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Ambulante forensische psychiatrie
Onderzoek naar ernst van de psychopathologie en de relatie tot forensisch risico

M van Westenbrugge, R van der Lem en SJ Roza

• Totale caseload FAC Rotterdam:  n=950

• 54 patiënten stonden op de wachtlijst voor intake of eerste 
behandelafspraak en werden daarom geëxcludeerd: n=896. 

• Respons onderzoek onder behandelaren was 90.7%: n=813 

• Gemiddelde leeftijd patiënten 38.6  jaar (s.d. 12.2) 

• 89.1% man

• 56.2% van de patiënten in vrijwillig kader



Uitkomsten 

• 50% van de patiënten voldoet aan de criteria voor een Ernstige 
Psychiatrische Aandoening (EPA criteria van Delespaul)

• Gemiddeld aantal diagnose-categorieën (DSMV): 2.3
• Meest voorkomende diagnose categorieën: persoonlijkheidsstoornissen 

(45.8%); neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (40.2%); 
gedragsstoornissen (39.1%); stoornissen in het gebruik van middelen 
(32.5%)

• Forensisch risico (gemeten met de HKT-R): laag tot gemiddeld
• EPA-status is geassocieerd met een hoger forensisch risico (6 % op de H-

items, 8% op de K-items en 15 % op de T-items, als er geen zorg zou zijn). 



Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
(NBO) in de forensische psychiatrie

• Prevalentie ADHD in detentie 26.2% (Young et al. 2015, Europese meta-analyse), versus 
2.9-4.4 % in algemene bevolking.

• Prevalentie ASS in de forensische setting: 3-27% (King et al. 2014)

• Prevalentie NBO bij jonge mannelijke gedetineerden: 63% ADHD in kinderleeftijd; 43% 
ADHD in volwassen leeftijd; 10% ASS, 6% Tourette, 22% lichte verstandelijke beperking 
(of borderline) en 1% verstandelijke beperking (Billstedt et als, 2017; Zweden). 

• Prevalentie NBO in detentie: 25% ADHD, 9% ASS en 9% verstandelijke beperking 
(Young et al. 2018, Londen)



ADHD en delictgedrag
(rapport KFZ 2018: AM Jansen, R van der Lem, SJ Roza, S Bogaerts)

• ADHD is geassocieerd met een verhoogd risico op criminaliteit, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor 
comorbiditeit (Gudjonsson 2013,  Savolainen 2015)

• ADHD is sterker geassocieerd met reactief gewelddadig gedrag dan pro actief gewelddadig gedrag (Gudjonsson
2013)

• Verklaring: gebrekkige impulsregulatie en/of frustratie tolerantie (Pratt 2002, Young 2007, Roman-Ithier, 2016). 

• Gedetineerden met ADHD zijn gemiddeld jonger, vaker alleenstaand (OR 2.1), dakloos (OR 3.4) en werkloos (OR 
2.6) dan gedetineerden zonder ADHD  (Young et al. 2018)

• Gedetineerden met ADHD vertonen vaker verstorend gedrag in detentie. Als er sprake is van een combinatie 
ADHD en verstandelijke beperking  dan is er nog vaker sprake van verstorend gedrag (Young et al. 2018)

• Tijdens perioden van behandeling met ADHD-medicatie werd een afname van 32% in veroordelingen voor 
misdrijven gezien bij mannen met ADHD en een afname van 41% bij vrouwen met ADHD ten opzichte van 
perioden waarin de patiënten niet behandeld. (Lichtenstein & Larsson 2013). 



ASS en delictgedrag
(rapport KFZ 2018: AM Jansen, R van der Lem, SJ Roza, S Bogaerts)

• Risico op delict gedrag bij ASS mogelijk lager dan bij non-ASS (King et al. 2014) 

• Onvoldoende bewijs dat specifieke typen delict gedrag, zoals brandstichting, zedendelicten, spree killing
vaker voorkomen, veelal case-reports en heel kleine studies. 

