mannen op (FPC 2landen, 2009; 

FPC Dr. S. van Mesdag, n.d.; Kijvelanden, 2007).  

 

Het aantal mannen en vrouwen in de gevangenis daalde de laatste jaren in Nederland. In 2008 

waren er 817 vrouwen opgesloten ten opzichte van 11.117 mannen (6,8%). In 2012 waren dit 

598 vrouwen ten opzichte van 10.562 mannen (5,4%) (Linckens & de Looff, 2013). Het 

aantal vrouwen in een PPC (een penitentiaire inrichting voor gedetineerden met een 

psychiatrische of psychische aandoening, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblematiek 

of verstandelijke beperking, of een combinatie hiervan) steeg wel en bedroeg 3,8% in 2010 en 

5,8% in 2012 (van Gemmert & van Schijndel, 2013). Wegens gebrek aan forensische plaatsen 

wachten een aantal TBS-gestelden, de zogenaamde TBS-passanten, in de gevangenis op een 

plaatsing in een FPC. Sinds 2006 zijn er specifiek plaatsen gecreëerd voor TBS-passanten in 

de gevangenis, om de wachtlijsten te ontlasten (Salize & Dreßing, 2007).  

 

2.4 Knelpunten 

Het systeem in Nederland blijft niet vrij van kritieken.  

 

De TBS kan enkel worden opgelegd voor misdrijven waarvan de gevangenisstraf minimum 

vier jaar bedraagt, waardoor minder ernstige feiten geen aanleiding kunnen zijn tot een TBS-

maatregel. Op deze manier meet men eigenlijk de mate van gevaarlijkheid aan de ernst van de 

feiten in plaats van aan de ernst van de stoornis. Nochtans kunnen deze minder ernstige feiten 

een indicatie zijn voor zwaardere feiten in de toekomst.  

http://www.meemiddenholland.nl/
http://www.isatis.nl/
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De verlenging van de maatregel blijkt de standaardpraktijk te zijn. De maatregel duurt vaak 

twee tot drie maal langer dan een gevangenisstraf voor dezelfde feiten.  

 

Er wordt ook kritiek gegeven op de volgorde van de maatregel na de straf bij het 

combinatievonnis. Men wijst de persoon tijdens de gevangenisstraf op het 

verantwoordelijkheidsgevoel, terwijl men iemand met een onbehandelde stoornis, die net de 

verantwoordelijkheid aantastte, opsluit. De gevangenis is niet bevorderend voor een 

geestesziek persoon. Indien men de sanctie zou laten volgen op de maatregel, zou het risico 

bestaan dat de ‘genezen’ delinquent terug hervalt.  

 

Het Nederlands voorbeeld zou een alternatief kunnen zijn voor de situatie in België, maar de 

knelpunten moeten eveneens in acht worden genomen (Hanoulle, 2009). 

 

 

 

3. Engeland en Wales 

In Engeland en Wales is het rechtssysteem vooral gebaseerd op common law, wat betekent dat 

de meeste wettelijke argumenten eerder evolueren rond precedenten dan dat ze gebaseerd zijn 

op voorgeschreven procedures. Er zijn twee niveaus van rechtbanken: een college van 

magistraten beslist over kleine misdrijven en de Crown Court, een rechter en een jury, beslist 

over ernstigere feiten (Clark, 2002). Omwille van grote juridische verschillen tussen 

Engeland, Wales en Schotland, zullen enkel de eerste twee besproken worden (James, 2010).  

 

3.1 Diversion 

De delinquent met een psychiatrische problematiek wordt, waar mogelijk, uit het 

strafrechtelijk systeem gelicht en in het burgerrechtelijk systeem gebracht (Schneider, 2010). 

Diversion of afleiding is een proces van besluitvorming wat erin resulteert dat een persoon 

met een psychiatrische problematiek wordt afgeleid van het strafrechtelijke systeem naar de 

gezondheids- en sociale zorgsectoren, naar een ziekenhuis of een aangepaste 

gemeenschapsinrichting, waar ze behandeling kunnen ontvangen (Birmingham, 2001; James, 

2010). Diversion kan in elke fase van het strafrechtelijk proces plaatsvinden: voor de 

arrestatie, nadat de vervolging reeds werd ingeleid, in de plaats van een vervolging of 

wanneer de zaak wordt behandeld in de rechtbank. Het betreft dus de overdracht naar de 
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psychiatrische zorg in elke fase van het pad van een dader. Diversion gebeurt het meest in de 

fase van het politioneel onderzoek, in de gevangenis tijdens het voorarrest of in de rechtbank 

(James, 2010). Een dergelijk beleid is belangrijk omwille van drie redenen:  

1. Wanneer personen met een psychiatrische problematiek doorheen de mazen van het net 

van de psychiatrische zorg vallen, neigen ze af te glijden naar het strafrechtelijk systeem.  

2. De standaard van gezondheidszorg, die in de gevangenis voorzien wordt, is te laag.  

3. Medische centra in de gevangenissen worden niet erkend als ziekenhuizen onder de 

Mental Health Act van 1983. De centra kunnen een gevangene niet tegen zijn wil dwingen 

tot behandeling voor zijn psychiatrische problematiek, tenzij dit wordt gerechtvaardigd op 

grond van het rechtssysteem (Birmingham, 2001). Gedwongen behandeling in de 

gevangenissen wordt niet toegestaan door de wet omdat de gezondheidsvleugels in de 

gevangenissen niet voldoen aan de criteria voor ziekenhuizen. Wanneer een geestesziekte 

wordt vastgesteld bij een dader die een gevangenisstraf uitzit, wordt deze naar een 

ziekenhuis overgeplaatst. Na een verbetering kan de dader worden teruggezonden naar de 

gevangenis maar vaak zal hij zijn straf, om pragmatische redenen, voltooien in een 

National Health Service-ziekenhuis (hierna afgekort als NHS) (James, 2010). Ondanks het 

feit dat een gevangenis ongeschikt is voor personen die onder de Mental Health Act 

vallen, wordt er nog steeds een hoge prevalentie van mentaal zieken in de gevangenis 

vastgesteld (Wilson & Cumming, 2010). 

 

Mensen met psychiatrische problematieken, die schuldig worden bevonden aan een strafbaar 

feit en die voldoen aan de criteria voor behandeling in NHS-ziekenhuizen onder de Mental 

Health Act van 1983 (gewijzigd door de Mental Health Act van 2007), worden door de 

rechtbank naar een ziekenhuis gestuurd. Hierdoor worden alle banden tussen de veroordeelde 

en het strafrechtelijk systeem verbroken (James, 2010). De beslissing om de persoon naar een 

ziekenhuis te verwijzen is totaal onafhankelijk van de beslissing of de persoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk is of in staat is om vervolgd te worden. Eenmaal een persoon in een 

ziekenhuis is opgenomen, heeft hij dezelfde rechten als elke andere burgerlijke patiënt en 

wordt het strafrechtelijk apparaat niet meer betrokken (Schneider, 2010). Het bevel tot 

behandeling moet niet gezien worden als een straf, maar als een manier om te verzekeren dat 

een persoon behandeling krijgt. Hij wordt een patiënt en geen gevangene (Clark, 2002).  

  

Behandeling buiten het strafrechtelijk systeem vormt in de meeste gevallen van ernstige 

geestesziekte het vonnis van de rechtbank. De belangrijkste psychiatrische beschikking, die 
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door de rechtbanken in Engeland en Wales wordt genomen, is een bevel tot behandeling op 

grond van artikel 37 van de Mental Health Act van 1983 (gewijzigd in 2007). Dit artikel is 

van toepassing wanneer de verdachte zich schuldig maakte aan een strafbaar feit waarvoor de 

rechter een mogelijke vrijheidsstraf kan opleggen. Er moet aan volgende voorwaarden 

voldaan worden:  

1. Voordat een dergelijk bevel kan worden opgelegd, moet de rechter beschikken over een 

schriftelijke of mondelinge verklaring van twee artsen (van wie tenminste één een 

psychiater moet zijn) (James, 2010). De artsen verklaren dat de persoon lijdt aan een 

geestesstoornis, maar de rechter is niet gebonden aan dit advies (Clark, 2002). 

2. De psychiatrische problematiek, waaraan de dader lijdt, is van die aard en mate dat de 

geschikte medische behandeling kan voorzien worden en het voor de persoon het best is 

vastgehouden te worden in een ziekenhuis.  

3. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op alle omstandigheden, waaronder de aard van het 

misdrijf en het karakter en de antecedenten van de dader, een bevel van diversion de 

meest geschikte methode is. 

4. Er is een verklaring voorhanden van de psychiater die de patiënt zal behandelen of een 

andere vertegenwoordiger van de directie van het ziekenhuis, waarin het ziekenhuis in 

kwestie akkoord gaat om de patiënt te behandelen en een bed te voorzien binnen 28 dagen 

(James, 2010).  

 

De wet was van toepassing op vier categorieën: de mentaal zieken, de psychopathische 

stoornissen, de onvolledige ontwikkelingen van de geest (mentale beperking en abnormaliteit) 

en elke andere stoornis of onbekwaamheid van de geest (Laing, 1999). De Mental Health Act 

van 2007 bracht echter verschillende amendementen op de Mental Health Act van 1983, 

gerelateerd aan verschillende gebieden. De wijzigingen betreffen onder andere de herleiding 

van de vier categorieën naar één categorie: de mental disorder. Dit wordt gedefinieerd als elke 

stoornis of onbekwaamheid van de geest (Jabbar et al., 2011). Een persoon kan niet worden 

gedetineerd onder de Mental Health Act omwille van promiscuïteit, seksuele deviantie of 

afhankelijkheid van drugs of alcohol (Clark, 2002). 

 

De overdracht naar een ziekenhuis is in zijn geheel medisch van aard. Van zodra de persoon 

opgenomen wordt in een ziekenhuis is zijn positie eigenlijk volledig hetzelfde als de positie 

van een burgerlijke patiënt. Het bevel tot behandeling is ook geen straf en vergelding is van 

weinig belang. Het enige doel is dat de persoon de nodige behandeling krijgt in de hoop dat 



52 

 

hierdoor voorkomen wordt dat hij in de toekomst verder strafrechtelijke feiten zal plegen. De 

rechtbank heeft geen enkele macht meer over deze persoon. De psychiater of de 

ziekenhuisdirectie kan hem op elke moment ontslaan uit het ziekenhuis. De persoon wordt 

opgenomen voor een maximum termijn van zes maanden, tenzij de psychiater dit onder 

bepaalde criteria verlengt. Er wordt ook geen strikt onderscheid gemaakt tussen 

psychiatrische units die behandeling bieden aan de algemene bevolking en de units die 

behandeling bieden aan daders (James, 2010). Het is aan het medisch personeel om een 

ziekenhuisbevel op te zeggen, maar de Mental Health Review Tribunals kunnen een 

onafhankelijk oordeel vellen over de bevoegdheden die worden uitgevoerd op de patiënten. 

Deze beoordelingen kunnen worden aangevraagd op verzoek van de patiënten of 

familieleden. Zij kunnen dit aanvragen na zes maanden en dan telkens op jaarlijkse basis. Na 

een ontslag uit het ziekenhuis kan de persoon nog onder formele supervisie worden geplaatst 

(Clark, 2002).  

 

De unfitness to plead of de ongeschiktheid om zich te verdedigen, is niet exclusief 

geassocieerd met een geestesziekte. De geschiktheid om zich te verdedigen vormt een 

beslissing op het moment van het proces in de rechtbank en niet op het moment van de 

gepleegde feiten. De rechtbank gaat op zoek naar volgende antwoorden:  

- Kan de beklaagde de aanklacht of de bewijzen begrijpen en is hij in staat daarop te 

antwoorden?  

- Is de beklaagde in staat om bewijzen te leveren, indien hij dat wenst? 

De procedure wordt geregeld door de Criminal Procedure Act (Insanity) van 1964 en de 

geamendeerde Criminal Procedure Act (Insanity and Unfitness to Plead) van 1991. Als de 

persoon schuldig is aan het misdrijf en unfit wordt verklaard, kan de rechtbank beslissen tot 

het opleggen van een bevel tot ziekenhuisopname, een onder voogdij plaatsing, een bevel tot 

behandeling of supervisie of een ontslag van rechtsvervolging (Clark, 2002).  

 

3.2 Restrictiebevel 

Als een persoon echter een ernstig misdrijf beging, heeft de Crown Court de bevoegdheid om 

aan de behandeling onder artikel 37 nog artikel 41 van de Mental Health Act toe te voegen en 

aan het ziekenhuisbevel het restrictiebevel toe te voegen (Schneider, 2010). Het restrictiebevel 

heeft een grote invloed op de voorwaarden waaronder een delinquent kan worden 

getransfereerd van ziekenhuis of kan worden vrijgelaten. Dit restrictiebevel zorgt ervoor dat 
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de psychiater niet meer bij machte is om de persoon te ontslaan uit het ziekenhuis. Deze 

beslissing valt nu onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie of van een 

onafhankelijk Mental Health Review Tribunal (Clark, 2002). Het is de beslissing van de 

rechtbank om dit restrictiebevel ook op te leggen in functie van de bescherming van de 

bevolking tegen ernstige schade, gelet op de aard van de feiten, de antecedenten en een groot 

risico op recidive. Deze beslissing is dus gebaseerd op de bescherming van de openbare 

veiligheid (James, 2010). De patiënt valt hierbij, in tegenstelling tot de anderen, niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van het medisch personeel (Clark, 2002). Er is hier geen relatie 

tussen de ernst van het strafbare feit en de duur van de opname (Schneider, 2010). Het is 

enerzijds mogelijk dat een persoon voor lange tijd in een ziekenhuis verblijft, langer dan 

indien hem een gevangenisstraf werd opgelegd. Het is anderzijds ook mogelijk dat de persoon 

die een ernstig misdrijf pleegde, al na een relatief korte periode uit het ziekenhuis wordt 

ontslaan (James, 2010).  

 

3.3 Vrouwen met een psychiatrische problematiek 

Ondanks het systeem van diversion, is een vroegere en betere identificatie van geestelijke 

gezondheidszorgproblemen nodig. Mensen met deze problemen blijven 

oververtegenwoordigd in het strafrechtelijk apparaat. Vooral in de gevangenispopulatie valt 

dit op (Parsonage, 2009).  

 

In 2000 waren er 2631 mannen en 358 vrouwen (13,6%) opgesloten in een ziekenhuis onder 

het restrictiebevel (toegevoegd aan diversion). In 2004 steeg dit naar 2886 mannen en 411 

vrouwen (14,2%) en in 2008 naar 3460 mannen en 477 vrouwen (13,8%). 30 vrouwen (6%) 

verbleven in ziekenhuizen met hoge veiligheid en de overige vrouwen in andere ziekenhuizen. 

577 mannen (17%) verbleven in ziekenhuizen met hoge veiligheid en 2883 (83%) in andere 

ziekenhuizen (Ministry of Justice, 2010b).  

 

In 2011 waren 4185 van de 85.374 gevangenen (4,9%) vrouwen (Ministry of Justice, 2012). 

Sinds 1998 steeg de prevalentie van zware geesteszieken in de gevangenis van 5000 naar 

13.000 personen. De geschatte prevalentie van mannen met een ernstige geestesstoornis steeg 

van 4% naar 9% en de prevalentie van vrouwen van 10% naar 18%. 8% van de 

gevangenispopulatie heeft psychotische stoornissen, 66% een persoonlijkheidsstoornis, 45% 
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een depressie of angststoornis, 45% een drugsafhankelijkheid en 30% een 

alcoholafhankelijkheid (Parsonage, 2009).  

 

Vrouwen vertonen hogere prevalenties dan mannen voor ernstige mentale ziekten en 

geestelijke gezondheidszorgproblemen, zoals depressies en angststoornissen. Mannen hebben 

meer persoonlijkheidsstoornissen en drugsafhankelijkheid ten opzichte van vrouwen 

(Parsonage, 2009). Vrouwelijke misdrijfplegers vertonen hogere prevalenties voor 

automutilatie en eetstoornissen en ze hebben meer symptomen geassocieerd met een post-

traumatisch stresssyndroom (Earle, Nadin, & Jacobson, 2014). Een survey bij 1303 

mannelijke en 132 vrouwelijke gevangenen in Engeland en Wales toont aan dat meer 

vrouwelijke gevangenen (49%) dan mannelijke gedetineerden (18%) aangaven hulp nodig te 

hebben voor psychische problemen. 61% van de vrouwelijke gedetineerden en 33% van de 

mannelijke gevangenen lijden aan angststoornissen. 65% van de vrouwelijke gevangenen en 

37% van de mannen lijden aan een depressie (Light, Grant, & Hopkins, 2013).  

 

Om een gelijke aanpak van mannen en vrouwen te verzekeren, pleit het Ministerie van 

Volksgezondheid voor een genderspecifieke benadering van behoeften voor vrouwelijke 

daders met geestelijke gezondheidszorgproblematieken. Het Ministerie pleit voor een vroege 

interventie en een aanpak vanuit verschillende instanties. Er wordt gestreefd naar een groter 

bewustzijn bij strafrechtelijke instanties over lokale voorzieningen en diensten, zoals de 

Women's Community Projects. Men zou een systeem willen creëren voor een vroegere 

detectie en een meer gedetailleerd psychiatrisch onderzoek bij vrouwen (Earle, Nadin, & 

Jacobson, 2014). Nationale richtlijnen werden reeds opgesteld om diversion op niveau van de 

politie beter te laten verlopen en daarbij werd voorgesteld om voor vrouwen een speciale, 

aangepaste richtlijn uit te werken (Cannon, 2011).  

 

Sociale uitsluiting speelt een belangrijke rol in het aanzetten van mensen tot criminaliteit en, 

zoals aangetoond in hoofdstuk twee, hebben veel vrouwelijke daders een aantal complexe en 

onderling verbonden problemen die kunnen leiden tot deze uitsluiting. Deze problemen 

omvatten gewoonlijk drugs- en alcoholverslavingen, psychische problemen, problemen met 

huisvesting, werkloosheid en schulden en een geschiedenis van gewelddadig en seksueel 

misbruik. In Engeland en Wales speelt de vrijwilligerssector een belangrijke rol in de aanpak 

van oorzaken van criminaliteit. De Women's Community Projects en andere vrouwspecifieke 

diensten, geleid door de vrijwilligerssector, verwijzen vrouwen naar passende agentschappen, 
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met als doel de problemen die leiden tot criminaliteit aan te pakken. Verschillende van deze 

projecten richten zich ook specifiek naar vrouwen met geestelijke 

gezondheidszorgproblemen. Women in Prison (WIP) in Londen heeft gespecialiseerde 

programma’s voor vrouwen met een geestelijke gezondheidszorgproblematiek. Ook het 

project PROMISe (Plymouth Reducing Offending thru Meaningful Interventions Service) 

ondersteunt vrouwen die het risico lopen om in de criminaliteit verzeild te geraken. Dit 

project heeft onder andere een specialisatie opgebouwd in het werken met mensen met 

geestelijke gezondheidszorgproblemen (Ministry of Justice, 2010a).  

 

3.4 Knelpunten  

In Engeland en Wales blijkt het systeem van diversion goed te verlopen en wordt het door alle 

politieke partijen ondersteund. Toch vinden sommige critici dat nog te veel psychisch zieke 

daders in voorarrest in de gevangenis worden opgesloten of onnodig tot een gevangenisstraf 

worden veroordeeld. Zoals blijkt uit de cijfers vertonen vrouwen hogere prevalenties van 

psychiatrische problematieken in de gevangenis dan mannen.  

 

Met betrekking tot het restrictiebevel zijn er enkele kritieken. Psychiaters zijn van mening dat 

een restrictiebevel enkel behoedzaam mag worden opgelegd. Rechters zien problemen met de 

proportionaliteit van een restrictiebevel. Een persoon kan voor een lange periode worden 

vastgehouden, niet op basis van wat hij of zij deed, maar op basis van wat hij of zij zou 

kunnen doen in de toekomst. Ze vermelden problemen met het mechanisme van het toepassen 

van een restrictiebevel door onder andere een gebrek aan plaatsen in beveiligde ziekenhuizen 

(Clark, 2002).  

 

Er zijn ook problemen met de beschikbaarheid van plaatsen met een verminderde veiligheid, 

die kunnen worden gebruikt bij een geleidelijke vrijlating en er zijn problemen met trajecten 

voor nazorg. De Mental Health Act is niet van toepassing in de gevangenis, maar er zijn lange 

wachtlijsten om zware psychisch zieke gevangenen over te brengen naar ziekenhuizen voor 

behandeling (Cumming & Wilson, 2010). Doordat de Mental Health Act niet van toepassing 

is in gevangenissen, aangezien deze niet erkend worden als klinieken onder de National 

Health Service Act van 1977, kunnen gevangenen niet behandeld worden. Behandeling kan 

enkel worden opgelegd onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in dringende situaties 

(Wilson & Dhar, 2010).  
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4. Duitsland 

De beoordeling van strafrechtelijke verantwoordelijkheid, alsook de toelating en het ontslag 

van ziekenhuisbevelen, wordt in Duitsland geregeld door federale wetgevingen (Müller-

Isberner et al., 2000). De juridische basis van de behandeling wordt geregeld door de 

wetgeving van de zestien staten. Deze wetten verschillen van staat tot staat, maar in alle staten 

heerst overbevolking in de behandelplaatsen (Müller-Isberner, 2002). De wetgeving van de 

staten regelt de rechten van patiënten en de bevoegdheden en plichten van ziekenhuizen. De 

wetgevingen bepalen ook de voorwaarden waaronder de ziekenhuizen de patiënten kunnen 

toelaten om geleidelijk aan terug te keren naar de samenleving (Müller-Isberner et al., 2000).  

 

Afleiding van het strafrechtelijk systeem gebeurt niet via specifieke afleidingsprogramma’s, 

maar via wettelijke voorschriften, gebaseerd op de constructie van juridische 

verantwoordelijkheid. Verwijdering van het strafrechtelijk systeem kan in elk stadium van de 

gerechtelijke procedure (Konrad & Lau, 2010). 

 

De meesten die onverantwoordelijk worden geacht voor hun daden, maar niet crimineel 

gevaarlijk, worden vrijwillig opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (Konrad & Lau, 

2010). Daders die niet of verminderd strafrechtelijk verantwoordelijk worden geacht en van 

wie kan worden verwacht dat ze in de toekomt opnieuw ernstige misdrijven zullen plegen, 

worden onvrijwillig in speciale (forensisch) psychiatrische ziekenhuizen geplaatst (Konrad & 

Völlm, 2014).  

