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This thesis reports on a completed study on the effectiveness of a forensic mental 

health day treatment program for juvenile delinquents. The aim of this program was 

to improve psychosocial functioning of both the individual adolescent and his/her 

family, and at the same time reduce criminal recidivism, especially of violent crimes, 

and ameliorate psychiatric symptoms.

The study was initiated in 2003 when the first step was taken to set up an evi-

dence based day treatment program, especially targeted towards ameliorating 

psychiatric symptoms (internalizing disorders, ADHD), building social skills, 

improving aggression management (reducing aggression), and improving family 

functioning (especially family conflict). The day treatment group was compared to a 

control group of juvenile delinquents included during detention on remand, who did 

not receive mental health services. Measurements were taken post treatment, and 

follow-up figures were gathered one year after the termination of treatment.

Patient sampling

All patients from the day treatment program are juvenile delinquents with 

conduct problems and psychiatric comorbidity referred to day treatment because 

of a combination of (repeated) severe violent crime and problems in psychosocial 

functioning in most areas: family, school/work, and peers. Patients referred to day 

treatment without a criminal history were excluded. 

Chapter 2:

The Implementation and the Cultural Adjustment of Functional Family Therapy in a 

Dutch Psychiatric Day Treatment Center

(Journal of Marital and Family Therapy {2006}. 32, 515-529) 

This review described the process of transforming a U.S. evidence-based family 

therapy (functional family therapy) into the service delivery system of a psychiatric 

day treatment center for juvenile delinquents in Amsterdam. The characteristics 

of functional family therapy that make it cross-culturally sensitive were discussed. 

Results from the changes in service delivery suggest functional family therapy could 

be successfully implemented in international settings with adjustments to make the 
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inleiding

jeugddelinquentie is een omvangrijk maatschappelijk probleem geworden dat 

hoge prioriteit heeft gekregen op de politieke agenda. De laatste tien jaar zijn ge-

weldsdelicten gepleegd door jongeren tot ruim 200% gestegen (WoDc, 2007). Dit 

heeft geleid tot maatschappelijke en politieke druk om deze jongeren op te nemen in 

detentiecentra of hen langdurig residentiëel te behandelen, om zo de maatschappij 

tegen deze jongeren te beschermen en hen de kans te geven hun leven een posititeve 

wending te geven.

Desalniettemin toont evaluatieonderzoek aan dat zowel opsluiting, als gedwongen 

residentiële behandeling juist negatieve gevolgen hebben en gepaard gaan met hoge 

recidivecijfers (50-55% na twee jaar) (Wartna, kalidien, Tollenaar, & essers, 2006). 

Detentie heeft zelfs een recidivebevorderend effect: tot detentiestraffen veroordeelde 

jongeren eindigen later vaker in de gevangenis dan jeugdige delinquenten die voor 

dezelfde delicten veroordeeld zijn, maar niet gevangen gezet (nieuwbeerta, nagin, 

& blokland, 2007). ook na  justitiële residentiële behandeling stoppen de meeste 

jeugdige delinquenten niet meteen met delicten (Wartna et al., 2006).  bij jeugdige 

delinquenten die frequent en/of ernstige delicten plegen, is gebleken dat het aantal 

psychiatrische stoornissen toeneemt ten opzichte van jongeren die minder ernstige 

delicten plegen (Doreleijers, Moser, Thijs, engeland, & beyaert, 2000). ook internati-

onaal onderzoek laat – zowel bij ambulante als gedetineerde jongeren veel psychiatri-

sche stoornissen zien: ADHD en gedragsstoornissen, middelenmisbruik, en inter-

naliserende stoornissen (loeber, burke, lahey, Winters, & zera, 2000). Met name 

ADHD is als risicofactor van grote invloed op toekomstig antisociaal gedrag (Taylor, 

chadwick, Heptinstall, & Danckaerts, 1996; loeber, Green, keenan, & lahey, 1995). 

los van een eventueel verband tussen dergelijke stoornissen en antisociaal en delin-

quent gedrag houdt het voorkomen van deze stoornissen bij jeugdige delinquenten 

in dat voor een meerderheid van degenen die zich bevinden in justitiële instellingen, 

psychiatrische zorg nodig is gedurende hun verblijf. Deze zorg is echter vaak niet 

aanwezig of inadequaat (Grisso & Schwartz, 2003; Desai, Goulet, Robbins, chapman, 