• Patiënten met ASS hebben een verhoogde kans op een veroordeling (31%) en patiënten met ASS en 
comorbide stoornissen een verdere verhoogde kans (45%) (Heeramun 2017)

• Aanleiding/oorzaak voor delict gedrag bij ASS: problemen in de Theory of Mind, gebrekkige 
emotieregulatie, problemen in moreel redeneren (Lerner et al 2012)

• Anderen mogelijke oorzaken voor delict gedrag bij ASS: gebrekkige communicatievaardigheden, 
preoccupaties, gebrek aan empathie en egocentrisme (Verkes et al. 2016)



Herkenning en behandeling van 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

1. Screening: SCIL, AQ, ASDASQ, korte screener ADHD

2. Systematische diagnostiek: DIVA, WAIS, NIDA/DSM-V interview, 
ontwikkelingsanamnese, SEO, psychiatrisch onderzoek

3. FACT (bij EPA + instabiliteit)

4. Gefaseerd poliklinisch behandelaanbod + modules comorbide 
problematiek



Behandeling van neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen in de forensische 
psychiatrie

Aanname: NBO zorgen voor een responsiviteitsprobleem (RNR model): 

Patiënten met een NBO kunnen door hun stoornis onvoldoende profiteren 
van reguliere gedrags-veranderende behandelingen in de forensische 
psychiatrie. 

ADHD: te weinig concentratie, te impulsief, hoge no show en/of drop-out, uitgestelde beloning is 
moeilijk.

ASS: te weinig generalisatie, rigiditeit.

LVB: concentratie en generalisatie zijn lastig, weinig abstractie mogelijk. 



Gefaseerd behandelprogramma: herhaling, 
geduld en creativiteit
Fase 0 of FACT bij EPA status en/of veel instabiliteit

Fase 1: diagnostiek

Fase 2: ADHD & agressie; ASS & agressie; Weet wat je kan

Fase 3: AR op Maat

Fase 4: behandeling persoonlijkheidspathologie (schemagerichte therapie)

Modules: farmacotherapie, CGT, systeemgerichte benadering, beschermende 
factoren/vaardigheden, verslaving



Innovaties en onderzoek
1. Van “wat iemand heeft” naar wat “iemand kan”? Fase 0 + AVVB/SEO 
2. Onderzoek naar leerstijl/responsiviteit (KFZ Call ADHD o.l.v. Jelle 

Sijtsema)
3. Voorspellers van therapie trouw bij ADHD (promotie onderzoek Jenny 

Houtepen, o.l.v. Stefan Bogaerts)
4. Zintuigelijke waarneming bij ASS in relatie tot agressie (promotie 

onderzoek (promotie onderzoek Frank van den Boogert o.l.v Sabine 
Roza)

5. Additie van filosofisch onderzoek in behandeling van ASS patiënt met 
aanhoudende wraakgevoelens (Jan Flameling en Rosalind van der Lem)



Extra: ASS en moreel redeneren 
(Potil et al. 2016, Nature/scientific reports)

• Patiënten met ASS verschillen niet van normale controles in moreel redeneren (meermaals 
aangetoond), ondanks hun beperkingen in sociale cognitie en emotieregulatie. 

• ASS kenmerken zijn geassocieerd met een verlaagde utilitaristische bias vanwege een verhoogd 
niveau van emotionele stress in sociale situaties (socio-affectieve route). 

• Alexithyme kenmerken (veel voorkomen bij ASS) zijn geassocieerd met een verhoogde utilitaristische 
bias (socio cognitieve route/ToM) 

• ASS patiënten compenseren hun gebrek aan sociale intuïtie/inschatten van het gevoel van de ander 
door non-verbale intelligentie (door regels toe te passen over het niet schaden van anderen)

• ASS patiënten zijn sterk in de justificatie van hun oordeel/daad achteraf als hun verbale intelligentie 
hoog is (maar dit is achteraf, niet voorafgaand aan de inschatting/handeling)



Wilt u helpen de herkenning en 
behandeling van neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen in de 
forensische psychiatrie verder te 
verbeteren? 

Deel uw vragen en ideeën vandaag met elkaar!
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