 

4.1 Strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid wordt geregeld in paragrafen 20 en 21 van het Duitse 

Wetboek van Strafrecht (Konrad & Völlm, 2014):  

- Volgens paragraaf 20 worden daders met een pathologische mentale ziekte, een zware 

verstoring van het bewustzijn, een verstandelijke beperking of andere ernstige mentale 

afwijkingen, niet in staat geacht de onrechtmatigheid van het handelen te begrijpen en 

onschuldig bevonden (Konrad & Völlm, 2014). De pathologische mentale ziekten 

omvatten organische hersenschade en zware mentale stoornissen. De zware verstoring van 

het bewustzijn verwijst naar een staat van hevige emoties. De ernstige mentale 

afwijkingen verwijzen naar de persoonlijkheidsstoornissen en parafilieën (Müller-

Isberner, 2002).  
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- Paragraaf 21 beschrijft de verminderd verantwoordelijke daders, van wie de capaciteit om 

de onrechtvaardigheid van hun criminele daad te herkennen of correct te handelen 

verminderd is. Zij kunnen een lichtere veroordeling krijgen (Konrad & Völlm, 2014; 

Müller-Isberner, 2002).  

 

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

vereisen een procedure in twee stappen:  

1. In de eerste stap wordt nagegaan of de dader ten tijde van het delict leed aan een 

psychische stoornis, zoals omschreven in de vier categorieën. Dit vereist een klinische 

diagnose.  

2. In de tweede stap wordt beoordeeld of de stoornis het vermogen van de dader beïnvloedde 

in het begrijpen van de onrechtmatigheid van het handelen of om op een juiste wijze te 

handelen. Deze tweede stap is een beslissing van de rechtbank (Konrad & Völlm, 2014).  

 

Paragraaf 63 van het Duitse Wetboek van Strafrecht vermeldt de plaatsing in ziekenhuizen en 

de behandeling van personen die onverantwoordelijk worden geacht door krankzinnigheid of 

schuldig worden geacht, maar met ernstig verminderde verantwoordelijkheid (Müller-

Isberner, 2002). Zij worden niet of deels onverantwoordelijk geacht voor hun daden (Seifert et 

al., 2002). Paragraaf 64 van het Duitse Strafwetboek vermeldt de opname in een 

behandelcentrum voor drugsverslaafden of alcoholisten (Drost, 2006).  

 

De rechtbank beslist tot onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis indien de dader 

een indicatie geeft voor toekomstige ernstige misdrijven als gevolg van de mentale toestand, 

waardoor hij een gevaar is voor het publiek. De schuldige, maar ernstig verminderd 

verantwoordelijke daders, worden veroordeeld tot een gevangenisstraf, in combinatie met een 

ongelimiteerde behandeling in een forensisch ziekenhuis (Müller-Isberner, 2002). 

 

Een strafrechter beslist dus tot het opleggen van deze wettelijke voorschriften (Konrad & Lau, 

2010). De rechter kan beslissen dat een persoon verantwoordelijk wordt geacht voor zijn 

daden en dus schuldig wordt bevonden aan het crimineel feit, dat een persoon niet schuldig 

wordt bevonden door krankzinnigheid of dat een persoon deels verantwoordelijk wordt 

gehouden voor het misdrijf omwille van sterk verminderde verantwoordelijkheid (Müller-

Isberner, 2002). Deskundigen kunnen worden aangesteld door de rechter of in een vroeger 

stadium door het Openbaar Ministerie. De deskundigen moeten volgende zaken nagaan:  
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- De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de dader. 

- De verhouding tussen het misdrijf en de psychische stoornis (het zogenoemde 

symptomatologisch complex). 

- De duur van de psychische stoornis. 

- De mate van waarschijnlijkheid en de aard van toekomstige misdrijven (Konrad & Lau, 

2010; Konrad & Völlm, 2014). 

 

Daders met een psychotrope drugsafhankelijkheid en voldoende concrete therapeutische 

vooruitzichten worden ondergebracht in speciale rehabilitatiecentra binnen de forensisch 

psychiatrische ziekenhuizen. De deskundigen in de rechtbank moeten volgende zaken nagaan:  

- De diagnose van een verslavings- of afhankelijkheidssyndroom. 

- De relatie tussen het misdrijf en de neiging tot het gebruik van psychotrope stoffen 

(symptomatologisch complex). 

- De kans en de aard van toekomstige misdrijven. 

- De vooruitzichten op genezing of voldoende mogelijkheden om een terugval in een acute 

verslaving te voorkomen (Konrad & Lau, 2010; Konrad & Völlm, 2014). 

 

De paragrafen zijn van toepassing op drie categorieën:  

1. Drugsverslaafden, die behandeling kunnen krijgen in rehabilitatiecentra.  

2. Degenen die geen verantwoordelijkheid dragen voor hun daden op het moment van het 

misdrijf door hun mentale toestand, waardoor zij de gevolgen van hun daden niet konden 

begrijpen. 

3. De verminderd verantwoordelijken als gevolg van een ernstig verminderd vermogen om 

de aard van de gevolgen van hun daden te herkennen (Hoeve et al., 2002).  

Alle andere geesteszieke personen die niet onverantwoordelijk worden geacht voor hun 

daden, kunnen terechtstaan en een gevangenisstraf opgelegd krijgen (Konrad & Lau, 2010).  

 

Behandeling gebeurt in forensisch psychiatrische ziekenhuizen of forensische afdelingen 

binnen algemene ziekenhuizen (Müller-Isberner et al., 2000). Omwille van de overbevolking 

wordt een groot aantal forensische patiënten behandeld in reguliere psychiatrische 

ziekenhuizen, wat leidt tot grote veiligheidsproblemen. De organisatie van de behandeling 

onder een ziekenhuisbevel verschilt van staat tot staat (Müller-Isberner, 2002). 
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Het bevel tot ziekenhuisopname is ongelimiteerd in de tijd. Alleen een verslag, waarin wordt 

verklaard dat er een positieve verandering is in de mentale toestand van een patiënt en een 

reductie in het recidiverisico, opent de deuren naar een vrijlating onder voorwaarden (Müller-

Isberner, 2002). De tijd in het ziekenhuis moet wel proportioneel zijn aan het gepleegde 

misdrijf en het risico op recidive (Müller-Isberner et al., 2000). Er is minstens jaarlijks een 

opvolging met de vraag of de behandeling noodzakelijk blijft (Konrad & Völlm, 2014). De 

laatste jaren is er een stijging van het aantal bezette bedden in de forensisch psychiatrische 

ziekenhuizen (Konrad & Lau, 2010).  

 

In 2007 werd het systeem in Duitsland grondig hervormd. Door bepaalde ophefmakende 

gebeurtenissen en de druk van de publieke opinie, waren bepaalde hervormingen echter niet 

goed doordacht. De nadruk van deze hervormingen lag op het veiligheidsaspect van de 

therapeutische behandelingen. De bepalingen van de wet die van kracht ging op 13 april 2007 

(de wet op de hervormingen van het systeem van voorwaardelijke vrijlating en de wijziging 

van de voorzieningen voor preventieve hechtenis) zijn belangrijk voor het werk buiten de 

gesloten forensisch psychiatrische ziekenhuizen. Het doel was om de openbare veiligheid te 

verhogen en een strengere controle toe te laten op overtreders die werden vrijgelaten uit het 

strafrechtelijk systeem of de forensisch psychiatrische detentie. Er werd een langere periode 

van toezicht voorzien voor de rechtbanken en de reclasseringsambtenaren (Konrad & Lau, 

2010).  

 

4.2 Profiel en prevalentie 

Het aandeel vrouwen in de gevangenissen in Duitsland bedraagt 5,3%. Volgens het Federaal 

Bureau voor de Statistiek waren er in 2009 3800 vrouwen op een totaal van 70.800 

gevangenen (Statistisches Bundesamt, 2014). Volgens een onderzoek naar vrouwelijke 

gevangenen in vijf Duitse gevangenissen, heeft 5,7% alcoholproblemen, 34,8% 

drugsproblemen en 36,7% psychiatrische problemen. 30,3% vertoont verhoogde symptomen 

en 22,2% hoge symptomen van depressie (Dünkel, Kestermann, & Zolondek, 2005). 

Geestelijk zieke delinquenten die, ondanks hun ziekte, wel strafrechtelijk verantwoordelijk 

worden beschouwd, kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf. In de praktijk kan 

het bij individuele gevallen afhangen van toevalligheden of een geestesziek persoon naar een 

forensisch psychiatrisch ziekenhuis of een penitentiaire inrichting wordt gestuurd. De zorg 

voor geesteszieke gedetineerden kent grote regionale verschillen. In vier staten zijn er aparte 
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psychiatrische afdelingen in de penitentiaire inrichtingen. In de andere staten wordt zorg 

verleend door externe partners. Er wordt in Duitsland echter weinig onderzoek gevoerd naar 

de prevalentie van psychiatrische problematieken in de gevangenissen (Salize & Dreßing, 

2007). Er wordt in de gevangenissen niet voldoende voorzien in zorg voor psychiatrische 

problematieken. Meer middelen en gekwalificeerd personeel zouden ter beschikking gesteld 

moeten worden om in zorg te voorzien. De gevangenen lijden vaak ook aan verschillende 

psychiatrische stoornissen (Lehmann, 2012). In Berlijn is er een speciaal 

gevangenisziekenhuis dat intramurale zorg biedt aan mannelijke gedetineerden met ernstig 

psychiatrische stoornissen. Vrouwen die behandeling nodig hebben worden opgenomen via 

een ziekenhuisbevel in het Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin (Opitz-Welke & 

Konrad, 2012).  

 

In de forensisch psychiatrische ziekenhuizen, waar geplaatsten verblijven onder paragraaf 63, 

steeg het aantal van 2902 patiënten in 1995 naar 4098 in 2000 en naar 5640 in 2005. De 

drugsafhankelijken in ziekenhuizen, geplaatst onder paragraaf 64, waren met 1373 in 1995, 

1774 in 2000 en 2473 in 2005 (Salize & Dreßing, 2007). In de forensisch psychiatrische 

ziekenhuizen, onder paragraaf 63, was 3% van de 5118 patiënten in 2003 vrouwelijk. In deze 

ziekenhuizen verblijven vooral mensen met persoonlijkheidsstoornissen (36,6%) en 

psychotische stoornissen (36,5%). 16% heeft een verstandelijke beperking en 4,3% een 

verslavingsproblematiek (Konrad, 2005). 

 

In het Haina Forensic Psychiatric Hospital in Hessen werd het profiel gedetailleerd 

onderzocht. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 37 jaar en 5% van hen zijn vrouwen. 

Velen zijn laagopgeleid. 41% heeft een psychose, 37% een persoonlijkheidsstoornis, 9% een 

verstandelijke beperking en 3% een verslavingsproblematiek. 65% van de patiënten heeft 

meer dan één psychiatrische aandoening (Müller-Isberner, 2002).  

 

Onderzoeken naar schizofrenie en crimineel gedrag bevatten voornamelijk mannelijke 

misdrijfplegers. Een Duitse studie richtte zich specifiek op vrouwelijke forensische patiënten 

met schizofrenie. Deze groep werd vergeleken met niet-forensische patiënten met 

schizofrenie. De klinische stoornis bleek zwaarder te zijn in de forensische groep. De 

forensische patiënten leden meer aan alcohol- en drugsmisbruik, hadden meer familieleden 

met ernstig psychiatrische ziekten, waren gemiddeld jonger wanneer de problematiek tot 

uiting kwam en kenden meer ziekenhuisopnames. De forensische patiënten verschilden ook 
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significant op demografisch vlak. Ze waren minder vaak getrouwd, waren lager opgeleid, 

kenden een hogere werkloosheidsgraad, woonden meer thuis en stonden vaker onder een 

wettelijke voogdij. Heel frequent gaat de diagnose schizofrenie gepaard met ernstig alcohol- 

en drugsmisbruik, wat overeenkomt met onderzoek bij forensische en niet-forensische 

mannen (Landgraf et al., 2013).  

 

4.3 Knelpunten 

Of een persoon als een psychisch zieke delinquent wordt beschouwd of niet is afhankelijk van 

de praktijk van de rechters of openbare aanklagers. Men baseert zich eerder op de formele en 

informele informatie die door de psychiatrische experten worden bezorgd dan op de 

psychopathologie van de dader. Het gebrek aan standaard psychiatrische 

beoordelingssystemen en aan training van de psychiatrische experten leidt tot grote 

verschillen in de toegepaste krankzinnigheidsstandaarden, die dan weer leiden tot verschillen 

in patiënten in de ziekenhuizen. 

 

Er heerst overbevolking in de ziekenhuizen die forensische patiënten opnemen. Velen worden 

behandeld in reguliere psychiatrische ziekenhuizen, wat kan leiden tot grote 

veiligheidsproblemen. 

 

Het is wel positief dat dit alles gefinancierd en uitgebaat wordt door het Departement 

Gezondheid. Hierdoor zijn de forensische diensten beter gefinancierd dan de 

behandelingsprogramma’s in de gevangenissen (Müller-Isberner, 2002). Toch blijkt de 

prevalentie van psychisch zieke vrouwelijke gevangenen hoog te liggen.  

 

 

5. Korte vergelijking 

Tussen de drie besproken landen (Nederland, Duitsland en Engeland en Wales) en de situatie 

in België zijn er verschillen en gelijkenissen.  

 

In alle landen is het de rechter die beslist over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

een dader, eventueel na een advies van gedragsdeskundigen, waaronder meestal een 

psychiater. In België, maar ook in Engeland en Wales, is het belangrijk dat de persoon 

geestesziek is op het moment van de veroordeling. In Duitsland speelt dit een minder grote rol 
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(Hoeve et al., 2002). In Duitsland kunnen alleen verminderd toerekeningsvatbare of 

krankzinnige daders naar de forensische zorg worden verwezen. In Engeland en Wales is de 

verwijzing naar de forensische zorg onafhankelijk van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid, maar wordt dit enkel bepaald door de mentale toestand op het moment 

van de veroordeling  (Konrad & Völlm, 2014). De focus ligt eerder op de psychiatrische 

ziekte en de noodzaak aan behandeling in plaats van op de verantwoordelijkheid voor een 

misdrijf (Gordon & Lindqvist, 2007).  

 

Elk land heeft eigen categorieën voor het opleggen van een maatregel tot behandeling (Hoeve 

et al., 2002). Duitsland biedt expliciet aandacht aan drugsverslaafden, terwijl dit een categorie 

is die in Engeland en Wales geen basis vormt tot een maatregel van diversion (Konrad & 

Völlm, 2014).  

 

Duitsland en Nederland hebben een gelijkaardig duaal systeem, waarbij zowel een 

gevangenisstraf als een dwangbehandeling kan worden opgelegd. In Duitsland gaat de 

ziekenhuisopname vooraf aan de gevangenisstraf en wordt de tijd, gespendeerd in het 

ziekenhuis, verminderd van de gevangenisstraf. In Nederland kan de gevangenisstraf eerst 

worden uitgezeten, alvorens de TBS in werking treedt. België en Engeland hebben een 

enkelvoudig systeem, waarbij de rechter kiest tot het opleggen van een gevangenisstraf of het 

zenden naar een psychiatrisch ziekenhuis. De dader is verantwoordelijk of niet (dichotoom).  

 

Enkel in België is er een officiële instelling (de CBM) die adviseert welke plaats het meest 

geschikt is voor de behandeling van de persoon. In Duitsland is er een officiële lijst van 

goedgekeurde instellingen waar patiënten kunnen worden geplaatst. In Nederland worden ze 

meestal naar TBS-ziekenhuizen of psychiatrische ziekenhuizen gestuurd. In Engeland en 

Wales worden ze ook naar psychiatrische ziekenhuizen gestuurd (Hoeve et al., 2002). In de 

andere landen zijn reeds FPC’s voorhanden, in België werd het eerste FPC nog niet geopend 

(Gordon & Lindqvist, 2007).  

 

In alle landen wordt de maatregel van een behandeling opgelegd voor onbepaalde duur. Er 

zijn wel verschillen tussen de landen in de periode waarna de maatregel moet verlengd 

worden en de duur van die verlenging. Een verlenging gebeurt in alle landen nadat er positief 

werd geantwoord op de vragen of de persoon nog steeds lijdt aan een mentale stoornis en 

verdere behandeling behoeft en of er een risico tot recidive is (Hoeve et al., 2002). 
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6. Besluit 

In dit hoofdstuk werd aangetoond dat verschillende Europese landen andere mechanismen 

hanteren om met delinquenten met psychiatrische problematieken om te gaan.  

 

In Nederland kende men vroeger de psychopatenwetten en de TBR en ging men over naar de 

TBS. Er zijn drie soorten TBS: de TBS met voorwaarden, met dwangverpleging en het 

combinatievonnis. Vooral dit laatste stuit op kritieken, aangezien een persoon eerst voor een 

bepaalde tijd wordt opgesloten in een gevangenis, om nadien behandeld te worden. Het 

aandeel vrouwen ten opzichte van mannen met TBS bedraagt 5 tot 6%.  

 

In Engeland en Wales hanteert men een beleid van diversion, waarbij misdrijfplegers met 

psychiatrische problematieken volledig uit het strafrechtelijk systeem worden gehaald en aan 

een behandeling worden onderworpen. Bij ernstige misdrijven kan hieraan nog een 

restrictiebevel worden toegevoegd, waardoor de voorwaarden voor o.a. een vrijlating strenger 

worden. Ondanks het systeem van diversion, is de prevalentie van geestelijke 

gezondheidszorgproblemen in de gevangenis, en vooral bij vrouwelijke misdrijfplegers, hoog. 

In Engeland en Wales bestaan wel specifieke projecten die gericht zijn op vrouwelijke 

(mogelijke) misdrijfplegers met geestelijke gezondheidszorgproblematieken.  

 

In Duitsland wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid geregeld door paragrafen uit het 

Duitse Strafwetboek. Misdrijfplegers kunnen onverantwoordelijk of verminderd 

verantwoordelijk worden geacht door een psychiatrische problematiek en worden geplaatst in 

een ziekenhuis. De Duitse regeling bevat ook een specifieke paragraaf voor de opname van 

drugsverslaafden of alcoholisten in een behandelcentrum. Er kan tevens een gevangenisstraf 

worden opgelegd in combinatie met een behandeling. In de forensisch psychiatrische 

ziekenhuizen is 3 tot 5% van de patiënten vrouwelijk.  

 

Na een korte vergelijking tussen deze drie landen en België, kan worden geconcludeerd dat 

elk land verschillen en gelijkenissen kent in het omgaan met psychisch zieke misdrijfplegers. 

Elk systeem bevat echter ook knelpunten. Een blik op andere landen verruimt de 

mogelijkheden voor het omgaan met psychisch zieke delinquenten.  
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Hoofdstuk 4: Empirisch onderzoek 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het empirisch onderzoek uiteengezet. Er wordt eerst ingegaan op het 

onderzoeksopzet. Het doel van het onderzoek wordt verklaard en de onderzoeks- en 

deelvragen worden weergegeven. Ten tweede worden de methodologie en de keuze voor de 

combinatie van een kwantitatieve dossierstudie met kwalitatieve interviews verklaard. De 

aanvang en het verloop van het onderzoek worden geschetst. Ten derde worden beperkingen 

van dit onderzoek weergegeven. Ten vierde worden de onderzoeksresultaten stap voor stap 

overlopen. De demografische kenmerken, het opleidingsniveau en de werksituatie worden 

eerst besproken. Daaropvolgend wordt het verleden van de geïnterneerde vrouwen 

uiteengezet. Daarna worden de kenmerken van de internering, de misdrijven en de 

psychiatrische problematieken weergegeven. Vervolgens worden verbanden gelegd tussen 

psychiatrische problematieken en misdrijven en tussen psychiatrische problematieken en de 

uitvoering van de maatregel. In het laatste gedeelte wordt teruggekoppeld naar de 

onderzoeksvragen.  

 

2. Onderzoeksopzet 

Het opzet van dit onderzoek is om de profielen van geïnterneerde vrouwen bij de CBM Gent 

in kaart te brengen en deze te vergelijken met de profielen van reeds in vrijheid gestelde 

geïnterneerde vrouwen. Een grondige schets van de populatie is noodzakelijk om passende 

zorg te ontwikkelen en op die manier vorm te geven aan een zorgcircuit (Cosyns et al., 2007; 

Vandenbroucke, 1997).  

 

Door middel van een dossierstudie werden de dossiers in alle aspecten bestudeerd, zodanig 

dat een volledig profiel van de geïnterneerde vrouwen bij de CBM Gent kan worden 

weergegeven.  

 

De eerste onderzoeksvraag ‘Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de 

bevoegdheid van de CBM Gent?’ focust op de dossiers van de vrouwelijke geïnterneerden 

waarvoor de CBM Gent thans bevoegd is. Er werd geopteerd om 31 december 2013 als 

referentiedatum te nemen en nieuwe dossiers na deze datum uit te sluiten. Tevens blijven 
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dossiers die na deze datum worden afgesloten (en leiden tot een definitieve 

invrijheidsstelling) toch in het onderzoek opgenomen. 

 

De tweede onderzoeksvraag ‘Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de 

bevoegdheid van de CBM Gent van wie de interneringsmaatregel tussen 2008 en 2013 werd 

opgeheven?’ focust op de afgesloten dossiers van de CBM Gent, waarvan de 

interneringsmaatregel werd opgeheven tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013.  

 

Het profiel van beide onderzoeksgroepen wordt onderzocht door middel van volgende 

deelvragen:  

- Wat zijn de demografische kenmerken? 

- Wat is het opleidingsniveau en de werksituatie?  

- Is er sprake van een problematisch verleden? 

- Wat zijn de kenmerken van de interneringsmaatregel?  

- Welke delinquente feiten liggen aan de basis van de internering? 

- Welke psychiatrische problematieken liggen aan de internering ten grondslag? 

- Zijn er verbanden tussen bepaalde misdrijven en problematieken? 

- Zijn er verbanden tussen bepaalde problematieken en uitvoeringsmodaliteiten? 

 

De derde onderzoeksvraag ‘Welke gelijkenissen en verschillen zijn terug te vinden tussen de 

actuele en afgesloten dossiers?’ focust op gelijkenissen of verschillen die voorkomen tussen 

de twee groepen. Door de vergelijking te maken tussen actueel geïnterneerde vrouwen en 

definitief in vrijheid gestelde vrouwen, kan worden onderzocht of bepaalde kenmerken sneller 

leiden tot een definitieve invrijheidsstelling of net zorgen voor een moeilijker en langer 

interneringstraject. Op die manier kunnen knelpunten worden aangetoond in de actuele 

dossiers en kunnen aandachtspunten worden geformuleerd. Deze dossierstudie wordt 

aangevuld met inzichten uit interviews met bepaalde sleutelfiguren uit het werkveld van de 

internering. 