Mogdole, & Hoge, 2006).
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Gezien deze nadelen van zowel opsluiting en de weinig doeltreffende residentiële 

behandeling is er een pleidooi gehouden voor betere nazorg (Algemene Rekenkamer, 

2007), alternatieven voor de traditionele sancties, en voor meer zorg in plaats van al-

leen opsluiting. echter, voor de categorie van recidiverende, ernstige en gewelddadige 

delinquenten, bleken deze programma’s vaak te licht. De behoefte aan intensievere 

multimodale behandelingen werd onlangs nog eens bevestigd door evaluatie-onder-

zoek van alle programma’s die in Amsterdam uitgevoerd worden (nauta, 2008). 

Aan alle genoemde bezwaren van bestaande interventies leek tegemoet gekomen 

te worden met een forensisch psychiatrisch dagbehandelingsprogramma als alter-

natief voor de justitiële jeugdinrichting en residentiële behandelingen. Dagbehan-

deling voor jeugdige delinquenten zou zich moeten richten op gedragsproblemen 

én psychopathologie van de jongeren en het gezin zou intensief bij de behandeling 

betrokken moeten worden. Focussen op motivatie zou drop out van deze jongeren uit 

het programma moeten helpen voorkomen (kazdin & Withley, 2006; kazdin, 1997). 

De hoogste prioriteit zou gegeven moeten worden aan het in de maatschappij houden 

van deze jongeren om in ieder geval geweldsrecidive te voorkomen (Sullivan, veysey, 

Hamilton, & Grillo, 2007). 

    

Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van een dergelijke gezinsgerichte  

multimodale  behandeling voor jeugdige delinquenten die ernstige geweldsdelicten 

gepleegd hebben en daarvoor, voorafgaand aan de dagbehandeling, op last van de 

kinderrechter in een justitiële jeugdinrichting hebben verbleven. De uitkomsten van 

deze behandeling zijn vergeleken met een controlegroep van jeugdige delinquenten 

die de gebruikelijke justitiële interventies hebben ondergaan. Deze groep bestaat uit 

jongeren die na voorlopige hechtenis, ofwel (a) detentie opgelegd kregen en na ont-

slag uitsluitend begeleid werden door de jeugdreclassering, ofwel (b) langdurige resi-

dentiële behandeling opgelegd kregen. van de jongeren van beide groepen is bekend 

dat zij te kampen hadden met vergelijkbare psychiatrische stoornissen. De jongeren 

van de dagbehandeling hadden ook grote problemen thuis en op school, maar deze 

gegevens waren niet bekend van de controlegroep.  

SAMenvAT TinG
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De ontwikkeling van ‘evidence based’ dagbehandeling voor jeugdige delinquenten 

met psychiatrische stoornissen 

De meeste onderzoeken met betrekking tot de behandeling van gedragsgestoorde 

jongeren onderstrepen het belang van een multimodale behandeling, meestal ingedeeld 

naar de verschillende leefniveau’s: sociaal/gemeenschap, gezin, en individu (karnik and 

Steiner, 2007). en inderdaad, evidence uit onderzoek met grote effectgroottes naar de 

behandeling van gedragsgestoorde jongeren, ondersteunt de toepassing van behandeling 

gericht op individueel niveau (probleemoplossen, cognitieve zelfinstructie/agressie-

beheersing). Daarnaast is er veel bewijs voor behandelingen op gezinsniveau (bijvoor-

beeld oudertraining, multisysteemtherapie [MST] en functionele gezinstherapie [FFT]) 

(Weisz, jensen-Doss, & Hawley, 2006; Sukhodolsky & Ruchkin, 2006). elk niveau richt 

zich op specifieke risico- en beschermende factoren, factoren die van doorslaggevend 

belang zijn voor het slagen van de behandeling van gedragsstoornissen. 

in schema ziet een volledig multimodaal dagbehandelingsprogramma er als volgt uit:

