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Inleiding

De eerste druk van het Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg kon rekenen op een 
warme ontvangst. Dat bleek niet alleen uit de positieve reacties maar ook uit de snel slinkende 
voorraad van die eerste druk. Er was in het forensische veld een duidelijke behoefte aan een 
overzicht van de verschillende instellingen en instanties die in de forensische geestelijke 
gezondheidszorg een belangrijke rol spelen. Ook was een boek gewenst waarin de talrijke 
deelterreinen en -deskundigheden aan bod komen, die nodig zijn om plegers van delicten met 
psychiatrische stoornissen effectief te kunnen behandelen.
Toen de voorraad bijna op was, hebben uitgever en redactie zich gebogen over de vraag of er 
een tweede druk moest komen. Het antwoord was snel gegeven, maar het was ook duidelijk 
dat het een geheel herziene versie moest worden. Immers het forensisch veld heeft zich in 
de laatste jaren sterk ontwikkeld. Behalve de exponentieel toegenomen wetenschappelijke 
inzichten is er de laatste jaren duidelijk sprake van een toenemende integratie van de 
forensische sector met de reguliere geestelijke gezondheidszorg.
Hoewel de extreme en soms zelfs buitenproportionele aandacht van de media dat soms niet 
doet vermoeden, is de forensische geestelijke gezondheidszorg uiteraard veel breder dan 
de tbs-sector alleen, en bestaat er een grote differentiatie in behandelaanbod en patiënten-
doelgroepen.
In deze geheel herziene tweede druk van het handboek komt dit onder meer tot uiting in een 
hoofdstuk over de ribw’s, maar ook door uitgebreide aandacht voor bijvoorbeeld de fpa’s. Ook 
de toegenomen maatschappelijke aandacht voor de forensische jeugd moest zijn weerslag 
vinden in dit boek. Ook dat is gelukt en verdient extra aandacht. Daarnaast worden forensisch 
psychiatrische behandelingen tegenwoordig in toenemende mate ambulant aangeboden, 
bijvoorbeeld in forensisch psychiatrische poliklinieken. Hierdoor kunnen steeds meer plegers 
van (soms ook wat minder ernstige) delicten een gespecialiseerde behandeling ontvangen.
Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een veranderde opzet ten opzichte van de eerste 
druk. Bepaalde hoofdstukken werden niet meer opportuun geacht en andere hoofdstukken zijn 
opgenomen: zo is het hoofdstuk over de preklinische interventie verdwenen. Daarvoor in de 
plaats kwam een hoofdstuk over de penitentiaire psychiatrische centra.
In algemene zin is in het forensische veld meer aandacht gekomen voor het belang van 
gefaseerde behandelingen waarin de behandelintensiteit en ook de restricties en het toezicht 
op forensische patiënten, zeer gradueel kunnen worden afgebouwd, of waar nodig weer 
kunnen worden aangescherpt. Zo is het tegenwoordig mogelijk tbs-patiënten tot negen jaar 
na de intramurale fase van de behandeling intensief te blijven volgen en wordt hun verblijf 
buiten de muren van een forensisch psychiatrisch centrum vandaag de dag vaak met strenge 
voorwaarden omkleed. Daarnaast deed zich de laatste jaren een nieuwe ontwikkeling voor dat 
in geval van onveranderlijk hoge recidiverisico’s door het uitblijven van behandelvooruitgang 
aan patiënten de mogelijkheid tot verlof en resocialisatie langdurig kan worden ontzegd om 
risico’s voor de maatschappij uit te sluiten. Dit komt tot uiting in een sterke toename van de 
zogenoemde longstaycapaciteit binnen de tbs-sector. Over het openen en het uitbreiden van 
de tbs-longstayvoorzieningen is nu, in deze herziene uitgave van het Handboek forensische 
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geestelijke gezondheidszorg, ook een hoofdstuk opgenomen. In deze ontwikkeling speelt 
uiteraard ook de verdere ontwikkeling van risicotaxatie-instrumenten, aan de hand waarvan 
de kans op hernieuwd delictgedrag op valide wijze kan worden voorspeld, een grote rol. 
Diverse bijdragen in dit handboek gaan dan ook in op dergelijke risicotaxatiemethoden en 
-instrumenten. Wij hopen dat dit handboek kan bijdragen aan het verspreiden van dergelijke 
essentiële kennis. Het is verheugend om te zien dat er binnen het veld van de forensische 
geestelijke gezondheidszorg in Nederland steeds meer professionals ook wetenschappelijk 
actief zijn. Daardoor kostte het de redactie relatief weinig moeite om auteurs te vinden die 
bereid waren een waardevolle bijdrage te leveren aan deze herziene versie van dit handboek. 
Met passie en enthousiasme wilden ze schrijven over hun onderzoek en de daarmee 
samenhangende opvattingen.
De redactie kijkt terug op een voortreffelijke samenwerking, met elkaar, met de uitgever, maar 
bovenal met de auteurs. Het resultaat is een boek dat de huidige soms weerbarstige praktijk in 
de forensische geestelijke gezondheidszorg beschrijft op een, naar wij hopen, zeer toegankelijke 
wijze. We denken dat het de belangstelling van jonge professionals zal wekken en dat dit zal 
leiden tot inzet voor dit altijd boeiende en spannende werkgebied.
We hopen ook dat dit boek een bijdrage levert aan de kennis over die forensische praktijk en 
daarmee het soms door politieke stormen en ernstige incidenten geschonden vertrouwen, kan 
helpen herstellen.

Herman Groen, Marijke Drost & Henk Nijman
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