 

3. Methodologie  

In dit empirisch onderzoek werd gekozen voor een methodentriangulatie, waarbij 

kwantitatieve en kwalitatieve methoden gemengd worden (Kraska & Neuman, 2008). Er vond 
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eerst een dossierstudie plaats en daaropvolgend werden diepte-interviews met sleutelactoren 

afgenomen.  

 

3.1. Dossierstudie  

Een dossierstudie is een vorm van bureauonderzoek, waarbij wordt gebruik gemaakt van 

documenten of dossiers (Decorte, 2013). Een dossier is geschreven materiaal dat kan gebruikt 

worden als bron van informatie. Deze dossiers zijn secundaire data, daar zij worden 

samengesteld door andere personen dan de onderzoeker en met andere doeleinden (Bayens & 

Roberson, 2011).  

 

Het voordeel van een dossierstudie is dat er geen reactie is van de onderzochte groep op het 

feit dat ze worden onderzocht. Er is geen bias doordat de onderzoeker in een setting aanwezig 

is en de dossiers komen niet tot stand met het doel om onderzocht te worden (Decorte, 2013; 

Kraska & Neuman, 2008). Een ander voordeel van een dossierstudie is dat het materiaal 

gemakkelijk opnieuw kan geconsulteerd worden (Decorte, 2013; Snacken & Tubex, 2002). 

De dossiers blijven aanwezig op het secretariaat van de CBM Gent zodat ze opnieuw konden 

geraadpleegd worden.  

 

Een dossierstudie is een vorm van onderzoek die weinig kosten voor verzameling en 

ontsluiting met zich meebrengt en goed is in combinatie met andere technieken (Bayens & 

Roberson, 2011; Decorte, 2013). Omwille van die reden werd in deze thesis geopteerd voor 

een aanvulling met diepte-interviews.  

 

De dossiers van de CBM Gent bestaan uit verschillende onderdelen:  

- Het dossier bevat vooraan een syntheseverslag met een overzicht van de feiten, 

vaststellingen uit het deskundigenonderzoek en een overzicht van het interneringstraject.  

- De opsluitingstukken (het gerechtelijk verleden, de beschikking tot internering, de 

uiteenzetting van de feiten die aanleiding gaven tot de internering en het proces-verbaal)  

- De deskundige verslagen 

- De verschillende beschikkingen die door de CBM werden getroffen 

- De briefwisseling 

- De sociale verslagen 

- De verslagen van het slachtofferonthaal 
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Deze onderdelen werden in elk dossier grondig bestudeerd. Vooral het syntheseverslag was 

van belang omdat dit op enkele bladzijden het volledige dossier samenvat. De deskundige 

verslagen en sociale verslagen bevatten de meeste informatie over de geïnterneerde, haar 

verleden, haar problematieken en de huidige situatie. Ook het onderdeel met de verslagen van 

het slachtofferonthaal werd bestudeerd, maar dit bleek minder relevant te zijn voor dit 

onderzoek.  

 

Er zijn geen grote ethische problemen in dit onderzoek daar de personen niet onmiddellijk 

werden betrokken in de dossierstudie, maar de informatie gehaald werd uit documenten 

(Kraska & Neuman, 2008). De vertrouwelijkheid is wel heel belangrijk. Er was toegang tot 

gevoelige informatie en persoonlijke gegevens, maar de gegevens werden geanonimiseerd 

(Wexles, 1990). Er werd een document ondertekend om het beroepsgeheim te vrijwaren.  

 

3.1.1 Aanvang 

Niet alle documenten zijn voor iedereen beschikbaar (Decorte, 2013; May, 1997). De dossiers 

van de CBM Gent bevatten persoonlijke gegevens en zijn niet zomaar te raadplegen. De 

toelating van de voorzitter van de CBM Gent was hiervoor nodig. De dossiers worden 

bewaard op het secretariaat van de CBM Gent, in de gevangenis van Gent. Er was 

toestemming nodig van de voorzitter van de CBM Gent en van de directeur van de gevangenis 

van Gent om permanent toelating te krijgen tot de gevangenis. Het binnenbrengen van een 

laptop in een gevangenis is ook niet evident. Hiervoor werd toelating gevraagd aan de FOD 

Justitie.  

 

De onderzoeker start bij een dossierstudie best met een goed en voorlopig registratieschema 

dat op basis van de literatuurstudie is uitgewerkt. Dit registratieschema wordt getest op een 

aantal dossiers en eventueel aangepast (Snacken & Tubex, 2002). Voor de start van de 

dossierstudie, werd een datamatrix aangemaakt in SPSS 21 (Statistical Package for the Social 

Sciences). In dit bestand werden alle variabelen toegevoegd die uit de dossiers wensten 

gehaald te worden. Voor de keuze van de variabelen, werd het onderzoek van Vanden Hende, 

Caris en De Block-Bury (2005) als voorbeeld genomen. Er werd ook een codeboek 

aangelegd, waarin elke waarde van elke variabele een code kreeg.  
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3.1.2 Verloop 

De dossierstudie vond plaats gedurende de maand februari. Alle vrouwen die tot en met 31 

december 2013 onder de bevoegdheid van de CBM Gent ressorteerden, werden geselecteerd. 

Op een totaal van 757 dossiers, werden de 85 vrouwen (11,2%) opgenomen in een bestand, 

waarin een kleine samenvatting van de dossiers werd gemaakt. Hierna werden ook alle 

vrouwen die definitief in vrijheid werden gesteld tussen 2008 en 2013 geselecteerd en 

opgenomen in een tweede bestand. Deze laatste groep bestond uit 32 vrouwen, van wie één 

vrouw stierf naar aanleiding van zelfmoord. Zij werd niet opgenomen in de verdere analyse 

van de gegevens.  

 

De 85 dossiers konden geraadpleegd worden op het secretariaat van de CBM Gent. De 

overige 31 dossiers werden bewaard in het archief van de gevangenis van Gent en werden, 

samen met een medewerker van het secretariaat van de CBM, uit dit archief gehaald.  

 

Alle gegevens werden opgenomen in twee datamatrixen, aangemaakt in SPSS. Het eerste 

bestand bevat alle gegevens van de actuele dossiers, het tweede bestand alle gegevens van de 

afgesloten dossiers. 

 

3.1.3 Analyse 

De gegevens in de datamatrixen werden geanalyseerd in SPSS. Er werden eenvoudige 

univariate beschrijvende statistische analyses (frequentietabellen met het rekenkundig 

gemiddelde, de mediaan en de minima en maxima) en crosstabs of kruistabellen met 

verbanden tussen variabelen toegepast. De outputs van deze gegevens uit SPSS werden 

verwerkt tot overzichtelijke tabellen, die gepresenteerd worden in de resultaten.  

 

3.2 Diepte-interviews  

Na de dossierstudie en analyse van de gegevens, werden de resultaten voorgelegd aan een 

aantal sleutelfiguren op het terrein van de internering. De respondenten, allen deskundigen op 

het terrein, werden doelgericht gekozen. De voorzitter van de CBM Gent, Henri Heimans, de 

zorgcoördinator van Gent, Katelijne Seynnaeve en de netwerkcoördinator van Gent, Joris 

Dheedene (zie punt 3.3 in hoofdstuk één) werden geselecteerd en hun opinie werd gevraagd 

aan de hand van een interview. Deze drie experten kennen de situatie van de geïnterneerden 
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binnen de CBM Gent heel goed. Joris Dheedene werkte voordien als criminoloog in de 

medium-security unit te Zelzate, waar vrouwelijke geïnterneerden worden behandeld, en kon 

over hen ook meer informatie weergeven. De kwalitatieve diepte-interviews met deze 

sleutelactoren werden gebruikt als een aanvulling op de kwantitatieve dossierstudie.  

 

Er werd geopteerd voor een interview omdat dit dynamisch is en de onderzoeker de 

respondent mondeling kan ondervragen (Bayens & Roberson, 2011). Het interview is een 

vraaggesprek waarin gegevens over bepaalde feiten of opinies van personen kunnen worden 

afgeleid. Er werd gekozen voor een niet-gestructureerd interview, waarbij een topiclijst werd 

gebruikt als leidraad om welbepaalde thema’s te bevragen (Vervaeke et al., 2002) (zie bijlage 

2 p. -2-). Tijdens het interview werd de dossierstudie met de respondenten overlopen en 

gevraagd naar hun opinie over bepaalde vaststellingen. Een niet-gestructureerd interview 

maakt het tevens mogelijk om gedetailleerde informatie en opinies of meningen te verkrijgen. 

Het voordeel hiervan is dat de respondenten veel ruimte hebben om te antwoorden en dat de 

face-to-face afname rijke informatie oplevert door de combinatie van verbale en non-verbale 

communicatie (Bayens & Roberson, 2011; Vervaeke et al., 2002).  

 

De respondenten werden mondeling ingelicht over het onderzoek en gevraagd naar hun 

bereidheid tot deelname. Na de analyse van de dossierstudie, werd een e-mail opgesteld en 

een afspraak vastgelegd voor het interview. Een informed consent (zie bijlage 1 p. -1-) werd 

ondertekend, waarin toestemming gevraagd werd aan de respondenten nadat deze voldoende 

informatie over de aard van het onderzoek hadden ontvangen (Bayens & Roberson, 2011).  

 

Alle interviews werden opgenomen, letterlijk uitgetypt en gecodeerd.  

 

4. Beperkingen 

Dit onderzoek bevat ook beperkingen.  

Het onderzoek is slechts een momentopname. De actuele dossiers omvatten enkel vrouwelijke 

geïnterneerden die tot en met 31 december 2013 onder de bevoegdheid van de CBM Gent 

ressorteerden. De populatie geïnterneerden wijzigt echter dagelijks. Geïnterneerden gaan VOP 

of worden wederopgenomen in de gevangenis. Nieuwe geïnterneerden komen bij en anderen 

worden definitief in vrijheid gesteld. Het zou interessant zijn dit onderzoek te herhalen en 

evoluties in de populatie te bestuderen. 
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Enkel de dossiers bij de CBM Gent werden onderzocht. Hierdoor wordt een goed beeld 

gegeven over de populatie geïnterneerde vrouwen onder de bevoegdheid van de CBM Gent, 

maar worden andere CsBM buiten beschouwing gelaten. Het is aanbevolen om dit onderzoek 

ook te voeren in andere CsBM.  

Enkel de dossiers van vrouwelijke geïnterneerden werden bestudeerd. Het zou interessant zijn 

om tevens de dossiers van mannelijke geïnterneerden te bestuderen en op die manier een 

vergelijking te maken tussen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden.  

 

Een dossierstudie als onderzoeksmethode heeft tevens een aantal beperkingen. De dossiers 

worden opgebouwd in functie van de finaliteit van de besluitvorming voor een bepaalde 

instantie. Bepaalde gegevens kunnen niet achterhaald worden omdat deze niet voldoende aan 

bod komen in de bestaande dossiers (Snacken & Tubex, 2002). Wat werd vastgelegd in een 

document is niet neutraal en de dossiers reflecteren niet enkel de realiteit, maar construeren 

deze ook (May, 1997). Hierdoor zijn de betrouwbaarheid en geldigheid van de documenten 

niet probleemloos. De onderzoeker heeft geen controle over hoe de informatie werd 

verzameld (de datacollectie) waardoor er bias in de documenten kan aanwezig zijn door 

degenen die ze initieel hebben opgesteld (Kraska & Neuman, 2008). Daardoor is het mogelijk 

dat bepaalde onderzoeksvragen niet kunnen beantwoord worden, met als gevolg dat de 

dossierstudie het best wordt aangevuld met andere bronnen en technieken (Snacken & Tubex, 

2002). Verder kan het probleem van missing data ook aanwezig zijn (Kraska & Neuman, 

2008). 

 

Dit onderzoek baseerde zich vooral op de deskundigenverslagen die in de dossiers werden 

opgenomen. Het onderzoeken van secundaire data heeft echter bepaalde gevolgen. Vaak zijn 

deze verslagen gebaseerd op een gesprek of meerdere gesprekken met de geïnterneerde. Wat 

de geïnterneerde zelf aangeeft, is niet altijd betrouwbaar en dat wordt ook af en toe zo 

vermeld in de verslagen. Er kon niet gecontroleerd worden of de informatie correct was. 

Bovendien wordt niet altijd alles vermeld in deze verslagen (bijvoorbeeld het hebben van 

familie of het verleden van de ouders) en waren er dikwijls problemen van missing data. Uit 

een verslag kan ook niet alles afgeleid worden. Zo kan bijvoorbeeld vermeld worden dat de 

persoon een relatie heeft, maar wordt niet altijd vermeld of deze relatie al dan niet stabiel is. 

Om de populatie nog diepgaander te bestuderen zou er gebruik moeten gemaakt worden van 

een kwalitatief onderzoek.  
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Mogelijke verbanden tussen bepaalde variabelen werden onderzocht. Deze verbanden mogen 

zeker niet gelijkgesteld worden aan oorzaak-gevolg-relaties. Er werd geopteerd voor een 

kwalitatieve interpretatie van deze verbanden en niet voor een kwantitatieve statistische 

interpretatie.  

 

5. Onderzoeksresultaten 

In de uiteenzetting van de onderzoeksresultaten is er steeds sprake van groep één en groep 

twee. De eerste groep betreft de 85 dossiers die actueel, tot en met 31 december 2013, onder 

de bevoegdheid van de CBM Gent ressorteren. De tweede groep betreft de dossiers van 31 

vrouwen die tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013 definitief in vrijheid werden gesteld 

en waarvan de interneringsmaatregel is opgeheven. Ook de visies van de experten worden 

opgenomen door middel van citaten uit de interviews.  

 

5.1 Demografische kenmerken 

5.1.1 Huidige leeftijd 

In jaren 

Beide groepen vertonen een uitgebreid leeftijdsverschil. De leeftijden variëren tussen 23 en 76 

jaar in de eerste groep en tussen 27 en 69 jaar in de tweede groep. De gemiddelde leeftijd in 

de eerste groep ligt lager (43 jaar) dan de gemiddelde leeftijd in de tweede groep (45,3 jaar). 

In beide groepen is 50% van de vrouwen 43 jaar of jonger. 25% van de vrouwen in de eerste 

groep is ouder dan 50 jaar, in de tweede groep is 25% ouder dan 54 jaar. In de eerste groep is 

75% 50 jaar of jonger, in de tweede groep is 75% 54 jaar of jonger.  

 

Tabel 1: Leeftijd in jaren 

Leeftijd in jaren Groep 1 Groep 2 

Totaal 85 31 

Gemiddelde 42,9882 45,3226 

Mediaan 43 43 

Minimum 23 27 

Maximum 76 69 
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In klassen 

2,4% van de eerste groep behoort tot de klasse jongste tot en met 25 jaar. In de tweede groep 

behoort niemand tot deze klasse. In de eerste groep behoren de meeste vrouwen (30,6%) tot 

de klasse tussen 36 en 45 jaar. Dit is ook zo in de tweede groep maar in de tweede groep 

behoren hier meer vrouwen toe (41,9%). In de eerste groep behoort 28,2% tot de klasse 26 tot 

35 jaar, in de tweede groep is dit slechts 16,1%. In de eerste groep behoort ongeveer hetzelfde 

percentage (24,7%) tot de klasse 46 tot 55 jaar als in de tweede groep (25,8%). Ook de laatste 

klassen (56 tot 65 jaar en 66 jaar of ouder) blijven in beide groepen ongeveer gelijk (10,6% in 

de eerste groep ten opzichte van 12,9% in de tweede voor de klasse 56 tot 65 jaar en 3,5% in 

de eerste groep ten opzichte van 3,2% in de tweede voor de laatste klasse).  

 

Tabel 2: Leeftijd in klassen 

 

Leeftijd in klassen 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Jongste tot 25 jaar 2 2,4 0 0 

26 tot 35 jaar 24 28,2 5 16,1 

36 tot 45 jaar 26 30,6 13 41,9 

46 tot 55 jaar 21 24,7 8 25,8 

56 tot 65 jaar 9 10,6 4 12,9 

66 tot oudste 3 3,5 1 3,2 

 

Visie van de experten 

De drie experten vonden de gemiddelde leeftijd van beide populaties vrij hoog. Een expert 

verklaart de verbazing omtrent de vrij hoge gemiddelde leeftijd daar men zou verwachten dat 

mensen met een psychiatrische problematiek reeds vroeger in het strafrechtelijk systeem 

terechtkomen.  

 

“Ja, omdat je zou verwachten (…) dat psychiatrische problemen dikwijls al vroeger tot uiting 

komen. Je zou verwachten dat zij ook vroeger in het systeem terechtkomen.” (Katelijne 

Seynnaeve) 
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5.1.2 Nationaliteit 

In de eerste groep hebben een stuk meer vrouwen een niet-Belgische nationaliteit dan in de 

tweede groep. De meeste vrouwelijke geïnterneerden in de eerste groep (83,5%) hebben een 

Belgische nationaliteit. Toch heeft 15,3% een andere nationaliteit. 1,2% heeft een dubbele 

nationaliteit. In de tweede groep heeft de grote meerderheid (93,5%) de Belgische 

nationaliteit. Slechts 6,5% heeft een andere nationaliteit.  

 

Tabel 3: Nationaliteit 

 

Nationaliteit 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Belg 71 83,5 29 93,5 

Andere 13 15,3 2 6,5 

Dubbele 1 1,2 0 0 

 

Visie van de experten 

De drie experten geven aan dat taal wellicht een verklaring zou kunnen zijn waarom vrouwen 

met een andere nationaliteit meer vertegenwoordigd zijn in de eerste groep dan in de tweede 

groep. Zij hebben waarschijnlijk ook vaker een minder uitgebouwd sociaal netwerk.  

 

“Ik kan mij wel inbeelden dat mensen die van een vreemde origine zijn minder snel definitief 

kunnen vrijgesteld worden omdat ze volledig in een sociaal leven moeten zijn opgenomen (…) 

of ergens in een therapeutische omgeving moeten zitten, die voldoende adequaat is om ze te 

stabiliseren. (…) Soms is het ook een taalprobleem.” (Henri Heimans) 

 

“Taal is een breekpunt. Als mensen het Nederlands niet machtig zijn, kunnen ze onmiddellijk 

geen behandeling krijgen of toch geen degelijke inhoudelijke behandeling.” (Joris Dheedene) 

 

5.1.3 Geboorteplaats 

In de eerste groep werd de meerderheid (52,9%) geboren in Oost-Vlaanderen. In de tweede 

groep werden meer vrouwen (64,5%) geboren in Oost-Vlaanderen. Een zelfde percentage 

werd geboren in West- Vlaanderen (21,2% in de eerste groep ten opzichte van 22,6% in de 

tweede). In de tweede groep werden minder vrouwen geboren in het buitenland (6,5% in de 

tweede groep ten opzichte van 15,3% in de eerste), wat overeenkomt met de vaststelling in 

punt 5.1.2.  
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In de eerste groep werd nagegaan welke psychiatrische problematieken te vinden zijn bij de 

vrouwen met een andere nationaliteit. De meeste vrouwen met een buitenlandse nationaliteit 

hebben een psychose (7 van de 13 vrouwen of 53,8%).  

 

Tabel 4: Psychiatrische problematiek * Nationaliteit: Groep 1 

 

Psychiatrische problematiek 

Nationaliteit 

Belg Andere Dubbele 

Psychose 19 7 1 

Stemmingsstoornis 3 1 0 

Persoonlijkheidsstoornis 25 4 0 

Verstandelijke beperking 14 1 0 

 

Visie van de experten 

Twee experten verwachtten dat vooral de borderline persoonlijkheidsstoornis de meerderheid 

vormt. Er wordt door een expert, als mogelijke verklaring voor de vaststelling dat bij vrouwen 

met een andere nationaliteit meer psychosen aanwezig zijn, gesteld dat de deskundigen 

wellicht onvoldoende bij machte zijn om persoonlijkheidsstoornissen te detecteren. Psychosen 

zijn waarschijnlijk sneller en makkelijker vast te stellen.  

 

“Ik vraag mij vooral af of dat wij als psychiatrisch deskundigen voldoende tools hebben en 

voldoende bij machte zijn om persoonlijkheidsstoornissen bij niet-Belgen te detecteren. (…) Ik 

denk dat psychotisch gedrag (…) net iets makkelijker te detecteren is door de psychiater, 

omdat dat opvalt. (…) En het is ook relevant om te weten vanuit iemand zijn etnische origine 

wat gestoord is en wat niet.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

Er werd in de eerste groep ook onderzocht waar de vrouwen met een niet-Belgische 

nationaliteit de maatregel uitvoeren. 3 van de 13 vrouwen met een buitenlandse nationaliteit 

(23,1%) zitten in de gevangenis, 4 ervan (30,8%) worden residentieel behandeld en 6 (46,2%) 

ambulant.  

 

Visie van de experten 

Als verklaring voor de in verhouding meerdere opsluitingen in de gevangenis en residentiële 

VOP-maatregelen bij vrouwen met een andere nationaliteit, wordt gesteld dat zij wellicht een 

minder uitgebreide sociale omgeving hebben. Er wordt ook aangegeven dat de mogelijkheid 
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tot behandeling beperkter zal zijn, omwille van een eventuele taalbarrière. Het is ook mogelijk 

dat zij niet verblijfsgerechtigd zijn in België en er een reclasseringsplan moet worden 

opgesteld in het land van herkomst.  

 

“De behandelingsmogelijkheden zullen veel beperkter zijn, alleen al omwille van een 

taalbarrière.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.1.4 Burgerlijke stand 

In de tweede groep zijn meer vrouwen gescheiden (58,1%) ten opzichte van de eerste groep 

(38,8%). In de eerste groep zijn meer vrouwen ongehuwd (44,7%) en gehuwd (15,3%) dan in 

de tweede groep (29% ongehuwd en 6,5% gehuwd). 

 

Tabel 5: Burgerlijke stand 

 

Burgerlijke stand 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Ongehuwd 38 44,7 9 29 

Gehuwd 13 15,3 2 6,5 

Gescheiden 33 38,8 18 58,1 

Weduwe 1 1,2 2 6,5 

 

Visie van de experten 

Als mogelijke verklaring voor de meerdere scheidingen in de tweede groep, wordt gesteld dat 

problemen in het huwelijk eventueel begonnen zijn tijdens de internering en uitgemond zijn in 

een scheiding aan het einde van het interneringstraject.  