4
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Het dagbehandelingsprogramma dat in dit onderzoek werd bestudeerd (Slot, 

1999; bartels, Parker brady & Doreleijers, 1999) kreeg gezinsgerichte accenten door 

invoering van functionele gezinstherapie (FFT) (Alexander & Sexton, 2002; Sexton 

& Alexander, 2003). De dagbehandeling ging zich daardoor zowel op het gezin als 

op het individu richten. Functionele Gezinstherapie werd de belangrijkste behan-

delfocus van de dagbehandeling in de eerste fase van die behandeling.  in de tweede 

fase richt de dagbehandeling zich op het individuele niveau middels (a) training 

van sociale vaardigheden en agressiebeheersing en (b) diagnostiek en behandeling 

van psychische stoornissen (breuk, Sexton, van Dam, Disse, Doreleijers, Slot, & 

Rowlands, 2006). Aan het einde van dagbehandeling richt men zich met name op de 

terugkeer naar school en/of werk, en de vrijetijdsbesteding van de jongere. Alvorens 

verder te gaan, zal eerst een korte introductie van FFT gegeven worden. 

FFT is een klinische interventie gericht op gezinsveranderingen bestaande uit drie 

van elkaar te onderscheiden behandelfasen. De specifieke doelen van deze interven-

tie richten zich op risico- en beschermende factoren binnen het gezin. zij doet dit 

door zich te richten op (gezins-)vaardigheden noodzakelijk om effectief te werken 

aan het verminderen van de gedragsproblemen van de jongeren. De eerste fase richt 

zich op het binden van jongeren en hun ouders aan de gezinsbehandeling. Tegelij-

kertijd worden alle gezinsleden gemotiveerd tot actieve medewerking aan verande-

ringen binnen het gezin. Het gaat daarbij om gezinnen, die gewoonlijk niet makke-

lijk tot therapie bereid zijn. De doelen van de middelste fase helpen alle gezinleden 

bij het aanleren van belangrijke gedragsvaardigheden, en in de laatste fase wordt 

ernaar gestreefd deze veranderingen te behouden en te generaliseren naar terreinen 

om het gezin heen zoals school en het sociaal netwerk om het gezin heen. 

effectonderzoek laat zien dat FFT effectief is in het bewerkstelligen van een 

recidivereductie tussen 26% en 73% bij jeugdige delinquenten die matige tot ern-

stige delicten gepleegd hebben, vergeleken met een gelijke groep die geen behande-

ling onderging of uitsluitend door de jeugdreclassering begeleid werd (Alexander & 

Sexton, 2002; Sexton & Alexander, 2003).  Gedurende de tweede behandelfase van de 

dagbehandeling wordt er middels psychiatrische diagnostiek meer aandacht besteed 

aan de psychiatrische stoornissen en rekening gehouden met deze diagnose tijdens 

SAMenvAT TinG
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de behandeling door alle teamleden. in de praktijk krijgt dit vorm in psychoeducatie 

van zowel jongere als ouders, het voorschrijven van en motiveren voor het gebruik 

van medicatie als dat noodzakelijk is (bijv. methylfenidaat bij ADHD), individu-

ele cognitieve psychotherapie, en/of sociale vaardigheidstraining. Hoewel ernstige 

psychopathologie ook in de eerste fase behandeld wordt met bijvoorbeeld medicatie, 

is het specifieke van een gezinsgerichte behandeling dat de individuele behandeling 

gewoonlijk pas plaats vindt na de gezinsbehandeling, d.w.z. in de tweede fase van 

de dagbehandeling. Aangezien een belangrijk doel van de behandeling bestaat uit 

de vermindering van geweldsrecidive, krijgt agressiebeheersing tevens een centrale 

plaats, hetgeen zich in de praktijk vertaalt in het toepassen van cognitieve gedrags-

therapie, met sociale vaardigheden en agressiebeheersing (kazdin, 1997; De jonge, 

1999; Muller & colijn, 1999; Dodge, 1986). na de afsluiting van diot onderzoek 

ontstond hieruit een groepstraining gericht op sociale vaardigheden, agressiebeheer-

sing en moreel redeneren, gevormd volgens de principes van - de in de vS ‘evidence 

based’- Washington State Aggression Replacement Training (ART) (Goldstein, Glick, 

& Gibbs 1998; barnoski, 2004). 