 

“Natuurlijk kan het ook zijn dat ze al lang in het circuit zitten en dat het in de eerste groep 

begint met problemen en relationele moeilijkheden, die dan uiteindelijk uitmonden in een 

scheiding. Dus dat kan de verklaring zijn dat er in de tweede groep meer scheidingen zijn dan 

in de eerste groep.” (Henri Heimans) 

 

Er werd eveneens nagegaan welke vrouwen een relatie hebben. Hier moet zeker opgemerkt 

worden dat dit minder betrouwbaar kan zijn, omdat dit aangegeven wordt door de vrouwen 

zelf. Het hebben van een relatie geeft ook niet aan of deze relatie al dan niet stabiel is. In de 
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tweede groep hebben een stuk meer vrouwen een relatie dan in de eerste groep (51,6% in de 

tweede groep ten opzichte van 34,1% in de eerste).  

 

Het is ook opmerkelijk dat de helft van de vrouwen in de eerste groep, verblijvend in de 

gevangenis, een relatie heeft.  

 

Visie van de experten 

De drie experten zijn het eens dat een relatie stabiliteit met zich meebrengt en een 

ondersteunende factor is, waardoor het mogelijk is dat geïnterneerde vrouwen met een relatie 

sneller definitief in vrijheid zullen worden gesteld.  

Er wordt ook aangegeven dat de tweede groep wellicht meer gestabiliseerd is, aangezien deze 

vrouwen aan het einde van het interneringstraject staan. Hierdoor hebben ze wellicht een 

grotere kans om een relatie aan te gaan.  

Stabiele relaties worden ondersteund, maar er wordt ook gesteld dat het eigen is aan bepaalde 

problematieken (bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis) om snel een relatie aan 

te gaan en ook snel van partner te wisselen. Dit wordt niet beschouwd als een stabiele relatie. 

Als mogelijke verklaring voor de weinige relaties in beide groepen, geeft een expert aan dat 

geïnterneerden zelf vaak niet stevig in hun schoenen staan, waardoor het moeilijker is om 

stappen te zetten naar anderen toe.  

 

“Dat is een stapje, een ondersteunende factor. (…) Je weet waarschijnlijk dat relaties, tijdens 

de behandeling dan toch, niet echt ondersteund worden. Men mag een relatie hebben 

natuurlijk, het zou absurd zijn om te zeggen dat dit niet mag. (…) Als mensen een relatie 

hebben en die lijkt stabiel, dan gaan we zeker de partner zo veel mogelijk betrekken en zo veel 

mogelijk ondersteunend laten fungeren.” (Joris Dheedene) 

 

“Het kan een wisselwerking zijn. Het feit dat iemand een relatie heeft, zorgt er misschien voor 

dat iemand het beter stelt buiten en uiteindelijk definitief vrijgesteld wordt. (…) Het kan zijn 

dat een stabiele relatie bijdraagt tot meer mogelijkheden maar het kan ook zijn dat je door 

behandeling stabieler bent en makkelijker in staat bent om een relatie aan te gaan. (…) Ik 

denk dat het niet zo verwonderlijk is dat er heel wat mensen zijn die geen relatie hebben, 

zowel in de eerste als tweede groep, omdat ze juist met hun eigen problemen te kampen 

hebben.” (Katelijne Seynnaeve) 
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5.1.5 Analfabetisme 

Er werd getracht om na te gaan of een persoon analfabetisch is of niet. Dit wordt echter 

zelden vermeld in de deskundige verslagen. Indien er expliciet melding van wordt gemaakt in 

de verslagen, wordt de persoon geteld als analfabetisch. Indien geen melding werd gemaakt, 

werd de briefwisseling bekeken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een andere persoon 

eventueel de brieven kan schrijven in de plaats van de geïnterneerde. Indien ook geen 

briefwisseling terug werd gevonden, werd dit opgenomen als een missing aantal.  

 

In beide groepen is ongeveer hetzelfde percentage vast te stellen. De meeste vrouwen in de 

eerste groep zijn niet analfabetisch (85,9%). 4,7% kan niet lezen of schrijven, één ervan heeft 

een zwaar verstandelijke beperking, drie een licht verstandelijke beperking. Van 9,4% in de 

eerste groep werd geen informatie gevonden. Eén vrouw (3,2%) in de tweede groep is 

analfabetisch. Deze vrouw heeft een licht verstandelijke beperking.  

 

Tabel 6: Analfabetisme * Verstandelijke beperking 

Verstandelijke 

beperking 

Analfabetisme groep 1 Analfabetisme groep 2 

Geen Analfabetisme Geen Analfabetisme 

Geen 53 0 25 0 

Licht 20 3 5 1 

Zwaar 0 1 0 0 

 

   

Visie van de experten 

Er wordt aangegeven dat er niet veel analfabeten zijn. Er wordt ook gesteld dat analfabeten 

soms, uit schaamte, brieven laten schrijven door een ander persoon.  

 

“Analfabeten kunnen ook, om dat toe te dekken of omdat ze beschaamd zijn, de brieven soms 

laten schrijven door iemand anders.” (Henri Heimans) 

 

5.1.6 Familie 

Op basis van de meest recente verslagen, werd nagegaan of de vrouwen nog familie hebben. 

Familie werd geoperationaliseerd als het hebben van een vader, moeder, broer of zus. Andere 
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familieleden werden hierbij niet betrokken. Er werd getracht te onderzoeken of de 

geïnterneerden nog contact onderhouden met hun familie of niet.  

 

De meeste vrouwen in de eerste groep (90,6%) hebben familie. In de tweede groep hebben 

alle vrouwen nog familie (100%). 4,7% in de eerste groep heeft geen familie en van 4,7% is 

niet geweten of ze nog familie hebben.  

68,2% van de eerste groep heeft nog contact met haar familie, maar in de tweede groep ligt dit 

percentage opmerkelijk hoger (90,3%). In beide groepen is er een missing aantal (10,6% in de 

eerste groep en 3,2% in de tweede groep).  

 

Visie van de experten 

De drie experten zijn van mening dat het verschil in contacten met familie tussen de eerste en 

de tweede groep kan verklaard worden doordat het familienetwerk heel ondersteunend kan 

zijn en de kansen op re-integratie en een definitieve invrijheidsstelling kan vergroten. Er 

wordt vermeld dat kennissen of vrienden ook kunnen bijdragen aan een goed sociaal netwerk.  

 

“Het kan zijn dat die groep altijd een stabielere familiale band heeft gehad, waardoor ze ook 

sneller vrijgesteld worden en dat de eerste groep blijft hangen, zonder familiale banden. (…) 

De sociale omgeving of het gebrek eraan zorgt ervoor dat ze langer blijven.” (Henri Heimans) 

 

“Dat is volgens mij alweer geen toeval. (…) We zien dat het familienetwerk heel 

ondersteunend kan zijn.” (Joris Dheedene) 

 

“Als je helemaal alleen bent en geen contacten hebt, denk ik dat dit inderdaad niet 

bevorderend is. Maar of dat nu familie, kennissen of vrienden zijn. (…) Het feit van sociale 

contacten en dat sociaal vangnet te hebben, dat is positief.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.1.7 Kinderen 

In beide groepen hebben de meeste vrouwen kinderen. In de tweede groep hebben een stuk 

meer vrouwen kinderen (80,6%) dan in de eerste groep (57,1%). De meeste vrouwen in beide 

groepen hebben nog contact met hun kinderen, slechts enkelen hebben met geen van hun 

kinderen nog contact (7,1% in de eerste groep en 6,5% in de tweede). Sommige vrouwen 

hebben meerdere kinderen, waarvan ze niet met iedereen nog contact hebben. 
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Visie van de experten 

Het verbaast de experten niet dat veel geïnterneerde vrouwen kinderen hebben. Contacten met 

kinderen worden gefaciliteerd, indien er geen tegenaanwijzingen zijn dat dit voor het kind zelf 

nadelig kan zijn. Er wordt gezegd dat de zorg voor kinderen stabiliteit met zich kan 

meebrengen en ook belangrijk wordt geacht, maar dat dit ook een stressfactor zou kunnen 

zijn.  

 

“Als dat wordt voorgelegd, want we weten dat niet altijd in de CBM, dan worden contacten 

met de kinderen wel gefaciliteerd. (…) Als er kinderen zijn die geen enkel contact hebben en 

ook geen speciale wens hebben om hun moeder te zien, gaan we dat ook niet stimuleren.” 

(Henri Heimans) 

 

“Je zit dus blijkbaar met een populatie vrouwen die nu begin de 40 is. Dus de meesten zullen 

kinderen hebben als ze er wilden. (…) Het feit van kinderen te hebben kan hun 

verantwoordelijkheidsgevoelens veel meer… Maar als iemand zich juist te zwak voelt en te 

veel beladen is met zijn eigen problematieken, kan dat een extra stressfactor zijn.” (Katelijne 

Seynnaeve) 

 

 

5.2 Opleidingsniveau, werksituatie, voorlopig bewindvoerder  

5.2.1 Opleidingsniveau 

In de anamnese van de expertiseverslagen wordt melding gemaakt van de laatst genoten 

opleiding. In de eerste groep wordt bij 11,8% en in de tweede groep bij 6,5% echter niets 

vermeld over de opleiding. In de eerste groep wordt bij 23,5% en in de tweede groep bij 3,2% 

niets vermeld over het al dan niet behalen van een diploma.  

 

48,2% in de eerste groep behaalde een diploma na de laatst genoten opleiding en 28,2% 

behaalde het diploma niet. 64,5% in de tweede groep behaalde haar diploma en 32,2% niet.  

 

In de eerste groep zijn er iets meer vrouwen die enkel lager onderwijs genoten (gewoon lager 

of buitengewoon lager onderwijs): 11,9% in de eerste groep ten opzichte van 9,7% in de 

tweede. In beide groepen studeerden de meeste vrouwen beroeps secundair onderwijs (23,5% 

in de eerste groep en 35,5% in de tweede). In de eerste groep zijn er meer vrouwen die 
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buitengewoon secundair onderwijs volgden dan in de tweede groep (17,6% in de eerste groep 

ten opzichte van 6,5% in de tweede). In beide groepen zijn er ook een aantal vrouwen met een 

hogere opleiding (10,6% in de eerste groep en 19,6% in de tweede).  

 

Tabel 7: Opleiding * Diploma 

 

Opleiding 

Diploma groep 1 Diploma groep 2 

Behaald Niet behaald Behaald Niet behaald 

Gewoon lager onderwijs 5 2 2 0 

Buitengewoon lager onderwijs 2 0 1 0 

Buitengewoon secundair onderwijs 6 5 1 1 

Beroeps secundair onderwijs 10 7 6 5 

Technisch secundair onderwijs 4 4 3 0 

Algemeen secundair onderwijs 3 2 1 1 

Volwassenenonderwijs 0 1 0 0 

Avondschool 0 0 0 1 

Hogeschool 5 0 3 1 

Universiteit 2 1 2 0 

School in buitenland 2 1 0 1 

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan niet verbaasd te zijn dat er veel laag opgeleide geïnterneerde vrouwen 

zijn.  

 

5.2.2 Werk 

In beide groepen werkten de meeste vrouwen niet op het moment dat zij geïnterneerd werden 

(43,5% in de eerste groep en 32,3% in de tweede). In beide groepen genoten veel vrouwen 

van een invaliditeitsuitkering (21,2% in de eerste groep en 29% in de tweede).  
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Tabel 8: Werkverleden 

 

Werkverleden 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Geen werkverleden 37 43,5 10 32,3 

Bediende 5 5,9 0 0 

Arbeidster 16 18,8 10 32,3 

Beschutte werkplaats 3 3,5 0 0 

Invaliditeit 18 21,2 9 29 

Pensioen 3 3,5 1 3,2 

Missing 3 3,5 1 3,2 

 

De huidige werksituatie werd ook nagegaan. De vrouwen die in de eerste groep in de 

gevangenis zitten, worden als niet werkend beschouwd. In beide groepen werken de meeste 

vrouwen niet (71,8% in de eerste groep en 45,2% in de tweede). 15,3% in de eerste groep en 

19,4% in de tweede groep werkt wel. In de tweede groep genieten meer vrouwen een 

invaliditeitsuitkering (35,5% in de tweede groep ten opzichte van 9,4% in de eerste). 

 

Tabel 9: Werksituatie 

 

Werksituatie 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Niet werkend 61 71,8 14 45,2 

Werkend 13 15,3 6 19,4 

Pensioen 3 3,5 0 0 

Invaliditeit 8 9,4 11 35,5 

 

Visie van de experten 

Het hebben van werk of het hebben van een zinvolle dagbesteding wordt als een belangrijke 

factor beschouwd. Een expert verklaart de meerdere invaliditeitsuitkeringen in de tweede 

groep doordat deze vrouwen, aan het einde van hun interneringstraject, wellicht ook de 

formulieren voor het recht op bepaalde uitkeringen in orde brachten. Deze expert is verbaasd 

dat zo weinig vrouwen in de tweede groep werken, omdat dit ook wordt beschouwd als een 

zinvolle dagbesteding.  
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“Geen werk of op zijn minst geen zinnige dagbesteding hebben, want veel mensen kunnen ook 

niet meer werken, is een belangrijke criminogene factor.” (Joris Dheedene) 

 

“Op niveau van de uitvoering is de toestand in orde om van bepaalde uitkeringen te genieten. 

(…) Bij de definitief vrijgestelden staat er eigenlijk dat een derde op invaliditeit staan. Dus dat 

wil wel zeggen dat zij niet aan het werken zijn. (…) Maar de vraag is dan: hoe vullen ze hun 

dagen?” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.2.3 Voorlopig bewindvoerder 

In de eerste groep heeft 38,8% een voorlopig bewindvoerder, in de tweede groep 22,6%.  

 

21,2% in de eerste groep heeft een licht verstandelijke beperking en een voorlopig 

bewindvoerder, 2,4% een zwaar verstandelijke beperking. In de tweede groep heeft 9,7% een 

licht verstandelijke beperking en een voorlopig bewindvoerder.  

 

In de eerste groep hebben vooral de vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis als 

hoofddiagnose (zie punt 5.6.1), een voorlopig bewindvoerder (14,1%). 11,8% met een 

verstandelijke beperking en 7,1% met een psychose als hoofddiagnose, hebben een voorlopig 

bewindvoerder. Ook in de tweede groep hebben vooral de vrouwen met een 

persoonlijkheidsstoornis (9,7%) als hoofddiagnose een voorlopig bewindvoerder. 6,5% met 

een verstandelijke beperking en 3,2% met een psychose als hoofddiagnose hebben een 

voorlopig bewindvoerder.  

 

Visie van de experten 

De experten verwachtten niet dat er zo veel vrouwen een voorlopig bewindvoerder zouden 

hebben. Een expert verklaart het minder aantal voorlopig bewindvoerders in de tweede groep 

omdat deze groep al wat meer op financieel vlak gestabiliseerd kan zijn. Nog een andere 

expert vindt het aantal voorlopig bewindvoerders hoog, maar had verwacht dat het meer zou 

samenhangen met de verstandelijke beperkingen. Het zou ook kunnen dat er in de tweede 

groep minder voorlopig bewindvoerders zijn omdat daar eventueel andere familieleden het 

financiële aspect kunnen overnemen, zonder officieel bewindvoerder te zijn.  
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“Het kan zijn dat de voorlopige bewindvoering op het einde van het traject wordt opgegeven 

en ze hun plan op financieel vlak alleen kunnen trekken. Financieel zelfstandig leven is ook 

één van de elementen van de definitieve vrijstelling.” (Henri Heimans) 

 

“Ik vind het raar dat het ook niet zozeer samenhangt met de verstandelijke beperking. (…) Je 

hebt daar de factor van contact met familie. Ik denk dat het ook van belang is dat je bekijkt in 

welke mate er anderen zijn die het kunnen doen.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

 

5.3 Verleden 

5.3.1 Gerechtelijk verleden 

Voor het onderzoeken van het gerechtelijk verleden, werd het strafregister geraadpleegd. 

Wanneer een vrouw reeds geïnterneerd is geweest, werd dit niet geteld als het hebben van een 

‘strafblad’, maar als een ‘eerdere internering’.  

In de tweede groep hadden meer vrouwen, voor hun interneringsmaatregel, een blanco 

strafblad (58,1% in de tweede groep en opzichte van 48,2% in de eerste). In de eerste groep 

werd 48,2% al eens veroordeeld, in de tweede groep 41,9%. In de eerste groep zijn er meer 

vrouwen (16,5%) in aanraking gekomen met de jeugdrechtbank in vergelijking met de tweede 

groep (3,2%). In beide groepen werden weinig vrouwen eerder geïnterneerd (2,4% in de 

eerste groep en 6,4% in de tweede).  

 

Tabel 10: Gerechtelijk verleden 

 

Gerechtelijk verleden 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Blanco 41 48,2 18 58,1 

Strafblad 29 34,1 11 35,5 

Eerdere internering 1 1,2 0 0 

Jeugdrechtbank 2 2,4 0 0 

Strafblad + eerdere internering 1 1,2 1 3,2 

Strafblad + jeugdrechtbank 11 12,9 0 0 

Strafblad + jeugdrechtbank + 

eerdere internering 

0 0 1 3,2 
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Visie van de experten 

Een expert verwachtte dat het percentage met een strafblad lager zou liggen. Een andere 

expert verbaast zich hierover niet, aangezien de gemiddelde leeftijd ook niet laag ligt en 

problematieken vaak in de adolescentie tot uiting komen. Het zou vreemd zijn indien de 

vrouwen pas rond hun 40 jaar voor het eerst grensoverschrijdend gedrag zouden vertonen. 

Deze expert vindt wel dat er veel vrouwen een maatregel kregen van de jeugdrechtbank.  

Er zijn veel vrouwen met een eerdere veroordeling en geen internering. Volgens een expert is 

er op dat moment geen expertise bevolen of was de stoornis nog niet volledig tot uiting 

gekomen.  

 

“Misschien hadden die mensen wel een bizar gedrag maar is er toch geen expertise bevolen. 

Dan kunnen we niet weten of die stoornis er al of niet was eertijds. Het kan natuurlijk een 

stoornis zijn die geëvolueerd is en het kan dat iemand eertijds wel verantwoordelijk was voor 

zijn daden en de ziekte verergerde of de psychose nu meer tot uiting komt. (…) Ik had niet 

verwacht dat het voor vrouwen zo hoog zou liggen.” (Henri Heimans) 

 

5.3.2 Verblijf in instellingen 

Vanuit de verslagen werd onderzocht of de vrouwen voor hun 18 jaar een periode in een 

instelling verbleven. Dit kan gaan om een kinderpsychiatrie, maar ook om een 

rijksopvoedingsinstituut. Er werd geen onderscheid gemaakt omdat dit vaak niet gespecifieerd 

wordt in de verslagen. Er werd ook onderzocht of de vrouwen in instellingen verbleven na de 

leeftijd van 18 jaar. Dit kan zowel gaan om collocaties, als om vrijwillige opnamen, en 

omwille van dezelfde of andere problematieken dan de problematieken die aanleiding gaven 

tot de internering.  

 

In de eerste groep verbleef 25,9% voor 18 jaar in een instelling. In de tweede groep is dit 

slechts de helft (12,9%). In de eerste groep verbleef 81,2% na 18-jarige leeftijd in één of 

meerdere instellingen en ook in de tweede groep ligt dit percentage hoog (74,2%). De meeste 

vrouwen in de eerste groep, die onder hun 18 jaar in een instelling verbleven, verbleven ook 

in een instelling na de leeftijd van 18 jaar (24,7%).  

 

Visie van de experten 

Een eerste expert geeft aan dat het zou kunnen dat vrouwen met minder traumatische aspecten 

in de jeugd (zoals o.a. een verblijf in een instelling) eventueel sneller definitief vrijgesteld 
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worden. Deze expert is verbaasd dat vele vrouwen in een instelling verbleven na de leeftijd 

van 18 jaar, een tweede expert had dit wel verwacht. Een derde expert vermeldt dat de 

populatie meestal zelf niet probleemoplossend is en het daardoor niet vreemd is dat er 

regelmatig collocaties worden opgelegd.  

 

“Dus dat betekent dat de definitief vrijgestelden mensen zijn die geen plaatsingsverleden 

hebben door de jeugdrechtbank. (…) Eigenlijk heeft men met gedwongen opnames geprobeerd 

de overlast te beperken, vooraleer men strafrechtelijk optrad.” (Henri Heimans) 

 

“Dat is de staat van de hardnekkigheid. (…) Het is vooral ook de combinatie van eens 

gedwongen en een andere keer niet. Ik denk dat dit vooral effectief toont dat het een populatie 

is die al heel jong (…) grensoverschrijdend gedrag stelt. (…) Wij zitten met een populatie, 

zowel de geïnterneerden als de veroordeelden, die niet zelf probleemoplossend gedrag stelt en 

daardoor in aanraking komt met Justitie. (…) Dat vallen en opstaan is gewoon eigen aan de 

populatie. (…) Ik denk dat het belangrijkste is dat ze onmiddellijk of zo vroeg of zo veel 

mogelijk beroep kunnen doen op de gepaste zorg.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.3.3 Seksueel misbruik 

Niet alle psychiatrische expertises peilen naar seksueel misbruik en niet alle vrouwen zijn 

bereid hierover te praten. Indien de CBM Gent een vermoeden heeft dat een vrouw seksueel 

misbruikt is geweest, stellen zij een extra deskundige aan om dit te onderzoeken. Er moet 

opgemerkt worden dat dit resultaat wellicht een verdoken cijfer weergeeft. In beide groepen 

werd ongeveer één vierde van de vrouwen slachtoffer van seksueel misbruik (27,1% in de 

eerste groep en 22,6% in de tweede). In de eerste groep heeft de helft van de vrouwen met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis (11 van de 23) melding gemaakt van seksueel misbruik. 

In de tweede groep hebben 5 van de 6 vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis 

hiervan melding gemaakt.  

 

Visie van de experten 

Een expert vermoedt dat dit een verdoken cijfer is en vindt dit een belangrijk punt om rond te 

werken in een behandeling. Deze expert vermoedt dat de borderline-problematiek nauw 

samengaat met een verleden van seksueel misbruik. Een andere expert vindt het percentage 

hoog, maar zou niet verbaasd zijn indien dit nog hoger zou liggen, aangezien dit een probleem 
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is dat heel vaak naar voren komt bij geïnterneerde vrouwen. Volgens twee experten kan 

seksueel misbruik een voedingsbodem zijn voor problematieken.  

 

“Dat is bijna een derde, maar volgens mij is dat zeker een verdoken cijfer. (…) Het is een 

aanleiding tot, eigenlijk soms de voedingsbodem om daderes te worden.” (Henri Heimans) 

 

“Ik heb al honderden dossiers gelezen in mijn carrière en ik zou niet schrikken moest er zelfs 

40% staan. Het komt telkens terug.” (Joris Dheedene) 

 

“Als je dat allemaal hebt meegemaakt in je jeugd, dan vraag je je af wat dat doet met een 

mens. (…) Dat is zeker een voedingsbodem voor problematieken. (…) Ik denk dat je heel vaak 

bij borderline-problematieken ziet dat er problemen zijn van misbruik. En dikwijls komen ze 

ook uit gebroken gezinnen.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.3.4 Antecedenten van de ouders 

In de psychiatrische verslagen wordt niet consequent gepeild naar het psychologisch en 

gerechtelijk verleden van de ouders. Ook middelenmisbruik bij de ouders wordt niet 

consequent vermeld in de verslagen. Het is hierdoor moeilijk om resultaten weer te geven of 

te vergelijken. In functie van de volledigheid worden de resultaten hier besproken.  

 

5.3.4.1 Psychologisch 

In beide groepen is er een groot missing getal (48,2% in de eerste groep en 38,7% in de 

tweede) betreffende het psychologisch verleden van de ouders. In beide groepen geven de 

meeste vrouwen aan dat de ouders geen psychologische antecedenten hebben (32,9% in de 

eerste groep en 45,2% in de tweede). In beide groepen wordt aangegeven dat het meestal de 

moeder is die psychologische problemen heeft (10,6% in de eerste groep en 9,7% in de 

tweede).  

 

5.3.4.2 Middelenmisbruik 

In beide groepen is er een groot missing getal (49,4% in de eerste groep en 51,6% in de 

tweede). In de eerste groep zijn er meer vrouwen van wie de ouders geen middelen 

misbruiken (29,4%) dan in de tweede groep (19,4%). In de tweede groep misbruiken meer 
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vaders alcohol (19,4%) dan in de eerste groep (10,6%). Alcoholmisbruik bij de moeder is in 

beide groepen ongeveer gelijk (5,9% in de eerste groep en 6,5% in de tweede). 

 

5.3.4.3 Gerechtelijk verleden 

Ook hier is in beide groepen bij de meeste vrouwen niet geweten of de ouders een gerechtelijk 

verleden hebben (55,3% in de eerste groep en 48,4% in de tweede). In beide groepen hebben 

de meeste ouders een blanco strafblad (40% in de eerste groep en 45,2% in de tweede). In de 

tweede groep hebben iets meer vaders een strafblad (6,5% in de tweede groep ten opzichte 

van 3,6% in de eerste), maar in de eerste groep zijn er ook moeders met een strafblad (2,4%), 

terwijl dit niet zo is in de tweede groep.  

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat het problematisch is dat dit niet consequent wordt onderzocht tijdens 

de expertise, omdat het dossier daardoor niet volledig is. Een andere expert geeft aan dat het 

interessant zou zijn om te weten hoe de persoon omgaat met een traumatische jeugd en wat de 

draagkracht is van die persoon. 

 

“De voorgeschiedenis is altijd rampzalig.” (Joris Dheedene) 

 

“Je kunt niet zeggen dat iets ergs meegemaakt hebben per definitie leidt tot. Het is de 

wisselwerking tussen uw gevoelsbodem als persoon, hoe je in uw schoenen staat en de 

mogelijkheden die je gehad hebt.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

 

5.4 Kenmerken internering 

5.4.1 Leeftijd interneringsmaatregel 

De gemiddelde leeftijd ten tijde van het opleggen van de maatregel bedroeg 38 jaar in de 

eerste groep. De tweede groep was gemiddeld iets ouder (39,7 jaar). De leeftijden 

schommelen tussen 19 en 72 jaar in de eerste groep en 21 en 66 jaar in de tweede.  
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Tabel 11: Leeftijd interneringsmaatregel in jaren 

Leeftijd interneringsmaatregel in jaren Groep 1 Groep 2 

Gemiddelde 37,9647 39,7419 

Mediaan 37 39 

Minimum 19 21 

Maximum 72 66 

 

Ongeveer hetzelfde percentage (14,1% in de eerste groep en 16,1% in de tweede) behoort tot 

de jongste klasse tot en met 25 jaar. In de eerste groep werden meer vrouwen geïnterneerd in 

de klasse 26 tot 35 jaar (34,1% in de eerste groep ten opzichte van 25,8% in de tweede). In de 

tweede groep werden de meeste vrouwen geïnterneerd in de klasse 36 tot 45 jaar (29% in de 

tweede groep ten opzichte van 25,9% in de eerste). In de overige klassen (46 tot 55 jaar, 56 tot 

65 jaar en 66 jaar of ouder) blijft het percentage ongeveer gelijk. 

 

Tabel 12: Leeftijd interneringsmaatregel in klassen 

Leeftijd interneringsmaatregel 

in klassen 

Groep 1  Groep 2  

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Jongste tot 25 jaar 12 14,1 5 16,1 

26 tot 35 jaar 29 34,1 8 25,8 

36 tot 45 jaar 22 25,9 9 29 

46 tot 55 jaar 15 17,6 6 19,4 

56 tot 65 jaar 6 7,1 2 6,5 

66 tot oudste 1 1,2 1 3,2 

 

 

Visie van de experten 

Er is verbazing over de hoge leeftijd van een vrouw die werd geïnterneerd.  

 

5.4.2 Duur internering 

De gemiddelde duur van een interneringsmaatregel in de eerste groep bedraagt 4,6 jaar, in de 

tweede groep is dit 5,3 jaar. De meeste vrouwen in de eerste groep (30,6%) zijn echter nog 

maar één jaar geïnterneerd. In de eerste groep zijn er dus veel recente dossiers. Het maximaal 
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aantal jaren dat een vrouw in de eerste groep geïnterneerd is, bedraagt 24 jaar, in de tweede 

groep is dit 25 jaar.  

 

Tabel 13: Duur internering in jaren 

Duur internering in jaren Groep 1 Groep 2 

Gemiddelde 4,5765 5,2903 

Mediaan 3 4 

Minimum 1 2 

Maximum 24 25 

 

In beide groepen is de meerderheid 1 tot 5 jaar geïnterneerd (67,1% in de eerste groep en 71% 

in de tweede). 25,9% in de eerste groep en 22,6% in de tweede groep is 6 tot 10 jaar 

geïnterneerd. Langer dan 10 jaar geïnterneerd zijn, is dus eerder een uitzondering (7,1% in de 

eerste groep en 6,4% in de tweede).  

 

Tabel 14: Duur internering in klassen 

 

Duur internering in klassen 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

1 tot 5 jaar 57 67,1 22 71 

6 tot 10 jaar 22 25,9 7 22,6 

11 tot 15 jaar 1 1,2 1 3,2 

16 tot 20 jaar 3 3,5 0 0 

21 tot 25 jaar 2 2,4 1 3,2 

 

In de tweede groep schommelt het aantal invrijheidsstellingen elk jaar. In 2008 werden vier 

vrouwen definitief in vrijheid gesteld, in 2009 vijf, in 2010 zeven, in 2011 vijf, in 2012 zeven 

en in 2013 drie.  

 

Visie van de experten  

De drie experten vinden dat het gemiddelde laag ligt. Ze zijn het erover eens dat niet veel 

vrouwen langer dan 10 jaar worden geïnterneerd. Er wordt door een expert verbaasd 

gereageerd dat 30,6% van de eerste groep slechts één jaar geïnterneerd is. Er is bij een andere 

expert het vermoeden dat er naar vrouwen toe een soort van positieve discriminatie bestaat, 
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waardoor zij minder lang geïnterneerd worden dan mannen. Er wordt aangegeven dat 

hulpverlenende instanties zelf regelmatig vragende partij zijn om een maatregel te verlengen 

en dat verschillende geïnterneerden regelmatig kansen krijgen. 

 

“Men zegt soms dat iemand heel lang geïnterneerd is, maar dikwijls zijn de hulpverlenende 

instanties zelf vragende partij en willen ze het vermanend vingertje van Justitie nog even 

aanhouden omdat ze dan zijn ingebed als er iets zou foutlopen. (…) Dat is een populatie 

waarvan er heel veel tot het einde van hun dagen met die problematieken te kampen zullen 

hebben.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.4.3 Aantal interneringen 

Het kan voorkomen dat meerdere interneringsmaatregelen lopende zijn. De meeste vrouwen 

in beide groepen (91,8% in de eerste groep en 90,3% in de tweede) werden één maal 

geïnterneerd. Bij de minderheid in beide groepen loopt meer dan één interneringsmaatregel.  

 

5.4.4 Uitvoering maatregel en woonsituatie  

In beide groepen werd onderzocht waar de maatregel wordt uitgevoerd.  

 

De tweede groep bevindt zich aan het einde van het interneringstraject, waardoor geen enkele 

vrouw in de gevangenis verblijft. Er verblijft ook niemand in een psychiatrisch centrum of 

ziekenhuis. De meeste vrouwen (77,4%) verblijven thuis, waarvan 35,5% psychiatrische 

begeleiding krijgt. 19,4% volgt dagtherapie in een psychiatrisch centrum. 35,5% woont 

zelfstandig en 25,8% samen met een partner. De helft van de vrouwen in deze groep start met 

een residentiële maatregel en stapt na een periode over naar een ambulante begeleiding met 

dagtherapie gedurende enkele dagen per week. Dit wordt dan langzaam afgebouwd.  

 

In de eerste groep zit 23,5% in de gevangenis. Van deze 20 vrouwen zit de helft in de 

gevangenis van Gent en de andere helft in het Penitentiair Complex van Brugge. De grootste 

groep (42,4%) krijgt ambulante begeleiding. De meeste vrouwen in deze groep (22,4%) 

wonen zelfstandig. 5,9% woont samen met een partner en 4,7% woont in een residentie 

beschut wonen. 33% voert de maatregel uit in een residentiële zorginstelling. 29,4% verblijft 

in een psychiatrisch ziekenhuis, waarvan 14,1% in het PC te Zelzate.  
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Tabel 15: Uitvoering van de maatregel 

Uitvoering van de maatregel Groep 1  Groep 2  

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Thuis 0 0 7 22,6 

Thuis met psychiatrische begeleiding 26 30,6 11 35,5 

Thuis met dagtherapie PC 4 4,7 6 19,4 

Thuis met nazorg PC 1 1,2 0 0 

Beschut wonen (BW) 0 0 2 6,5 

BW met psychiatrische begeleiding 3 3,5 0 0 

BW met dagtherapie PC 1 1,2 4 12,9 

Psychiatrisch Centrum/ Ziekenhuis 13 15,3 0 0 

PC Sint-Jan-Baptist te Zelzate 12 14,1 0 0 

Opvangtehuis 1 1,2 0 0 

Tehuis niet-werkenden 2 2,4 0 0 

Centrum voor personen met een 

handicap 

1 1,2 0 0 

Gezinsvervangend tehuis met 

dagtherapie PC 

0 0 1 3,2 

Gevangenis Gent 10 11,8 0 0 

Penitentiair Complex Brugge 10 11,8 0 0 

Geseind 1 1,2 0 0 

 

Visie van de experten 

Er wordt aangegeven dat geïnterneerden vanuit de gevangenis regelmatig eerst een 

residentiële behandeling krijgen om daarna af te bouwen naar een ambulante begeleiding. Een 

expert verwachtte dat er meer vrouwen ambulant zouden zijn. Een tweede expert vond dat er 

te veel vrouwen opgesloten zijn in de gevangenis en schrok van het aantal geïnterneerde 

vrouwen in Zelzate. Een derde expert geeft aan dat er wellicht veel vrouwen in de gevangenis 

wel reeds een reclasseringsplan hebben of op bepaalde wachtlijsten staan. Er wordt ook 

geopperd dat door bepaalde specialisaties (zoals de medium-security ziekenhuizen) bepaalde 

andere ziekenhuizen de deuren sluiten voor deze populatie.  

 

“Als iemand opgesloten wordt in de gevangenis, is dat veelal toch redelijk ernstig qua 

overlast en is het heel onwaarschijnlijk dat iemand onmiddellijk ambulant kan worden 
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vrijgesteld. De geïnterneerden die meteen een ambulant interneringstraject opstarten, zijn  

mensen die (…) in het vooronderzoek zijn vrijgelaten of nooit zijn aangehouden en waar er 

eigenlijk al een soort therapeutische of sociale begeleiding gevonden is tijdens het 

vooronderzoek. (…) Ik had eerst gedacht dat vrouwen vlugger ambulant gaan dan mannen 

want bij vrouwen heb je misschien minder het aspect van agressief gevaar.” (Henri Heimans) 

 

“Bestaat er al een reclasseringsplan voor en hoeveel van die vrouwen, die in de gevangenis 

verblijven, staan al effectief op wachtlijsten? (…) Door het feit dat er medium-securities zijn, 

zijn er anderen instellingen die zeggen dat ze naar daar moeten gaan. De vraag is of al 

degenen die op de wachtlijst van Zelzate staan effectief die omkadering nodig hebben. (…) Ik 

denk dat het van belang is dat getrapt systeem te hanteren, ambulant waar ambulant kan en 

mogelijk is en regulier waar regulier kan en dat een medium- of high-security pas wordt 

gedaan als het echt nodig is.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.4.5 Duur laatste plaats van uitvoering  

Er werd onderzocht hoeveel maanden de vrouwen verblijven op de laatste plaats van 

uitvoering (dit kan een VOP-maatregel zijn of een verblijf in de gevangenis).  

In de tweede groep verblijven de vrouwen gemiddeld een stuk langer onder de laatste 

uitvoeringsmaatregel (41,6 maanden in de tweede groep ten opzichte van 27,9 maanden in de 

eerste). Bij al deze vrouwen in de tweede groep is de laatste maatregel een VOP-maatregel en 

werden ze nadien definitief in vrijheid gesteld. In de eerste groep is deze maatregel een VOP-

maatregel of een behoud in de gevangenis.  

Ook in klassen kan worden vastgesteld dat de vrouwen in de eerste groep minder lang op de 

laatste verblijfplaats verblijven dan de vrouwen in de tweede groep. In de eerste groep 

verblijven de meeste vrouwen (31,8%) 1 tot 12 maanden op de laatste plaats van uitvoering, 

in de tweede groep verblijft 45,2% 25 tot 36 maanden op de laatste plaats van uitvoering.  

 

Tabel 16: Duur laatste uitvoering in maanden 

Duur laatste uitvoering in 

maanden 

Groep 1  Groep 2 

Gemiddelde 41,6129 27,8588 

Mediaan 35 19 

Minimum 3 1 

Maximum 144 151 
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Tabel 17: Duur laatste uitvoering in klassen 

Duur laatste uitvoering in 

klassen 

Groep 1  Groep 2  

Aantal Percentage Aantal Percentage 

1-12 27 31,8 2 6,5 

13-24 24 28,2 4 12,9 

25-36 14 16,5 14 45,2 

37-48 6 7,1 3 9,7 

49-60 3 3,5 3 9,7 

61-72 4 4,7 3 9,7 

73-84 3 3,5 1 3,2 

85-96 3 3,5 0 0 

133-144 0 0 1 3,2 

145-156 1 1,2 0 0 
 

 

Van de 20 vrouwen in de eerste groep, zitten 8 vrouwen 1 tot 12 maanden, 6 vrouwen 13 tot 

24 maanden, 5 vrouwen 25 tot 36 maanden en 1 vrouw 49 tot 60 maanden in de gevangenis. 

Veel vrouwen zitten dus al meer dan één jaar in een gevangenis.  

 

Tabel 18: Laatste uitvoering in klassen * Ambulant, residentieel, gevangenis: Groep 1 

Duur van laatste uitvoering in klassen Ambulant Residentieel Gevangenis 

Totaal 36 28 20 

1-12 14 5 8 

13-24 8 10 6 

25-36 7 2 5 

37-48 4 1 0 

49-60 0 2 1 

61-72 1 3 0 

73-84 1 2 0 

85-96 1 2 0 

145-156 0 1 0 
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Van de 12 vrouwen in de eerste groep, verblijvend in Zelzate, zitten de meesten er heel lang.  

 

Tabel 19: Laatste uitvoering in klassen * Zelzate: Groep 1 

Duur van laatste uitvoering in klassen Zelzate 

1-12 1 

13-24 3 

25-36 1 

37-48 1 

49-60 1 

61-72 3 

73-84 1 

85-96 1 

145-156 0 

 

Visie van de experten 

Een expert verbaast zich er niet over dat veel vrouwen heel lang in Zelzate verblijven. De 

uitstroom daar verloopt problematisch.  

 

“Dat verbaast mij niet. (…) We zijn in 2006 gestart met vrouwen dus we zijn nog geen tien 

jaar verder. Ik zou moeten kijken in de cijfers of er al vrouwen zijn uitgestroomd.” (Joris 

Dheedene) 

 

5.4.6 Aantal maal vrij op proef 

Er werd in beide groepen nagegaan hoeveel keren de vrouwen een VOP-maatregel opgelegd 

kregen. Gemiddeld zijn de vrouwen 1,9 maal VOP gesteld. Voor de meeste vrouwen (58,8%), 

die in de eerste groep vrij op proef zijn, is dit de eerste maal. Hiervan is 33% ambulant, 18,8% 

residentieel en 7,1% opgesloten in de gevangenis. 7,1% is opgesloten in de gevangenis, maar 

werd voordien nog nooit vrij op proef gesteld. De meeste vrouwen krijgen de kans om VOP te 

gaan, maar soms loopt dit mis. Van de 20 vrouwen in de gevangenis zijn er 14 die al één of 

meerdere keren VOP waren. Het maximum aantal keren dat iemand VOP werd gesteld, is 16 

maal. Tijdens de laatste vrij op proef maatregel, werd 5,9% één maal opnieuw opgenomen in 

de gevangenis en werd één vrouw twee maal opnieuw opgenomen.  
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Gemiddeld worden de vrouwen in de tweede groep 1,8 maal VOP gesteld alvorens definitief 

vrijgesteld te worden. De meeste vrouwen (64,5%) werden definitief vrijgesteld na een eerste 

succesvolle VOP-maatregel. Bij 19,4% was dit de tweede VOP-maatregel en bij 9,7% de 

derde. Het maximum aantal keren dat iemand VOP werd gesteld, is 11 maal.  

 

19,4% werd 1 tot 5 jaar geïnterneerd en één maal VOP gesteld, 12,9% twee maal en 6,4% drie 

maal. 9,7% werd 6 tot 10 jaar geïnterneerd en hierin één maal met succes VOP gesteld, 6,5% 

twee maal en 3,2% drie en vier maal. De vrouw die 21 tot 25 jaar geïnterneerd werd, was 11 

maal VOP gesteld.  

 

Visie van de experten 

Een expert vindt het positief dat de meesten na één maal VOP definitief vrijgesteld worden. 

Een andere expert vindt dat er veel kansen worden gegeven.  

 

5.5 Misdrijven 

De meeste vrouwen worden niet geïnterneerd voor één misdrijf, maar voor meerdere. Eerst 

wordt bekeken tot welke categorie van de Belgische strafwet de feiten behoren. Nadien 

worden enkele feiten meer in detail besproken. In punt 5.7 wordt een verband gezocht tussen 

de misdrijven en de psychiatrische problematieken. 

 

5.5.1 Categorie strafwet 

In de eerste groep pleegde 57,7% feiten tegen personen en ook in de tweede groep pleegden 

de meeste vrouwen (58,1%) een feit tegen personen. In de eerste groep pleegde 44,7% en in 

de tweede groep 45,2% een feit tegen de eigendom. In beide groepen werden weinig vrouwen 

geïnterneerd wegens feiten tegen de drugswet (3,6% in de eerste groep en 3,2% in de tweede) 

of tegen de orde der familie en openbare zedelijkheid (1,2% in de eerste groep en 6,4% in de 

tweede).  

 

Visie van de experten 

De experten hadden verwacht dat feiten tegen personen het meest voorkomen.  
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5.5.2 Slagen en verwondingen 

In beide groepen werd ongeveer hetzelfde percentage geïnterneerd wegens slagen en 

verwondingen (35,3% in de eerste groep en 35,5% in de tweede), wat dit tot de meest 

vertegenwoordigde categorie maakt. In beide groepen pleegde ongeveer hetzelfde percentage 

moord (5,9% in de eerste groep en 6,5% in de tweede) en in de tweede groep deden meer 

vrouwen een poging tot moord (9,7% in de tweede groep ten opzichte van 2,4% in de eerste). 

In de tweede groep komen (poging tot) doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen 

met de dood tot gevolg niet voor. Doodslag (2,4%), poging tot doodslag (4,7%) en 

opzettelijke slagen en verwondingen (1,2%) komen in de eerste groep wel voor. In de eerste 

groep pleegden iets meer vrouwen opzettelijke slagen en verwondingen (18,8% in de eerste 

groep ten opzichte van 12,9% in de tweede) en ook iets meer vrouwen pleegden opzettelijke 

slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg (7,1% in de eerste groep ten 

opzichte van 3,2% in de tweede).  

 

Visie van de experten 

Kindermoord wordt door de drie experten als iets typisch vrouwelijk beschouwd.  

 

5.5.3 Diefstal 

In de tweede groep is diefstal het tweede meest voorkomende misdrijf, in de eerste groep het 

derde meest voorkomende. In beide groepen worden ongeveer evenveel vrouwen geïnterneerd 

wegens diefstal (20% in de eerste groep en 22,9% in de tweede). In de tweede groep komt 

meer gewone diefstal voor (16,1% in de eerste groep ten opzichte van 12,9% in de tweede). In 

de eerste groep komt diefstal met braak voor bij 2,4%, in de tweede groep bij 6,5%. In de 

eerste groep pleegt 4,7% diefstal met geweld, wat in de tweede groep niet voorkomt.  

 

Visie van de experten 

Diefstal met geweld komt niet vaak voor bij vrouwen, wat ook volgens de verwachtingen is 

van de experten. Een expert merkt op dat diefstal met geweld een juridische kwalificatie 

inhoudt, wat niet impliceert dat de persoon agressieproblemen heeft.  

 

5.5.4 Brandstichting 

In de eerste groep is brandstichting het tweede meest voorkomende feit. Een groot aantal 

vrouwen in de eerste groep pleegde brandstichting (21,2%), maar in de tweede groep is dat 
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percentage veel kleiner (slechts 9,7%). 11,8% in de eerste groep en 3,2% in de tweede groep 

pleegde de brandstichting bij nacht met het vermoeden dat er iemand aanwezig was.  

 

Visie van de experten 

De experten zijn het erover eens dat het misdrijf brandstichting moeilijk te reclasseren is, wat 

wellicht ook het verschil verklaart in beide groepen. Ziekenhuizen hanteren dit misdrijf, met 

het oog op de veiligheid van medepatiënten, vaak als uitsluitingsgrond tot een opname.  