Het evaluatieonderzoek van  het dagbehandelingsprogramma

Dit onderzoek heeft de effectiviteit onderzocht van een gezinsgericht multimodaal 

dagbehandelingsprogramma voor jeugdige delinquenten die (zware) geweldsdelicten 

hebben gepleegd en daarvoor gedetineerd zijn geweest voorafgaand aan de dagbe-

handeling (de behandelgroep). Deze dagbehandelingsgroep werd vergeleken met een 

controlegroep bestaande uit jongeren die na voorlopige hechtenis, ofwel (a) detentie 

opgelegd kregen en na ontslag uitsluitend begeleid waren door de jeugdreclassering, 

ofwel (b) langdurige residentiële behandeling opgelegd kregen. in dit onderzoek 

werd onderzocht of de doelen van de dagbehandeling voor jeugdige delinquenten 

behaald werden. De hoofddoelen van de dagbehandeling zijn:  

1. vermindering van uithuisplaatsing incl. herhaalde detentie 

2. vermindering van recidive van geweldsdelicten door verbeterde agressiebeheer-

sing en vermindering van gezinsconflicten

3. vermindering van algemene delictrecidive

6



4. vermindering van psychiatrische symptomen, met name internaliserende stoor-

nissen en ADHD 

5. verbetering van sociaal functioneren, leidend tot het beter zich staande houden op 

school en/of in het werk

Follow-up vond plaats twaalf maanden na de dagbehandeling of voorlopige hechte-

nis. De volgende hypothesen werden gesteld:

Hypothese 1: 

na het beëindigen van het dagbehandelingsprogramma, verblijven bij twaalf 

maanden follow-up meer jeugdige delinquenten in de maatschappij, zoals bij hun 

ouders, familie, of op zichzelf, dan vergelijkbare jongeren die alleen voorlopige 

hechtenis opgelegd kregen.

Hypothese 2: 

 na het beëindigen van het dagbehandelingsprogramma, verblijven bij twaalf 

maanden follow-up jeugdige delinquenten minder dagen in een justitiële jeugdin-

richting dan vergelijkbare jongeren doen na alleen voorlopige hechtenis opgelegd 

te hebben gekregen.

Hypothese 3:

na het beëindigen van het dagbehandelingsprogramma, plegen jeugdige delin-

quenten gedurende twaalf maanden follow-up minder geweldsdelicten dan verge-

lijkbare jongeren die na vrijlating uit detentie geen psychiatrische zorg ontvingen.

Hypothese 4:

na het beëindigen van het dagbehandelingsprogramma plegen jeugdige delin-

quenten gedurende twaalf maanden follow-up minder ‘algemene delicten’ dan 

vergelijkbare jongeren die na vrijlating uit detentie geen psychiatrische zorg 

ontvingen.

Hypothese 5:

na het beëindigen van het dagbehandelingsprogramma, hebben meer jeugdige 

delinquenten bij twaalf maanden follow-up school en/of werk dan vergelijkbare 

jongeren die na voorlopige hechtenis geen psychiatrische zorg ontvingen.

SAMenvAT TinG
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Aangezien de follow-up metingen van agressie, psychiatrische symptomen, en 

kwaliteit van gezinsfunctioneren alleen beschikbaar waren bij de dagbehande-

lingsgroep, konden hypotheses hieromtrent alleen bij de dagbehandelingsgroep 

getoetst worden. Dit leidde tot de volgende aanvullende hypotheses: 

Hypothese 6:

Agressie, zoals gemeten middels zelfrapportage en rapportage door de ouders 

over agressie van hun kinderen, is na de behandeling significant verbeterd.

Hypothese 7:

ADHD en internaliserende symptomen, zoals gemeten middels zelfrapportage en 

rapportage door de ouders over hun kinderen, zijn na de behandeling significant 

verbeterd.  

Hypothese 8:

Het gezinsfunctioneren verbetert, waarbij met name gezinsconflicten na dagbe-

handeling minder voorkomen. 