 

“De klinieken aarzelen om die mensen op te nemen omwille van bijvoorbeeld gevaar in de 

eigen voorziening. Dat is een moeilijk te reclasseren doelgroep.” (Henri Heimans) 

 

“Mensen met brandstichting zijn een risico. Anderzijds is het ook mijn ervaring dat zij wel 

eens recidiveren,  maar het is niet zo dat elke brandstichter sowieso een pyromaan is.” (Joris 

Dheedene) 

 

“Voor de veiligheid naar de medepatiënten is dat ook een probleem. (…) Ik denk dat dit een 

groep is waar je ook meer toezicht en controle op wilt zetten tijdens een invrijheidsstelling op 

proef. Daardoor denk ik dat ambulante trajecten niet zoveel zullen gerealiseerd worden. 

Vanuit het residentiële traject is het eigenlijk alleen maar de medium-security die dat niet als 

uitsluitingscriterium zal gebruiken. Maar ik denk alle andere reguliere… Je merkt toch wel 

dat dat afschrikt.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.5.5 Belaging 

In de tweede groep werden iets meer vrouwen geïnterneerd voor belaging (22,6%) dan in de 

eerste groep (16,5%). Belaging is in de tweede groep het derde meest voorkomende feit, in de 

eerste groep het vierde meest voorkomende.  

 

Visie van de experten 

De ene expert vindt dit percentage hoog, een andere had gedacht dat dit nog hoger zou liggen. 

Volgens een expert is het misdrijf belaging, net als opzettelijke brandstichting, meer een 

aanleiding tot een internering.  
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5.5.6 Bedreigingen 

7,1% in de eerste groep en 16,1% in de tweede groep werden geïnterneerd wegens 

bedreigingen. 

 

5.5.7 Drugsfeiten 

Slechts 3,5% in de eerste groep werd geïnterneerd wegens drugsfeiten, waarvan 2,3% voor 

gebruik en 1,2% voor dealen en gebruik. Ook in de tweede groep komt dit zelden voor (3,2% 

voor dealen en gebruik).  

 

Visie van de experten 

Een expert verwachtte dat er meer vrouwen zouden geïnterneerd zijn wegens drugsfeiten. Een 

andere expert verwacht dat het percentage van middelengebruik wel hoog zal liggen.  

 

5.5.8 Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid 

In de eerste groep werd geen enkele vrouw geïnterneerd wegens verkrachting, in de tweede 

groep 6,4% (3,2% wegens verkrachting van een minderjarige -10 jaar en 3,2% wegens 

verkrachting van een minderjarige -14 jaar). In de eerste groep werd 1,2% geïnterneerd 

wegens aanranding van de eerbaarheid van een -16 jarige, in de tweede groep werd hiervoor 

6,5% geïnterneerd.  

 

Visie van de experten 

De experten hadden verwacht dat seksuele feiten bij vrouwen lager zouden liggen. Vrouwen 

zijn bij seksuele feiten ook meestal mededaderes. Een expert geeft aan dat het zou kunnen dat 

seksuele feiten bij vrouwen minder snel aan het licht komen dan bij mannen en minder leiden 

tot strafrechtelijke gevolgen.  

 

“Het is dikwijls als mededaderes toekijken.” (Henri Heimans) 

 

“Ja, dat is sowieso in het algemeen minder bij de vrouwen. (…) Ik denk dat ook daar weer 

meerdere mechanismen spelen. In welke mate komt dat uit, in welke mate wordt dat 

abnormaal gezien en in welke mate leidt dat tot een strafrechtelijke vervolging, en dan nog tot 

een veroordeling of een internering?” (Katelijne Seynnaeve) 
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5.5.9 Overige misdrijven 

Andere misdrijven komen minder vaak voor. 4,7% in de eerste groep en 9,7% in de tweede 

pleegden vernieling. 4,7% in de eerste groep en 6,5% in de tweede werden geïnterneerd 

wegens valsheid in geschrifte. 2,4% in de eerste groep en 6,5% in de tweede pleegden 

oplichting. 2,4% in de eerste groep en 3,2% in de tweede werden geïnterneerd voor misbruik 

van vertrouwen en hetzelfde percentage voor schuldig hulpverzuim. 1,2% in de eerste groep 

en 3,2% in de tweede pleegden ontvoering.  

Enkele feiten kwamen alleen voor in de eerste groep. 5,9% werd geïnterneerd voor 

weerspannigheid, 3,5% voor wapendracht en telkens 1,2% voor aanzet tot prostitutie, valse 

bommelding, foltering, laster en eerroof, afpersing, gijzeling, vrijheidsberoving, grafschennis 

en woonstschennis.  

 

 

5.6 Psychiatrische problematieken 

5.6.1 Hoofddiagnose 

Veel vrouwen worden geïnterneerd met meer dan één psychiatrisch ziektebeeld (zie punt 

5.6.2). Er werd telkens getracht vanuit de dossiers een hoofddiagnose te bepalen. Hierbij werd 

meestal de visie van het expertiseverslag of de visie van de CBM gevolgd. In punt 5.6.4 

worden de psychiatrische ziektebeelden meer in detail besproken.  

 

Persoonlijkheidsstoornissen komen in beide groepen het vaakst voor (34,1% in de eerste 

groep en 35,5% in de tweede). Psychotische stoornissen komen in de eerste groep bij 31,8% 

voor en in de tweede groep bij 29%. In de eerste groep worden een stuk meer vrouwen 

(17,6%) geïnterneerd wegens een verstandelijke beperking ten opzicht van de tweede groep 

(9,7%). In de eerste groep werden minder vrouwen geïnterneerd wegens een 

stemmingsstoornis (4,7% in de eerste groep ten opzichte van 9,7% in de tweede). In de eerste 

groep werd 7,1% geïnterneerd wegens middelenmisbruik, in de tweede groep 9,7%. 2,4% in 

de eerste groep en 3,2% in de tweede groep werden geïnterneerd wegens een 

impulscontrolestoornis. Ook een autismespectrumstoornis komt in beide groepen zelden voor 

(1,2% in de eerste groep en 3,2% in de tweede). Het is opvallend dat in de eerste groep één 

vrouw werd geïnterneerd, maar het deskundig verslag aangaf dat ze niet geestesziek was. Dit 

gebeurt heel uitzonderlijk.  
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Tabel 20: Psychiatrische problematieken 

 

Psychiatrische problematiek 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Geen geestesziekte 1 1,2 0 0 

Persoonlijkheidsstoornis 29 34,1 11 35,5 

Psychose 27 31,8 9 29 

Verstandelijke beperking 15 17,6 3 9,7 

Middelenmisbruik 6 7,1 3 9,7 

Stemmingsstoornis 4 4,7 3 9,7 

Impulscontrolestoornis 2 2,4 1 3,2 

Autismespectrumstoornis 1 1,2 1 3,2 

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat het vreemd is dat een vrouw geïnterneerd werd, ondanks dat het 

expertiseverslag aangaf dat zij niet geestesziek was. De expert kent de vrouw en geeft aan dat 

het een vrouw is met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een andere expert geeft aan dat 

een internering zonder expertise ook kan voorkomen.  

 

5.6.2 Comorbiditeit 

Veel vrouwen lijden aan meer dan één stoornis (63,5% in de eerste groep en 71% in de 

tweede). 15 van de 20 vrouwen in de gevangenis in de eerste groep lijden aan meer dan één 

stoornis.  

 

Visie van de experten 

Een expert had het percentage nog hoger verwacht en geeft ook aan dat bijvoorbeeld 

middelenmisbruik één van de criteria is van een borderline-problematiek. Er wordt vermeld 

dat de expertise een antwoord biedt op een juridische vraagstelling en niet altijd een volledig 

diagnostisch onderzoek omvat.  

 

“Middelenmisbruik is één van de criteria van een borderline persoonlijkheidsstoornis. (…) 

Maar als iemand en psychotisch is en veel middelen gebruikt, dan gaat dat dikwijls als twee 

aparte dingen benoemd worden. (…) De expertise is geen diagnostisch onderzoek op zich 



101 

 

maar is er eigenlijk om een antwoord te geven op een juridische vraag, die er één is rond 

toerekeningsvatbaarheid.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

5.6.3 Dubbele diagnose 

Het is opvallend dat heel veel vrouwen een dubbele diagnose hebben (de combinatie van 

middelenmisbruik met een psychiatrisch ziektebeeld). Dit wordt zelden op deze manier 

benoemd in de psychiatrische verslagen. In de eerste groep hebben meer vrouwen (42,4%) 

een dubbele diagnose ten opzichte van de tweede groep (25,8%). 11 van de 20 vrouwen in de 

gevangenis in de eerste groep hebben een dubbele diagnose.  

 

Visie van de experten 

De experten zijn het erover eens dat geïnterneerden met een dubbele diagnose moeilijker te 

reclasseren zijn dan geïnterneerden zonder.  

 

5.6.4 Psychiatrische problematieken 

5.6.4.1 Persoonlijkheidsstoornis 

De persoonlijkheidsstoornis komt in beide groepen het meest voor (43,5% in de eerste groep, 

waarvan bij 34,1% als hoofddiagnose en 38,7% in de tweede groep, waarvan bij 35,5% als 

hoofddiagnose). De cluster B persoonlijkheidsstoornis komt meer voor in de eerste groep 

(42,4%) dan in de tweede (29%). In de tweede groep komt de cluster C 

persoonlijkheidsstoornis vaker voor (12,9%) dan in de eerste groep (1,2%). In de eerste groep 

heeft 2,4% een cluster A persoonlijkheidsstoornis in combinatie met een cluster B.  

 

In beide groepen hebben de meeste vrouwen een borderline persoonlijkheidsstoornis (35,3% 

in de eerste groep en 22,6% in de tweede). De antisociale persoonlijkheidsstoornis komt in de 

eerste groep bij 6% voor en bij 6,4% in de tweede groep. De hysterisch-theatrale 

persoonlijkheidsstoornis komt bij 4,8% in de eerste groep voor en bij 3,2% in de tweede. 

1,2% in de eerste groep en 3,2% in de tweede groep hebben een afhankelijke 

persoonlijkheidsstoornis. De schizotypale (2,4%) en narcistische (4,8%) 

persoonlijkheidsstoornissen komen enkel voor in de eerste groep, de obsessief-compulsieve 

(6,5%) persoonlijkheidsstoornis enkel in de tweede groep.  



102 

 

Tabel 21: Persoonlijkheidsstoornis 

 

Persoonlijkheidsstoornis 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Geen 48 56,5 19 61,3 

Borderline 23 27,1 6 19,4 

Antisociale 2 2,4 1 3,2 

Theatrale 2 2,4 1 3,2 

Narcistische 2 2,4 0 0 

Borderline + antisociale 2 2,4 1 3,2 

Borderline + theatrale 1 1,2 0 0 

Borderline + narcistische 1 1,2 0 0 

Borderline + antisociale + 

theatrale + narcistische 

1 1,2 0 0 

Borderline + schizotypale 2 2,4 0 0 

Afhankelijke 1 1,2 0 0 

Obsessief-compulsieve 0 0 2 6,5 

Afhankelijke + ontwijkende 0 0 1 3,2 

 

Visie van de experten 

De drie experten hadden ook verwacht dat de persoonlijkheidsstoornis, en dan vooral de 

borderline persoonlijkheidsstoornis, het vaakst zou voorkomen bij de vrouwelijke 

geïnterneerden.  

 

5.6.4.2 Psychose 

In beide groepen is ongeveer hetzelfde percentage psychotisch (32,9% in de eerste groep en 

29% in de tweede). In de eerste groep komt de paranoïde psychose veel vaker voor (31,8% in 

de eerste groep ten opzichte van 12,9% in de tweede). In de tweede groep komen de 

waanstoornis (6,5% in de tweede groep ten opzichte van 4,7% in de eerste) en de bipolaire 

psychose (6,5% in de tweede groep ten opzichte van 1,2% in de eerste) vaker voor. Een 

psychose ten gevolge van middelenmisbruik (3,5%), schizofrenie van het gedesorganiseerde 

(1,2%) en van het katatone type (1,2%) komen enkel in de eerste groep voor. Een 

schizoaffectieve stoornis komt enkel in de tweede groep voor (3,2%). Bij 3,5% in de eerste 
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groep spreekt men in het psychiatrisch verslag van een psychotische stoornis, maar wordt 

deze niet verder gedefinieerd. 

 

Tabel 22: Psychose 

 

Psychose 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Geen 57 67,1 22 71 

Schizofrenie paranoïde type 15 17,6 4 12,9 

Schizofrenie gedesorganiseerde type 1 1,2 0 0 

Schizofrenie katatone type 1 1,2 0 0 

Psychotische stoornis tgv middelen 3 3,5 0 0 

Waanstoornis 4 4,7 2 6,5 

Schizoaffectieve stoornis 0 0 1 3,2 

Bipolaire stoornis 1 1,2 2 6,5 

Niet gedefinieerde psychose 3 3,5 0 0 

 

Visie van de experten 

Een expert verklaart dat de meerdere paranoïde psychotici in de eerste groep moeilijker te 

reclasseren zijn omdat ze geen ziekte-inzicht hebben en daardoor ook minder of niet 

therapietrouw zijn.  

 

“Het probleem bij een paranoïde psychose is dat, als je er bijvoorbeeld vanuit gaat dat er 

complotten zijn tegen u, het natuurlijk heel moeilijk is om iemand gereclasseerd te krijgen. 

(…) Je kunt zeggen dat reguliere paranoïde psychotici dat ook kunnen hebben, maar de onze 

hebben al bewezen dat ze feiten plegen. (…) Het feit compliant te zijn met therapie is 

problematisch bij paranoïde psychotici.” (Katelijne Seynnaeve) 

  

5.6.4.3 Verstandelijke beperking 

In de eerste groep lijden heel wat meer vrouwen aan een verstandelijke beperking (37,7%) 

dan in de tweede groep (19,4%). Dit is ook vaker de hoofddiagnose (17,6% in de eerste groep 

ten opzichte van 9,7% in de tweede). In de tweede groep heeft niemand een zwaar 

verstandelijke beperking, in de eerste groep 2,4%. De anderen hebben een licht verstandelijke 

beperking (35,3% in de eerste groep en 19,4% in de tweede). 
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Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat een verstandelijke beperking bij vrouwelijke geïnterneerden heel 

problematisch is. Een tweede expert vindt het percentage verstandelijke beperkingen hoog. De 

derde expert geeft aan dat de groep geïnterneerden met een IQ-score tussen 70 en 79 heel 

moeilijk te reclasseren is. Een VAPH-erkenning (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap) kan pas indien de IQ-score lager is dan 70, maar vele verbale therapieën vereisen 

een IQ-score boven de 80.  

 

5.6.4.4 Middelenmisbruik 

In de eerste groep misbruiken meer vrouwen middelen (48,2%) dan in de tweede groep 

(38,7%). In beide groepen gaat het vooral om misbruik van alcohol (38,8% in de eerste groep 

en 25,8% in de tweede), al dan niet in combinatie met drugs of medicatie. In beide groepen 

komt ook drugsmisbruik veel voor (21,2% in de eerste groep en 19,3% in de tweede). Ook 

medicatiemisbruik komt voor (15,3% in de eerste groep en 16,1% in de tweede).  

 

Tabel 23: Middelengebruik 

 

Middelenmisbruik 

Groep 1 Groep 2 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Geen 44 51,8 19 61,3 

Alcohol 15 17,6 3 9,7 

Drugs 5 5,9 3 9,7 

Drugs + alcohol 8 9,4 1 3,2 

Medicatie 3 3,5 1 3,2 

Medicatie + alcohol 5 5,9 3 9,7 

Medicatie + alcohol + drugs 5 5,9 1 3,2 

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat middelenmisbruik een groot probleem is en had het percentage in de 

tweede groep wat lager verwacht. Een tweede expert had het percentage middelenmisbruik 

hoger verwacht en vindt het logisch dat er minder vrouwen met middelenmisbruik in de 

tweede groep voorkomen dan in de eerste groep. Een derde expert geeft aan dat dit niet altijd 

geweten is, op basis van de verslagen.  
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“Dat is minder dan verwacht. Bij psychotici zal dat wel minder voorvallen dan bij 

persoonlijkheidsstoornissen. Het is ergens logisch dat er minder in de tweede groep zitten.” 

(Joris Dheedene) 

 

5.6.4.5 Gedrag 

Ondanks dat gedragsproblemen in deze groepen niet als grondslag voor een 

interneringsmaatregel worden gebruikt, komt het toch vaak voor bij de geïnterneerde 

vrouwen. 41,2% in de eerste groep heeft agressieproblemen. In de tweede groep is dit slechts 

de helft (19,4%).  

 

Visie van de experten 

Een expert vermoedt dat ziekenhuizen minder aarzelend zijn om een agressieve vrouw op te 

nemen dan een agressieve man. Een andere expert geeft aan dat dit percentage hoog ligt en 

dat er vooral veel agressie naar zichzelf (automutilatie) voorkomt en minder naar anderen.  

 

“Ondanks dat we medium-security vrouwen opnemen hier in Zelzate, heb ik fysieke agressie 

naar derden toe nog niet veel meegemaakt. (…) Het is vooral naar zichzelf.” (Joris Dheedene) 

 

5.6.4.6 Stemmingsstoornis 

In de tweede groep komen stemmingsstoornissen vaker voor (38,7% in de tweede groep ten 

opzichte van 24,7% in de eerste) en is het ook vaker de hoofddiagnose (9,7% in de tweede 

groep ten opzichte van 4,7% in de eerste). In beide groepen komt de depressie vaker voor 

(17,6% in de eerste groep en 29% in de tweede) dan de bipolaire stoornis (7,1% in de eerste 

groep en 6,5% in de tweede). 3,2% in de tweede groep lijdt aan een stemmingsstoornis die 

verder niet gespecifieerd werd.  

 

Visie van de experten 

Een expert vermoedt dat een stemmingsstoornis iets makkelijker te behandelen is (met 

medicatie) dan bijvoorbeeld een borderline-problematiek.  

 

5.6.4.7 Impulscontrolestoornis 

In de tweede groep lijden heel wat meer vrouwen aan een impulscontrolestoornis (19,4%) dan 

in de eerste groep (5,9%).  
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Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat er tendensen zijn in hoe men bepaalde gedragingen benoemt. Enkele 

decennia geleden kwam de diagnose van impulscontrolestoornis vaker voor, omdat het 

wellicht ook meer op die manier benoemd werd.  

 

5.6.4.8 Angststoornis en Posttraumatisch stresssyndroom 

De angststoornis (paniekstoornis) komt enkel voor in de eerste groep (1,2%). In beide groepen 

lijdt ongeveer hetzelfde percentage aan een posttraumatisch stresssyndroom (3,5% in de 

eerste groep en 3,2% in de tweede). Dit wordt in beide groepen niet als hoofddiagnose 

beschouwd. 

 

5.6.4.9 Dissociatieve stoornis 

2,4% in de eerste groep lijdt aan depersonalisatie. 6,5% in de tweede groep lijdt aan een 

dissociatieve stoornis, 3,2% aan een dissociatieve amnesie en 3,2% aan een dissociatieve 

identiteitsstoornis. Dit wordt niet beschouwd als hoofddiagnose.  

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat een dissociatieve stoornis niet vaak voorkomt als diagnose.  

 

5.6.4.10 Autismespectrumstoornis 

1,2% in de eerste groep en 3,2% in de tweede lijden aan een autismespectrumstoornis.  

 

Visie van de experten 

De experten geven aan dat dit percentage wellicht hoger ligt bij de mannelijke geïnterneerden.  

 

“Het valt toch op dat er heel wat meer mannen met een autismespectrumstoornis zijn.” (Henri 

Heimans) 

 

5.6.4.11 Automutilatie en suïcide 

Er werd onderzocht of de vrouwen automutileren en aangeven suïcidaal te zijn. Het zou 

kunnen dat dit niet altijd geweten is en dat dit een verdoken cijfer is. 25,9% in de eerste groep 

en 22,6% in de tweede groep automutileren. In de tweede groep vertonen meer vrouwen 

(48,4%) suïcidaal gedrag dan in de eerste groep (35,3%).  
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De meeste vrouwen die automutileren in de eerste groep, hebben tevens een 

persoonlijkheidsstoornis (21,2%), wat ook te zien is in de tweede groep (16,1%). De meeste 

vrouwen die suïcidaal zijn, hebben ook een persoonlijkheidsstoornis (22,4% in de eerste 

groep en 22,6% in de tweede).  

 

Visie van de experten 

Automutilatie en suïcidaal gedrag worden door de experten beschouwd als een uitdrukking 

van de problematiek. Ze geven aan dat het vaak gecombineerd is met een borderline-

problematiek. Het percentage ligt volgens een expert al hoog en het is waarschijnlijk nog niet 

van iedereen geweten.  

 

 

5.7 Verband misdrijven en problematieken 

De misdrijven waarvoor de vrouwen geïnterneerd werden en de problematieken vanuit de 

hoofddiagnose worden in dit gedeelte tegenover elkaar afgewogen.  

 

5.7.1 Slagen en verwondingen 

35,3% in de eerste groep werd geïnterneerd wegens slagen en verwondingen. 12,9% heeft een 

persoonlijkheidsstoornis, 8,2% een psychose en 7,1% een verstandelijke beperking.  

In de tweede groep werd 35,8% geïnterneerd wegens slagen en verwondingen. 12,9% heeft 

een persoonlijkheidsstoornis, 9,7% een psychose en 6,5% een stemmingsstoornis.  

 

Tabel 24: Psychiatrische problematiek * Slagen en verwondingen 

 

Psychiatrische problematiek 

Groep 1 Groep 2 

S en V  Geen S en V Geen 

Geen geestesziekte 1 0 0 0 

Persoonlijkheidsstoornis 11 18 4 7 

Psychose 7 20 3 6 

Verstandelijke beperking 6 9 1 2 

Stemmingsstoornis 3 1 2 1 

Middelenmisbruik 2 4 0 3 

Autismespectrumstoornis 0 1 1 0 



108 

 

5.7.2 Diefstal 

In de eerste groep werd 20% voor diefstal geïnterneerd en in de tweede groep 22,6%. De 

persoonlijkheidsstoornissen komen in beide groepen ongeveer even vaak voor. De psychose 

komt ongeveer even veel voor in beide groepen en de stemmingsstoornis, middelenmisbruik 

en impulscontrolestoornis vaker in de tweede groep. De mentale beperking komt niet voor in 

de tweede groep, maar is wel sterk vertegenwoordigd in de eerste groep. 

 

Tabel 25: Psychiatrische problematiek * Diefstal 

 

Psychiatrische 

problematiek 

Groep 1  Groep 2  

Diefstal  Geen Diefstal Geen 

Persoonlijkheidsstoornis 5 24 2 9 

Psychose 3 24 1 8 

Verstandelijke beperking 4 11 0 2 

Stemmingsstoornis 1 3 1 2 

Middelenmisbruik 3 3 2 1 

Impulscontrolestoornis 1 1 1 0 

 

5.7.3 Brandstichting 

Brandstichting komt in de eerste groep frequenter voor (21,8%) dan in de tweede groep 

(9,7%). 11,8% in de eerste groep heeft een persoonlijkheidsstoornis en 5,9% een psychose. In 

de tweede groep werd 3,2% geïnterneerd wegens een persoonlijkheidsstoornis, 3,2% wegens 

een psychose en 3,2% wegens middelenmisbruik.  

 

Tabel 26: Psychiatrische problematiek * Brandstichting 

 

Psychiatrische problematiek 

Groep 1  Groep 2  

Brandstichting  Geen Brandstichting Geen 

Persoonlijkheidsstoornis 10 19 1 10 

Psychose 5 22 1 8 

Verstandelijke beperking 2 13 0 3 

Middelenmisbruik 1 5 1 2 
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Visie van de experten 

Een expert geeft aan niet verbaasd te zijn dat vooral vrouwen met een 

persoonlijkheidsstoornis brandstichting plegen. Deze expert had verwacht dat het percentage 

verstandelijk beperkten hoger zou liggen, daar zij vaak deze feiten plegen omdat ze verbaal 

minder gemakkelijk iets kunnen duiden.  

 

“Dat verbaast mij niet want dat is meestal wel een vraag naar aandacht. (…) Ik had het bij de 

verstandelijk beperkten misschien zelfs meer verwacht omdat het ook vaak voor die mensen 

een manier is om hun punt duidelijk te maken aangezien ze het mondeling of verbaal niet 

kunnen.” (Joris Dheedene) 

 

5.7.4 Belaging 

In de eerste groep werd 16,5% geïnterneerd wegens belaging, in de tweede groep 22,6%. 

9,4% in de eerste groep en 8,6% in de tweede lijden aan een psychose. 4,7% in de eerste 

groep en 8,6% in de tweede groep lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. 2,4% in de eerste 

groep en 3,2% in de tweede groep hebben een verstandelijke beperking.  

 

Tabel 27: Psychiatrische problematiek * Belaging 

 

Psychiatrische problematiek 

Groep 1  Groep 2  

Belaging  Geen Belaging Geen 

Persoonlijkheidsstoornis 4 25 3 8 

Psychose 8 19 3 6 

Verstandelijke beperking 2 13 1 2 

 

Visie van de experten 

Een expert geeft aan dat men belaging vaak pleegt vanuit een paranoïde psychose.  

 

5.7.5 Bedreigingen 

7,1% in de eerste groep en 16,1% in de tweede groep werden geïnterneerd wegens 

bedreigingen. 3,5% in de eerste groep en 9,7% in de tweede groep lijden aan een psychose. 

2,4% in de eerste groep en 6,5% in de tweede groep hebben een persoonlijkheidsstoornis. 

1,2% in de eerste groep en 3,2% in de tweede hebben een mentale beperking.  
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Tabel 28: Psychiatrische problematiek * Bedreigingen 

 

Psychiatrische problematiek 

Groep 1  Groep 2  

Bedreigingen Geen Bedreigingen Geen 

Persoonlijkheidsstoornis 2 27 2 9 

Psychose 8 19 3 6 

Verstandelijke beperking 2 13 1 2 

 

5.7.6 Overige misdrijven 

De overige misdrijven komen niet vaak voor in de beide groepen en worden hier niet verder 

besproken.  

 

5.7.7 Visie van de experten 

De experten zijn het eens dat het onmogelijk is om te zeggen dat iemand met een bepaalde 

problematiek per definitie bepaalde feiten zal plegen.  

 

“Dat is de individuele inkleuring van hun pathologie dan weer. (…) Je kunt niet zeggen dat 

iemand met een borderline per definitie dat feit zal plegen.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

 

5.8 Verband problematieken en uitvoering 

In de eerste groep werden verbanden gezocht tussen de problematieken vanuit de 

hoofddiagnose en de plaats waar de interneringsmaatregel wordt uitgevoerd. In de tweede 

groep werd dit niet gedaan, aangezien alle geïnterneerden aan het einde van het 

interneringstraject de maatregel ambulant uitvoerden.  

 

34,1% werd geïnterneerd wegens een persoonlijkheidsstoornis. 11,8% voert de maatregel 

ambulant uit en hetzelfde percentage residentieel. 9,4% is opgesloten in de gevangenis en 

1,2% staat geseind.  

Van de 31,8% met een psychose, voert 17,6% de maatregel ambulant uit, 8,2% residentieel en 

5,9% in de gevangenis.  
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17,6% werd geïnterneerd wegens een verstandelijke beperking. 3,5% voert de maatregel 

ambulant uit, 7,1% residentieel en 7,1% in de gevangenis.  

8,2% werd geïnterneerd wegens middelenmisbruik. 4,7% voert de maatregel ambulant uit, 

2,4% residentieel en 1,2% in de gevangenis.  

 

In de gevangenis zitten vrouwen die werden geïnterneerd wegens een 

persoonlijkheidsstoornis, een psychose, een verstandelijke beperking en middelenmisbruik. In 

verhouding verblijven meer vrouwen, die geïnterneerd werden wegens een verstandelijke 

beperking, in de gevangenis.  

 

Tabel 29: Psychiatrische problematiek * Ambulant, residentieel, gevangenis: Groep 1 

Psychiatrische problematiek Ambulant Residentieel Gevangenis Geseind 

Persoonlijkheidsstoornis 10 10 8 1 

Psychose 15 7 5 0 

Verstandelijke beperking 3 6 6 0 

Middelenmisbruik 3 2 1 0 

Stemmingsstoornis 3 1 0 0 

Impulscontrolestoornis 1 1 0 0 

Autismespectrumstoornis 1 0 0 0 

Geen 0 1 0 0 

 

Er werd onderzocht welke problematieken de vrouwen, die verblijven in de forensische 

medium-security unit te Zelzate, hebben. 14,1% verblijft in Zelzate, 7,1% heeft een 

persoonlijkheidsstoornis, 3,5% een psychose, en telkens 1,2% een impulscontrolestoornis, een 

verstandelijke beperking en geen stoornis.  

 

Visie van de experten 

De experten zijn het eens dat mensen met een psychose iets makkelijker uitstromen dan 

geïnterneerden met een persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking. Vooral 

geïnterneerden met een verstandelijke beperking zijn moeilijk te reclasseren want zij hebben 

altijd structuur en begeleiding nodig. Een aantal residentiële instellingen behandelen specifiek 

geïnterneerden met een verstandelijke beperking, maar zij vangen enkel mannelijke 

geïnterneerden op.  
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“Medicatie kan al veel doen en als je een beetje omkadering en structuur hebt, dan gaat dat 

meestal voor die mensen. (…) Wij zeggen altijd dat persoonlijkheidsstoornissen zich hebben 

ontwikkeld over bijvoorbeeld een periode van tien jaar en dat je dan het dubbele nodig hebt 

om dat er terug uit te krijgen. (…) Neuroleptica kan zoveel doen en je kunt mensen op een 

week tijd zo zien opklaren. (…) Een verstandelijke beperking kan je wel behandelen maar je 

kunt ze moeilijker of toch zeker minder snel laten uitstromen. (…) Het is niet omdat ze 

verstandelijk beperkt zijn dat ze niets van capaciteiten hebben, maar voor geïnterneerden met 

een mentale beperking is het allemaal voor mannen. (…) Zij hebben echt wel een langdurige 

begeleiding en in ieder geval altijd structuur nodig. (…)” (Joris Dheedene) 

 

“Laat ons zeggen dat de psychiatrische ziekenhuizen meer open staan voor mensen met een 

psychotische problematiek, voor zover dat het dan ook meestal het enige is en dat er niet te 

veel andere comorbiditeit is. Maar persoonlijkheidsstoornissen zijn sowieso al moeilijker, 

behalve in de medium-security. (…) Het probleem is dat die drie gespecialiseerde projecten, 

Itinera, Amanis en Limes, voor mannen zijn. Dat zijn ook maar dertig bedden en zij zitten met 

hetzelfde probleem als Zelzate, dat de uitstroom problematisch verloopt en dat ze er heel lang 

zitten.” (Katelijne Seynnaeve) 

 

 

6. Terugkoppeling naar onderzoeksvragen 

De drie onderzoeksvragen die in dit onderzoek worden beantwoord zijn:  

1. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent? 

2. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent van wie de interneringsmaatregel tussen 2008 en 2013 werd opgeheven?  

3. Welke gelijkenissen en verschillen zijn terug te vinden tussen de actuele en afgesloten 

dossiers? 

De drie onderzoeksvragen zullen samen worden beantwoord. De eerste groep betreft de 

dossiers die tot en met 31 december 2013 onder de bevoegdheid van de CBM Gent 

ressorteerden. De tweede groep betreft de definitief in vrijheid gestelde vrouwelijke 

geïnterneerden tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013.  

 

De cijfers uit dit onderzoek worden vergeleken met de beschikbare cijfers van de eerder 

besproken studies. Er moet opgemerkt worden dat de andere studies andere 
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onderzoekspopulaties omvatten. De studie van Cosyns et al. (2007) bevat enkel gedetailleerde 

cijfers met betrekking tot alle opgesloten geïnterneerden. De studie van Vanden Hende, Caris 

en De Block-Bury (2005) bevat enkel gegevens over de opgesloten geïnterneerden met een 

verstandelijke beperking. Internationale gegevens zijn nog minder vergelijkbaar, gezien de 

volledig verschillende aanpak van delinquenten met een psychiatrische problematiek.  

 

6.1 Demografische kenmerken 

Het percentage vrouwelijke ten opzichte van mannelijke geïnterneerden in de CBM Gent 

(11,2%) ligt vrij hoog. In de studie van Cosyns et al. (2007) met cijfers uit 2004, was slechts 

3% vrouwelijk. Ook de studie van Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) gaf een 

lager percentage weer (5%). Ook internationaal liggen de cijfers vaak lager. Zo was 5% van 

de TBS-gestelden volgens Oosterhuis (2014) in de jaren negentig en 5,2% volgens Hofstee 

(2003) in 2001 vrouwelijk. In Duitsland was slechts 3% van de opgesloten vrouwen in 

forensisch psychiatrische ziekenhuizen onder paragraaf 63 vrouwelijk (Konrad, 2005). In 

Engeland en Wales wordt wel een hoger percentage vrouwen aangegeven, maar werden enkel 

cijfers gevonden over het verblijf in ziekenhuizen onder het restrictiebevel, waar 13,8% in 

2008 vrouwelijk was (Ministry of Justice, 2010b).  

 

In beide groepen ligt zowel de gemiddelde leeftijd als de mediaan vrij hoog. In de eerste 

groep zijn de vrouwen gemiddeld 43 jaar en ook de mediaan is 43 jaar. De vrouwen in de 

tweede groep zijn gemiddeld 45,3 jaar en de mediaan is ook 43 jaar. In beide groepen behoren 

de meeste vrouwen tot de groep 36 tot 45 jaar. In de eerste groep zijn meer vrouwen tussen 26 

en 35 jaar dan in de tweede groep. Weinig vrouwen in beide groepen behoren tot de klasse 66 

jaar of ouder. Volgens Cosyns et al. (2007) bevond twee derde zich in de leeftijdscategorie 26 

tot 45 jaar. In dit onderzoek bevindt 58,8% in de eerste groep en 58% in de tweede groep zich 

in deze categorie. In het onderzoek van Cosyns et al. (2007) was één tiende jonger dan 25 

jaar. In dit onderzoek ligt dit percentage veel lager in de eerste groep en is er zelfs niemand in 

de tweede groep. Dit onderzoek geeft dus een hogere leeftijd weer dan het onderzoek van 

Cosyns et al. (2007). In het onderzoek van Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) is 

de meerderheid wel tussen 36 en 45 jaar. In Nederland was de gemiddelde leeftijd in de jaren 

negentig zelfs rond de 30 jaar (Oosterhuis, 2014). In het Haina Forensic Psychiatric Hospital 

in Duitsland ligt de gemiddelde leeftijd wel hoger (37 jaar) (Müller-Isberner, 2002). 
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In beide groepen hebben de meeste vrouwen een Belgische nationaliteit. In de eerste groep 

zijn er meer vrouwen (15,3%) met een andere nationaliteit dan in de tweede groep (6,5%). De 

Nederlandse of Franse taal niet machtig zijn of een minder uitgebouwd sociaal netwerk 

hebben, wordt als mogelijke verklaring gegeven voor dit verschil. De vrouwen met een niet-

Belgische nationaliteit in de eerste groep hebben vaker een psychose, wat kan verklaard 

worden doordat de psychiatrische expertises wellicht niet goed afgestemd zijn op het 

vaststellen van andere stoornissen bij niet-Belgen. Ook in Nederland hebben allochtone TBS-

patiënten drie maal meer psychosen dan Nederlanders (Hofstee, 2003). Proportioneel zitten de 

niet-Belgische geïnterneerde vrouwen in de eerste groep meer in een gevangenis of een 

residentiële instelling dan de Belgen. Dit kan opnieuw verklaard worden door problemen met 

taal of een minder uitgebouwd sociaal netwerk.  

Analfabetisme komt in beide groepen niet vaak voor en gaat gepaard met het hebben van een 

verstandelijke beperking.  

 

In de eerste groep zijn minder vrouwen gescheiden en meer vrouwen ongehuwd dan in de 

tweede groep. In de eerste groep zijn er minder vrouwen met een relatie dan in de tweede 

groep. Het hebben van een (stabiele) relatie wordt als een ondersteunende factor beschouwd. 

Vrouwen uit de tweede groep zullen wellicht stabieler zijn, waardoor ze ook meer kansen 

hebben tot het aangaan van een relatie.  

 

In de tweede groep hebben meer vrouwen nog familie en hebben ook beduidend meer 

vrouwen nog contact met hun familie. Het verschil tussen beide groepen kan verklaard 

worden doordat het familienetwerk ondersteunend kan zijn en kansen op re-integratie kan 

vergroten.  

 

In de tweede groep hebben een stuk meer vrouwen kinderen dan in de eerste groep. Bijna alle 

vrouwen hebben nog contact met (één van) hun kinderen. Contact met kinderen wordt 

ondersteund indien dit niet nadelig is voor de kinderen zelf. Zorg voor kinderen kan leiden tot 

stabiliteit, maar zou ook een stressfactor kunnen zijn.  

 

6.2 Opleiding, werk, voorlopig bewindvoerder 

In beide groepen zijn de meeste vrouwen laag opgeleid. Er zijn ook een aantal vrouwen met 

een hogere opleiding (aan de hogeschool of de universiteit). In de tweede groep behaalden 
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meer vrouwen hun diploma dan in de eerste groep. Ook Oosterhuis (2014) en Müller-Isberner 

(2002) geven aan dat de meesten een laag educatieniveau hebben.  

 

Op het moment dat ze geïnterneerd werden, werkten de meeste vrouwen in beide groepen 

niet. In beide groepen genoten ook veel vrouwen van een invaliditeitsuitkering. Op heden 

werken de meeste vrouwen in beide groepen niet. In de tweede groep genieten meer vrouwen 

een invaliditeitsuitkering in vergelijking met de eerste groep. Het hebben van werk of van een 

zinvolle dagbesteding wordt als een belangrijke factor beschouwd. De meerdere 

invaliditeitsuitkeringen in de tweede groep kunnen worden verklaard doordat deze vrouwen, 

aan het einde van hun interneringstraject, wellicht ook de formulieren voor het recht op 

bepaalde uitkeringen in orde brachten.  

 

In de eerste groep hebben meer vrouwen een voorlopig bewindvoerder dan in de tweede 

groep. Dit verschil kan verklaard worden doordat de tweede groep, ook op financieel vlak, 

meer gestabiliseerd is of dat familieleden eventueel helpen met het financiële aspect, zonder 

officieel voorlopig bewindvoerder te zijn.  

 

6.3 Verleden 

In de tweede groep hadden meer vrouwen, voor hun interneringsmaatregel, een blanco 

strafblad dan in de eerste groep. Toch werd 48,2% in de eerste groep en 41,9% in de tweede 

groep al eens veroordeeld. In de eerste groep zijn er een stuk meer vrouwen in aanraking 

gekomen met de jeugdrechtbank. De eerdere veroordelingen, in plaats van interneringen, 

kunnen worden verklaard doordat de psychiatrische problematiek toen nog niet tot uiting 

kwam of niet werd herkend door de rechter.  

 

In de eerste groep verbleven een stuk minder vrouwen voor hun 18 jaar in een instelling. Het 

zou kunnen dat een plaatsing tijdens de jeugdjaren traumatische gevolgen met zich 

meebrengt. In de twee groepen verblijft drie vierde van de vrouwen na 18-jarige leeftijd in 

één of meerdere instellingen.  

 

In beide groepen werd ongeveer één vierde van de vrouwen slachtoffer van seksueel 

misbruik. Dit is wellicht een verdoken cijfer, maar kan wel een voedingsbodem zijn voor het 

ontwikkelen van problematieken.  
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6.4 Kenmerken internering 

De gemiddelde leeftijd bij het opleggen van de interneringsmaatregel was 38 jaar in de eerste 

groep en 39,7 jaar in de tweede groep. In de eerste groep werden meer vrouwen geïnterneerd 

in de klasse 26 tot 35 jaar dan in de tweede groep en in de tweede groep werden meer 

vrouwen geïnterneerd in de klasse 36 tot 45 jaar dan in de eerste groep. De gemiddelde duur 

van een interneringsmaatregel in de eerste groep bedraagt 4,6 jaar, in de tweede groep is dit 

5,3 jaar. Eén derde van de vrouwen in de eerste groep is slechts één jaar geïnterneerd. In beide 

groepen werd de meerderheid één tot vijf jaar geïnterneerd. De interneringsduur is vrij kort en 

lange interneringen komen eerder uitzonderlijk voor in deze twee groepen. Ook bij het 

onderzoek van Cosyns et al. (2007) is de mediaan vier jaar. De gemiddelde duurtijd in het 

onderzoek van Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) ligt wel een stuk hoger (8,1 

jaar). De TBS-maatregel bedroeg in 1998 gemiddeld 7 jaar (van Marle, 2002).  

 

In de tweede groep bevinden alle vrouwen zich aan het einde van het interneringstraject. 

Niemand verblijft nog in de gevangenis of in een residentiële instelling. In de eerste groep is 

maar liefst één vierde opgesloten in de gevangenis. Er kan gesteld worden dat dit een enorm 

groot aandeel is. Volgens de gegevens van Moens en Pauwelyn (2012) zijn 1158 van de 4093 

(28,3%) geïnterneerden opgesloten in de gevangenis. Het aandeel opgesloten vrouwelijke 

geïnterneerden in de CBM Gent komt overeen met de literatuur betreffende de volledige 

geïnterneerdenpopulatie. 29,4% van de vrouwelijke geïnterneerden verblijft in een 

residentiële instelling en 42,4% krijgt ambulante begeleiding.  

 

In de tweede groep verblijven de vrouwen gemiddeld langer op de laatste plaats van 

uitvoering dan in de eerste groep. Dit verschil kan verklaard worden doordat een definitieve 

invrijheidsstelling meestal voorafgaat door een VOP-maatregel van drie jaar of langer. In de 

eerste groep worden de vrouwen gemiddeld 1,9 maal VOP gesteld, in de tweede groep is dit 

1,8 maal.  

 

6.5 Misdrijven 

De meeste vrouwen worden niet geïnterneerd voor één misdrijf, maar voor meerdere. In de 

eerste groep pleegde 57,7% een feit tegen personen, in de tweede groep 58,1%. In de eerste 

groep pleegde 44,7% een feit tegen de eigendom, in de tweede groep 45,2%.  
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In beide groepen werd ongeveer hetzelfde percentage geïnterneerd wegens slagen en 

verwondingen en wegens diefstal. In de eerste groep pleegde 21,2% brandstichting, maar in 

de tweede groep ligt dat percentage veel lager (slechts 9,7%). Dit verschil kan verklaard 

worden doordat het misdrijf brandstichting moeilijk te reclasseren is. 16,5% in de eerste groep 

en 22,6% in de tweede groep werden geïnterneerd wegens belaging. Dit misdrijf komt ook 

heel vaak voor bij geïnterneerden. Andere misdrijven komen minder vaak voor. In het 

onderzoek van Vanden Hende, Caris en De Block-Bury (2005) pleegde de meerderheid 

zedendelicten, gevolgd door diefstal, slagen en verwondingen en brandstichting. Vrouwen 

plegen ten opzichte van mannelijke geïnterneerden weinig of geen zedendelicten. Andere 

misdrijven zijn vergelijkbaar met dit onderzoek.  

 

6.6 Psychiatrische problematieken 

In beide groepen komen persoonlijkheidsstoornissen in de hoofddiagnose het vaakst voor, 

gevolgd door psychotische stoornissen. In de eerste groep worden een stuk meer vrouwen 

(17,6%) geïnterneerd wegens een verstandelijke beperking ten opzichte van de tweede groep 

(9,7%). Geïnterneerde vrouwen met een verstandelijke beperking hebben moeilijkheden om 

uit te stromen naar de hulpverlening. Dit zorgt ervoor dat zij minder snel definitief in vrijheid 

kunnen gesteld worden. De meest voorkomende hoofddiagnoses in het onderzoek van Cosyns 

et al. (2007) zijn eveneens persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. Ook het 

percentage verstandelijk beperkten komt overeen. Ook in Nederland komen 

persoonlijkheidsstoornissen en psychosen het vaakst voor bij TBS-patiënten (Oosterhuis, 

2014) en in de Duitse forensisch psychiatrische ziekenhuizen komen eveneens dezelfde 

percentages voor (Konrad, 2005). 

 

Veel vrouwen lijden aan meer dan één stoornis (63,5% in de eerste groep en 71% in de 

tweede). In het onderzoek van Cosyns et al. (2007) had drie vierde een meervoudig 

diagnostisch profiel. In het Haina Forensic Psychiatric Hospital in Duitsland heeft 65% meer 

dan één psychiatrische problematiek (Müller-Isberner, 2002). 

 

Een stuk meer vrouwen in de eerste groep hebben een dubbele diagnose (middelenmisbruik 

en een andere psychiatrische stoornis) in vergelijking met de tweede groep. Dit verschil zou 

kunnen verklaard worden doordat geïnterneerden met een dubbele diagnose moeilijker te 

reclasseren zijn. 
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In beide groepen hebben de meeste vrouwen een borderline persoonlijkheidsstoornis. 