ReSultaten 

bij de beschrijving van de resultaten zal van de dagbehandelingsgroep niet alleen 

de resultaten gegeven worden van de gehele dagbehandelinggroep, maar tevens van 

jongeren die de dagbehandeling regulier afronden. Het betreft hier 28 van de 37 

jongeren. Deze groep zal ‘afronders’ genoemd worden. Daar waar over effectgroottes 

gesproken wordt, worden deze gewoonlijk besproken als klein, matig of groot. De 

resultaten betreffende de eerste vijf hypotheses luidden als volgt. 

• jongeren verbleven één jaar na de dagbehandeling vaker in de maatschappij (ze

wonen bijv. bij hun ouders, familie, of op zichzelf ), vergeleken met de controle-

groep. De percentages bedroegen resp. 85% en 51%, bij een matige effectgrootte. 

Anders geformuleerd, de dagbehandelingsgroep had een vijfvoudig grotere kans in 

de maatschappij te verblijven. Dezelfde uitkomst werd gedurende twaalf maanden 

follow up gevonden met betrekking tot het verblijf (aantal dagen) in een justitiële 

jeugdinrichting. Het gemiddelde verblijf bedroeg 41 dagen voor de dagbehande-

lingsgroep vergeleken met 116 dagen voor de controlegroep, en slechts 19 dagen 
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voor de jongeren die de dagbehandeling geheel afgerond hadden (hypotheses 1 en 2).

• Geweldsdelictrecidive kwam minder voor in de dagbehandelingsgroep, vergeleken

met de controlegroep. De dagbehandelingsgroep als geheel kende gedurende 12 

maanden follow up 40% minder geweldsdelicten, de groep ‘afronders’ 50% minder 

geweldsdelicten dan jongeren in de controlegroep. De effectgrootte was evenwel 

klein. Anders geformuleerd, de controlegroep heeft gedurende één jaar, twee keer 

zoveel kans op het plegen van een geweldsdelict. ook de ernst van het delictrecidive  

van de dagbehandelingsgroep was minder dan die van de controlegroep. De effect-

grootte was hier matig (hypothese 3). 

• er werden geen verschillen gevonden in algemene delictrecidive bij één jaar 

follow up tussen de dagbehandelingsgroep (39%; ‘afronders’ 35%), en de controle 

groep (50%) (hypothese 4).

• De dagbehandelingsgroep had bij één jaar follow up vaker werk en/of ging meer

naar school vergeleken met de controlegroep. De effectgrootte is evenwel hier klein: 

ook in de dagbehandelingsgroep gaat na één jaar nog steeds 40% niet naar school 

noch heeft men werk (hypothese 5).

De resultaten van de laatste drie hypotheses (6, 7, 8) luidden als volgt:

• Agressieproblemen waren, zowel volgens de jongere zelf, als volgens de ouders

verminderd. (hypothese 6).

• internaliserende problemen en ADHD-symptomen waren, zowel volgens de

jongere zelf als volgens de ouders, verminderd. (hypothese 7).

• Gezinsconflicten waren volgens de ouders verminderd. (hypothesis 8).

BetekeniS van de ReSultaten

een veelbelovende behandeling

Dit onderzoek richtte zich op vier verschillende uitkomsten van een dagbehande-

lingsprogramma voor jeugdige delinquenten na detentie, die vergeleken waren met 

jeugdige delinquenten die in voorlopige hechtenis hadden gezeten; deze controle-jon-

geren hadden óf erna alleen jeugdreclassering gekregen na vrijlating, óf een  

SAMenvAT TinG
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langdurige residentiële behandeling. Het sterkste positieve effect van de dagbehan-

deling bleek de mogelijkheid om jongeren thuis en dus in de maatschappij te hou-

den. Dit is een opmerkelijk resultaat omdat beide groepen voorafgaand in detentie 

verbleven en een vergelijkbare ernstige delictvoorgeschiedenis kenden, voorafgaand 

aan het onderzoek. behalve dat minder dagen verblijf in gesloten justitiële jeugd-

inrichtingen met duidelijke kostenbesparingen gepaard gaan, levert het verblijf in 

de maatschappij, buiten de ‘criminogene’ jeugdinrichting, mogelijk een preventieve 

bijdrage aan het voorkomen van een criminele carrière als volwassene.    Aange-

zien de onderzoeksgroep bestond uit eerder gedetineerde jeugdige delinquenten, 

van wie een meerderheid bij herhaling ernstige geweldsdelicten gepleegd had, is de 

vermindering van geweldsdelictrecidive met 40-50%, én het feit dat het recidive van 

juist ernstige delicten helpt terugdringen een belangrijk resultaat. Hoewel het effect 

betreffende geweldsdelictrecidive zeker betekenisvol is, moet in gedachten gehouden 

worden dat de onderzoekgroep klein is, significantie p < .10 en de effectgrootte klein 

tot matig. 

geen of minimale effecten

Het dagbehandelingsprogramma is niet op alle terreinen meer succesvol dan de 

controlegroep. zo was de algemene delictrecidive niet verminderd in de onderzoeks-

groep. 

Waarschijnlijk is het dagbehandelingsprogramma succesvoller geweest bij de 

vermindering van geweldsdelicten (vergeleken met algemene delicten) door zich 

te richten op de vermindering van gezinsconflicten, en op individueel niveau, op 

de verbetering van agressiebeheersing en vermindering van psychiatrische comor-

biditeit, waarbij vooral de vermindering van ADHD symptomen verantwoordelijk 

gehouden wordt voor het voorkomen van delictrecidive (lodewijks, Doreleijers, de 

Ruiter, & Wit-Grouls, 2003). 

er zijn enige gunstige resultaten betreffende school en werk, maar de effect-

grootte is klein, en 40% van de dagbehandelingsgroep heeft een jaar na afsluiten van 

de dagbehandeling geen school of werk. Algemene delicten worden vaak gepleegd 

onder druk van (criminele) leeftijdgenoten, vooral als deze jongeren geen dagstruc-
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tuur hebben en geen werk om geld te verdienen (Sherman, Gottfredson, Mackenzie, 

eck, Peuter, & bushway, 1998). Dit kan verklaren waarom de dagbehandeling minder 

succesvol was bij het verminderen van algemene delictrecidive. in de jaren dat dit 

onderzoek verricht werd (2003-2005), was het schoolprogramma nog in opbouw, 

ontbeerde de dagbehandeling een programmaonderdeel gericht op (beperking van 

negatieve) invloed van vrienden, en was de nazorg nog weinig structureel. verder 

onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of de intussen doorgevoerde verbeterin-

gen zullen leiden tot betere resultaten met betrekking tot algemene delictrecidive.  

mogelijke effecten

een ander belangrijk doel van de dagbehandeling is het diagnosticeren en be-

handelen van psychiatrische stoornissen. Percentages van ADHD, internaliserende 

stoornissen, psychose, en middelenmisbruik zijn hoog in zowel behandel-, als 

controlegroep. ouderrapportages en zelfrapportages door de jongeren laten na de 

dagbehandeling een vermindering zien van agressie, ADHD, en internaliserende 

symptomen, hetgeen een indicatie is dat het dagbehandelingsprogramma slaagt in 

het behandelen van deze psychiatrische problemen. Het is echter de vraag of psy-

chiatrische problemen gerelateerd zijn aan delictrecidive. ADHD en middelenmis-

bruik bevorderen delictrecidive bij jeugdige delinquenten (loeber et al., 1995). voor 

andere psychiatrische stoornissen is echter nog niet bewezen of deze gerelateerd 

zijn aan het bevorderen van delictrecidive. Desalniettemin verbetert behandeling 

van psychiatrische stoornissen het psychisch én sociaal functioneren van een groot 

aantal jongeren, zodat behandeling een belangrijk doel is ook als de delictrecidive 

daardoor niet zou verminderen. Aangezien er bij jeugdige delinquenten veelal sprake 

is van psychiatrische comorbiditeit, wordt het diagnosticeren en behandelen van 

deze stoornissen aanbevolen (Grisso & Schwartz, 2003) en mag het verminderen van 

delictrecidive niet het enige behandeldoel zijn. 

concluderend: als jeugdige delinquenten psychiatrische problemen hebben, moet 

hen adequate psychiatrische zorg aangeboden worden (inspectierapport, 1997). 