Ongeveer één derde in beide groepen heeft een psychose. In de eerste groep komt de 

paranoïde psychose dubbel zo veel voor dan in de tweede groep. Dit kan verklaard worden 

doordat paranoïde psychotici moeilijker te reclasseren zijn omdat zij geen ziekte-inzicht 

hebben en daardoor ook minder of niet therapietrouw zijn. In de eerste groep misbruiken meer 

vrouwen middelen dan in de tweede groep. In beide groepen gaat het vooral om misbruik van 

alcohol. 41,2% in de eerste groep heeft agressieproblemen, waar dit in de tweede groep 

slechts de helft is. In de tweede groep komen stemmingsstoornissen vaker voor. Dit zou 

kunnen verklaard worden doordat deze stoornissen gemakkelijker te behandelen zijn. In de 

eerste groep lijdt bijna de helft meer vrouwen aan een verstandelijke beperking. Dit is een 

groep die heel moeilijk uitstroomt. Andere stoornissen komen minder vaak voor.  

 

Ongeveer één vierde van de vrouwen in beide groepen automutileren. In de tweede groep 

vertonen meer vrouwen suïcidaal gedrag dan in de eerste groep. Er moet vermeld worden dat 

dit wellicht verdoken cijfers zijn, daar dit niet altijd geweten is of vermeld wordt in de 

verslagen. Ook Lord (2008) en Earle, Nadin en Jacobson (2014) geven aan dat automutilatie 

een veelvoorkomend probleem is bij vrouwelijke misdrijfplegers.  

 

6.7 Verband misdrijven en problematieken 

Het is moeilijk een verband te leggen tussen bepaalde misdrijven en psychiatrische 

problematieken. Er kan niet gesteld worden dat een persoon met een bepaalde psychiatrische 

problematiek per definitie een bepaald misdrijf zal plegen. Slagen en verwondingen, diefstal 

en brandstichting komen het vaakst voor bij geïnterneerde vrouwen met een 

persoonlijkheidsstoornis, gevolgd door psychosen en verstandelijke beperkingen. 

Brandstichting komt vooral voor bij geïnterneerde vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis, 

gevolgd door psychosen. Belaging en bedreigingen komen vaker voor bij psychosen, gevolgd 

door persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen.  

 

6.8 Verband problematieken en uitvoering 

In de eerste groep werden verbanden gezocht tussen de problematieken vanuit de 

hoofddiagnose en de plaats waar de interneringsmaatregel wordt uitgevoerd. Geïnterneerden 

met een psychose stromen iets gemakkelijker door uit de gevangenis naar de externe 

hulpverlening. Vooral geïnterneerde vrouwen met een verstandelijke beperking zijn moeilijk 
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te reclasseren. Dit is wellicht ook de reden waarom verstandelijke beperkingen minder vaak 

voorkomen in de tweede groep. Ook in het onderzoek van Vanden Hende, Caris en De Block-

Bury (2005) werd aangetoond dat verstandelijk beperkten gemiddeld voor een lange periode 

(8,1 jaar) geïnterneerd worden.  

 

 

7. Besluit 

In dit hoofdstuk werd het empirisch onderzoek uiteengezet. Twee groepen van geïnterneerde 

vrouwen onder de bevoegdheid van de CBM Gent (de actuele en de afgesloten dossiers) 

werden door middel van een dossierstudie onderzocht. Na de analyse van de resultaten werd 

de dossierstudie voorgelegd aan drie experten in het werkveld van de internering.  

 

Beide groepen bestaan voornamelijk uit Belgische vrouwen en de gemiddelde leeftijd is rond 

de 40 jaar. Er zijn meer niet-Belgen in de eerste groep, wat erop zou kunnen wijzen dat zij 

minder snel of minder makkelijk definitief in vrijheid worden gesteld, door taalproblemen of 

een minder uitgebreid sociaal netwerk. De vrouwen in de tweede groep hebben ook vaker een 

relatie, contact met familie en kinderen. Deze drie factoren kunnen sterk ondersteunend 

werken en zouden ertoe kunnen leiden dat deze vrouwen sneller als stabiel worden 

beschouwd. Er kan worden besloten dat de hulpverlening hierop terecht sterk inzet.  

 

De meeste vrouwen zijn laagopgeleid, maar er zijn ook verschillende vrouwen met een hoge 

opleiding. De meesten werkten niet in het verleden en werken ook niet in het heden. In de 

tweede groep hebben de vrouwen wellicht een andere zinvolle dagbesteding. In de eerste 

groep hebben meer vrouwen een voorlopig bewindvoerder dan in de tweede groep. Financiële 

zelfstandigheid kan worden opgevat als een ondersteunende factor in een definitieve 

invrijheidsstelling.  

 

In beide groepen kwamen veel vrouwen reeds in aanraking met het gerecht. In de eerste groep 

zijn er meer vrouwen die werden gesanctioneerd of geplaatst door de jeugdrechtbank. In deze 

groep zijn er ook meer vrouwen met een instellingsverleden in de minderjarigheid. Drie 

vierde van de vrouwen in beide groepen kende na 18-jarige leeftijd opnames in één of 

meerdere residentiële instellingen. In beide groepen werd één vierde slachtoffer van seksueel 

misbruik. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meeste vrouwen geen aangenaam 
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verleden kenden. Problemen in de jeugdjaren, die geleid hebben tot interventies van de 

jeugdrechtbank en plaatsingen in instellingen, zouden ervoor kunnen zorgen dat 

problematieken zwaarder zijn en daardoor minder leiden tot een definitieve 

invrijheidsstelling.  

 

In beide groepen loopt of liep de gemiddelde interneringsmaatregel vier tot vijf jaar. Enkele 

vrouwen worden voor een langere periode geïnterneerd, maar dat is eerder een uitzondering. 

In de tweede groep zijn alle vrouwen ambulant, wat ook normaal is aan het einde van een 

interneringstraject. In de eerste groep verblijft één vierde in de gevangenis en telkens rond de 

30% ambulant of residentieel. Er kan geconcludeerd worden dat een interneringsmaatregel in 

beide groepen, en dan vooral in de tweede groep aangezien zij definitief vrij werden gesteld, 

gemiddeld niet zo lang duurt.  

 

Qua misdrijven wordt in beide groepen ongeveer dezelfde tendens vastgesteld voor slagen en 

verwondingen, diefstal en belaging. Brandstichting komt opmerkelijk vaker voor in de eerste 

groep, wat erop wijst dat dit een misdrijf is dat vaak door zorginstellingen wordt uitgesloten. 

Er kan worden geconcludeerd dat dit een opmerkelijk probleem is, waar oplossingen voor 

gevonden moeten worden.  

 

Qua psychiatrische problematieken wordt dezelfde tendens vastgesteld. In beide groepen 

komen persoonlijkheidsstoornissen, vooral borderline, en de psychosen het vaakst voor. In de 

tweede groep komen weinig paranoïde psychosen voor, wat erop kan wijzen dat zij moeilijker 

uitstromen. In de tweede groep zijn er ook opmerkelijk minder vrouwen met een 

verstandelijke beperking. Zij verblijven in verhouding meer in de gevangenis. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat er qua doorstroommogelijkheden voor vrouwen met een 

verstandelijke beperking nog meer tekorten zijn dan voor vrouwen met andere 

problematieken. Vrouwen met agressieproblemen worden ook minder vaak definitief in 

vrijheid gesteld.  
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Conclusie 

 

In deze masterproef werd de interneringsmaatregel in België uitvoerig bestudeerd. Reeds 

lange tijd wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om misdrijfplegers met psychiatrische 

problematieken te behandelen. De juridische basis, die momenteel van toepassing is voor 

geïnterneerden, dateert van 1964. Hierop werden verschillende kritieken geformuleerd, maar 

tot op heden blijft de wet van toepassing. Actueel kan worden vastgesteld dat er wel wat 

gaande is in het interneringslandschap. Zo werd recent een nieuw wetsontwerp goedgekeurd, 

zijn er specifieke plaatsen voor medium-risk geïnterneerden gecreëerd, werd er besloten tot de 

bouw van twee FPC’s en werden twee nieuwe functies in het leven geroepen om de 

samenwerking tussen Justitie en de zorgsector te optimaliseren.  

 

Vanuit de problematiek dat er in België niet systematisch cijfergegevens vanuit de CsBM 

worden weergegeven en er daardoor weinig geweten is over geïnterneerden en hun profiel, 

was het doel van het empirisch onderzoek in deze thesis om het profiel van geïnterneerde 

vrouwen in kaart te brengen. Er werd geopteerd voor de subgroep van vrouwen, aangezien zij 

minder vaak misdrijven plegen dan mannen en er een groter stigma zou heersen bij 

vrouwelijke misdrijfplegers. Zij hebben ook andere noden en behoeften dan mannelijke 

delinquenten en vertonen hogere prevalenties in problematieken met betrekking tot de 

geestelijke gezondheid. Geïnterneerde vrouwen werden nog niet specifiek bestudeerd, maar 

vormen een doelgroep waarop aandacht gevestigd mag worden. Zij kennen zwaardere 

problematieken dan mannelijke geïnterneerden en vormen een moeilijke groep naar 

uitstroommogelijkheden vanuit de gevangenis naar de hulpverlening.  

 

Om zich niet te beperken tot de situatie in België, werden enkele andere Europese landen 

bestudeerd. Elk land probeert een evenwicht te vinden in het verzekeren van de publieke 

veiligheid en het verzekeren van behandeling voor psychisch zieke delinquenten. De 

Nederlandse TBS, de Duitse regeling omtrent strafrechtelijke verantwoordelijkheid en het 

Engelse systeem van diversion en het restrictiebevel werden uitvoerig beschreven. Gegevens 

over het profiel van vrouwen werden niet teruggevonden, maar een algemeen profiel en de 

prevalentie van vrouwen wel. Elk land kent, net als België, ook verschillende knelpunten.  
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Het empirisch onderzoek had tot doel het profiel van geïnterneerde vrouwen bij de CBM Gent 

in kaart te brengen en deze te vergelijken met het profiel van reeds in vrijheid gestelde 

geïnterneerde vrouwen bij dezelfde CBM. Dit doel werd bereikt door middel van een 

dossierstudie van actuele dossiers tot en met 31 december 2013 en van afgesloten dossiers van 

geïnterneerde vrouwen die definitief in vrijheid werden gesteld tussen 1 januari 2008 en 31 

december 2013. De dossierstudie werd aangevuld met diepte-interviews met experten in het 

werkveld van de internering. Er werd een antwoord geboden op volgende centrale 

onderzoeksvragen:  

1. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent?  

2. Wat is het profiel van de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM 

Gent van wie de interneringsmaatregel tussen 2008 en 2013 werd opgeheven? 

3. Welke gelijkenissen en verschillen zijn terug te vinden tussen de actuele en afgesloten 

dossiers? 

Er werd voor geopteerd om een vergelijking te maken tussen actuele en afgesloten dossiers. 

Hierdoor kon worden onderzocht of bepaalde kenmerken sneller leiden tot een definitieve 

invrijheidsstelling of net zorgen voor een moeilijker en langer interneringstraject. Op die 

manier kon op zoek worden gegaan naar knelpunten.  

 

Er werd een duidelijk profiel weergegeven van beide groepen. Uit de demografische 

kenmerken kan worden geconcludeerd dat beide populaties gemiddeld niet vrij jong zijn 

(begin 40 jaar). In de groep van de huidige dossiers zijn er opvallend meer vrouwen met een 

niet-Belgische nationaliteit dan in de groep van de afgesloten dossiers. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat niet-Belgen een minder uitgebouwd sociaal netwerk en meer taalproblemen 

hebben, wat belangrijke factoren zijn voor mogelijkheden tot behandeling en een definitieve 

invrijheidsstelling. Ook de prevalentie van contacten met familie, het hebben van kinderen en 

het hebben van een relatie, ligt hoger in de groep van de definitief vrijgestelden. Deze 

factoren kunnen ondersteunend zijn en stabiliteit brengen, waardoor sneller wordt besloten tot 

een definitieve invrijheidsstelling.  

 

Veel vrouwen kenden eerdere veroordelingen en ook het instellingsverleden is in beide 

groepen problematisch. Seksueel misbruik komt tevens regelmatig voor. In de huidige 

dossiers zijn er meer vrouwen die in aanraking kwamen met de jeugdrechtbank of in 

instellingen zaten tijdens hun jeugd. Dit zou erop kunnen wijzen dat problemen in de 
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jeugdjaren zorgen voor zwaardere problematieken. Als aanbeveling kan hieruit worden 

geconcludeerd dat personen, die in de jeugdjaren bepaalde problematieken vertonen, 

grondiger moeten worden opgevolgd.  

 

Met betrekking tot de kenmerken van de interneringsmaatregel, kan worden vastgesteld dat 

deze gemiddeld geen lange duur kent. Interneringen van lange duur zijn eerder een 

uitzondering. Er kan in de huidige dossiers wel worden vastgesteld dat een groot aandeel 

opgesloten is in de gevangenis. Dit is problematisch, aangezien de gevangenis niet voorzien is 

van de nodige zorg voor geïnterneerden.  

 

In beide groepen komen de meeste misdrijven, zoals slagen en verwondingen, diefstal en 

belaging, even vaak voor. Brandstichting is hierop de echte uitzondering en komt minder vaak 

voor bij de definitief in vrijheid gestelde vrouwen. Vrouwen die brandstichting pleegden, 

kunnen worden beschouwd als een moeilijk te reclasseren doelgroep. Vele psychiatrische 

ziekenhuizen zijn, in functie van de veiligheid voor medepatiënten, terughoudend om deze 

mensen op te nemen. Het zou goed zijn meer aandacht te schenken aan deze subgroep, met 

betrekking tot uitstroommogelijkheden en kansen op behandeling.  

 

In beide groepen komen persoonlijkheidsstoornissen, vooral borderline, en psychosen veel 

voor. De paranoïde psychose is oververtegenwoordigd in de huidige dossiers, wat zou kunnen 

betekenen dat deze problematiek moeilijker te reclasseren is, vaak vanuit het gebrek aan 

ziekte-inzicht. Verstandelijke beperkingen komen in de groep van de definitief in vrijheid 

gestelde vrouwen veel minder vaak voor. Dit kan beschouwd worden als een problematische 

doelgroep om te reclasseren, aangezien er weinig residentiële settingen bestaan die vrouwen 

met een verstandelijke beperking behandelen. Voor deze beide groepen is het aanbevolen om 

residentiële opvangcapaciteit te creëren.  

 

Dit onderzoek heeft ook beperkingen. Vooreerst is het onderzoek slechts een momentopname 

en zou het aanbevolen zijn om dit onderzoek op periodieke basis te herhalen. Dit zou kunnen 

leiden tot het schetsen van evoluties in de onderzoekspopulatie, zeker omdat de groep 

geïnterneerden frequent wijzigt. Ten tweede werden enkel de dossiers van de CBM Gent 

bestudeerd en is het aanbevolen dit onderzoek te herhalen bij de andere CsBM in België om 

verschillen en gelijkenissen in kaart te kunnen brengen. Ten derde werden in dit onderzoek 

enkel vrouwen bestudeerd en zou het interessant zijn dit onderzoek te repliceren bij 
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mannelijke geïnterneerden. Ten vierde zijn er beperkingen door het werken met secundaire 

data. De dossiers bevatten niet alle informatie waarnaar dit onderzoek peilde. Voor een 

diepgaander beeld van deze populatie, is het aanbevolen onderzoek te voeren door middel van 

kwalitatieve methoden en technieken.  

 

Tot slot wil ik deze masterproef eindigen met een oproep tot meer aandacht voor 

geïnterneerden, in het bijzonder voor geïnterneerde vrouwen. Het is noodzakelijk om een 

systeem te creëren, waarin alle CsBM het profiel van de geïnterneerden onder hun 

bevoegdheid kunnen bijhouden. Enkel door het schetsen van een bondig profiel kunnen noden 

en behoeften en hiaten in behandelplaatsen worden weergegeven.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Informed consent interviews 

 

Beste, 

U neemt deel aan het empirisch onderzoek voor mijn thesis in het kader van de opleiding 

Criminologische wetenschappen, waarvoor dank.  

De doelstelling van het onderzoek is om te peilen naar uw verwachtingen betreffende een 

dossierstudie over de vrouwelijke geïnterneerden onder de bevoegdheid van de CBM Gent. 

Hierbij wordt ook nagegaan of u eventueel verklaringen kan bieden.  

Om het uitschrijven consequent en vlot te laten verlopen, zou de onderzoeker dit interview 

graag opnemen. 

 

Hierbij geef ik, __________________________________, toestemming om dit interview op 

te nemen. 

Handtekening: 

Datum: 

 

 

Hierbij verklaar ik, Anouk Mertens, dat het materiaal van dit interview uitsluitend zal gebruikt 

worden voor de dataverwerking.  

 

Handtekening: 

Datum: 
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Bijlage 2: Topiclijst interviews 

Algemene indruk, volgens verwachtingen of niet? 

1. Demografisch 

o Leeftijd 

o Nationaliteit en geboorteplaats 

 Zijn vrouwen, geboren in het buitenland een moeilijkere groep om behandeling te 

vinden? Hebben ze moeilijkere problematieken om behandeling voor te 

verkrijgen?  

o Burgerlijke stand 

 Veel meer vrouwen in de tweede groep hebben een relatie. Heeft dit te maken 

met een stabielere levensstijl en daardoor ook meer kans op invrijheidsstelling?  

o Analfabetisme 

o Familie 

 Meer vrouwen in de tweede groep hebben nog familie en veel meer vrouwen in 

de tweede groep hebben contact met familie. Ook stabieler leven?  

o Kinderen 

 Vele vrouwen met kinderen. Hoe wordt daarmee omgegaan?  

 Specifiek Joris vragen 

 In de tweede groep een stuk meer vrouwen met kinderen, verklaring voor? Meer 

verantwoordelijkheid dus sneller definitief vrij?  

2. Kenmerken internering 

o Leeftijd 

o Duur maatregel 

 Duurtijd tweede groep vrij kort? 

 Duurtijd eerste groep nog korter want veel recente dossiers.  

 Aantal uitschieters: heel lang geïnterneerd, eerder uitzondering. Wat is vaak de 

reden voor een langere internering?  

 Definitief vrij: 16 van de 31 eerst residentieel, dan ambulant en dan definitief 

vrij. CBM streeft naar dit patroon?  

 Joris: Lange tijd in Zelzate? 

o Aantal interneringen 

o Uitvoering 

 Verdeling ambulant – residentieel – gevangenis zoals verwacht?  

o Duur laatste maatregel 

 Tweede groep iets langer want moeten drie jaar VOP zijn alvorens definitief in 

vrijheid?  

 Eerste groep korter want ook veel recente dossiers?  

o VOP 

 Veel vrouwen in 2
e
 groep definitief vrij na 1 maal succesvolle VOP. Toch 

gemiddeld 1.8 maal VOP.  
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3. Opleiding 

o Velen lage opleiding, toch aantal hoog opgeleid! 

4. Werken 

o Verleden 

o Situatie 

 Velen invaliditeit. 

5. Voorlopig bewindvoerder 

o Stuk meer vrouwen in eerste dan tweede groep? 

o Verklaring voor meer vrouwen persoonlijkheidsstoornis en verstandelijke beperking 

een voorlopig bewindvoerder?  

6. Verleden 

o Justitieel 

 Veel vrouwen komen voor de 1
e
 maal in aanraking met Justitie. Toch zijn veel 

vrouwen al eens eerder veroordeeld en erna pas geïnterneerd, problematiek niet 

gemerkt of nog niet voldoende tot uiting?  

 Tweede groep iets meer blanco strafblad dan eerste groep 

o Instellingen 

 Opvallend groot aantal! Tekenen dat er al langer iets aan de hand is bij de 

vrouwen? 

o Seksueel misbruik 

 Groot aantal: Zou dit een verband houden met het ontwikkelen van een stoornis, 

met het plegen van een misdrijf?  

o Ouders 

 Jammer, veel informatie ontbreekt.  

 Psychologisch verleden meer in eerste groep dan in tweede groep, omgekeerd 

met middelenmisbruik. Qua gerechtelijk verleden zelfde tendens beide groepen.  

7. Feiten 

o Zoals verwacht meeste tegen personen, erna tegen eigendom?  

o Zoals verwacht eerst slagen en verwondingen, dan diefstal? Erna brandstichting maar 

enkel in de eerste groep 

 Opvallend weinig vrouwen voor brandstichting in 2
e
 groep? 

o 4
e
 feit belaging en heel weinig voor drugs?  

8. Problematieken 

o Zoals verwacht in hoofddiagnose?  

 Psychosen en verstandelijke beperking minder %, moeilijker behandeling te 

vinden?  

o Comorbiditeit: opvallend 
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 Moeilijker uit de gevangenis? 

o Dubbele diagnose: opvallend? 

 Moeilijker uit de gevangenis? En moeilijker definitief vrij?  

o PD 

 Cluster B meest 

 Cluster A meer in groep 2, cluster C meer in groep 1 

 Vooral borderline 

o Automutilatie vrij hoog, net als suïcide 

 Suïcide veel hoger in tweede groep 

o Psychose 

 Eerste groep veel meer paranoïde schizofrenie dan 2
e
 groep.  

o Middelen 

 Heel veel, nog stuk meer in eerste dan tweede groep: blijven vrouwen met 

middelenmisbruik langer geïnterneerd?  

o Gedrag  

 Geraken vrouwen met gedragsproblemen minder makkelijker 

interneringsmaatregel kwijt?  

o Stemming 

o Verstandelijk 

 Moeilijkere groep om definitief vrij te stellen? 

o Impulscontrolestoornis 

o Angst, PTSS, dissociatieve en autisme komen niet vaak voor 

9. Verband feiten en problematieken 

o Slagen en verwondingen: meest PD, verwacht?  

o Diefstal: meest PD. In 1
e
 groep veel meer verstandelijk dan 2

e
 groep.  

o Brandstichting: Meeste PD, gevolgd door psychose. Veel minder brandstichting in 2
e
 

groep.  

o Belaging: 1
e
 groep meer PD, 2

e
 groep meer psychose 

o Bedreigingen vooral bij psychose 

 Geen echte verbanden te vinden? 

10. Verband problematieken en uitvoering (1
e
 groep) 

o Vrouwen met verstandelijke beperking moeilijker opvang te vinden in zorgcircuit? 

Zelfde als vrouwen met persoonlijkheidsstoornis? Alle andere stoornissen vinden 

makkelijker opvang in het circuit?  

 