verder onderzoek is nodig om de specifieke risico’s van delictrecidive voor andere 

psychiatrische stoornissen dan ADHD en middelenmisbruik te bepalen. 
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Beperkingen van het onderzoek

• Het onderzoek werd ontwikkeld en uitgevoerd door de clinicus die ook de 

dagbehandeling ontwikkelde, waardoor er een risico van bevooroordeling kan 

optreden. Dit risico op bias is tegengegaan door de uitkomsten te baseren op data 

die niet gemanipuleerd kunnen worden, zoals officiële recidivecijfers, het aantal 

dagen verblijf in een justitiële instelling, de rapportage van jeugdreclassering en/of 

ouders over de woon/verblijfsituatie en de school/werkinvulling van de jon-

gere. ook behandelde de onderzoeker zelf slechts een kleine minderheid van de 

patiënten. Tenslotte werden de behandeluitkomsten gebaseerd op twee bronnen: 

zelfrapportage door de jongere en ouderrapportage, die werden verzameld door 

onafhankelijke onderzoekers.  

• Het onderzoek heeft geen gerandomiseerd onderzoekdesign gehanteerd, 

waardoor het de vraag is of beide groepen inderdaad goed vergelijkbaar zijn. bin-

nen de nederlandse juridische context, was echter dit design de enige mogelijk-

heid om de effectiviteit van de behandeling te onderzoeken, aangezien de rechters 

onafhankelijk het beleid en de verwijzing bepalen voor individuele jongeren, 

zeker daar waar deze ernstige delicten gepleegd hebben. na selectie bleek dat 

er geen verschillen waren vooraf tussen de behandelgroep en de controlegroep, 

zodat beide groepen als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd. onderzoeken 

die jeugdige delinquenten in detentie vergeleken met jongeren die residentiële 

behandeling kregen opgelegd, vonden geen verschillen betreffende delictzwaarte 

of psychiatrische stoornissen. Aangezien tevens slechts een kleine groep van alle 

mogelijke jeugdige gedetineerden kon worden geselecteerd voor de dagbehande-

ling na detentie, kan de controlegroep die geselecteerd werd tijdens voorlopige 

hechtenis als een adequate controlegroep beschouwd worden. 

• een andere beperking van het onderzoek is de relatief beperkte grootte van de

groepen (n=37). Dit is echter het eerste onderzoek van een dagbehandelings-

programma voor recidiverende jeugdige delinquenten. er kon bij aanvang van 

het dagbehandelingsproject slechts een start met een capaciteit van tien jongeren 

per jaar gemaakt worden. Deze experimentele dagbehandeling werd onderzocht 

om - bij positieve uitkomsten - steun te geven aan vergelijkbare initiatieven als 
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alternatief voor traditionele justitiële interventies. Alle jeugdige delinquenten die 

instroomden binnen de dagbehandeling tussen 2003 en 2005 werden geïnclu-

deerd, hetgeen resulteerde in de uiteindelijke onderzoeksgroep. De uitkomst van 

dit onderzoek is belangrijk omdat, naar ons weten, er geen dagbehandelings-ef-

fectonderzoeken zijn voor jeugdige delinquenten die herhaaldelijk geweldsdelicten 

plegen. 

• De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor deze groep jongeren 

noodzakelijk, met als doel een criminele carrière als volwassene te voorkomen. 

Gezien de kleine grootte van de onderzoeksgroep, werd besloten dat een signifi-

cantieniveau van p < 0,1 verdedigbaar, om zodoende de kans van type ii fouten 

minder waarschijnlijk te maken (Sacket, Haynes, Guyatt, & Tugwell, 1991). Repli-

catie van het onderzoek met grotere groepen is noodzakelijk.

• Met betrekking tot de effectmeting van de dagbehandeling op de vermindering

van psychiatrische symptomen, en de verbetering van het gezinsfunctioneren na 

de behandeling, ontbraken gegevens van de controlegroep. bij follow-up was de 

controlegroep na detentie niet bereikbaar voor follow-up-metingen van psychopa-

thologie. 

aanbevelingen voor het dagbehandelingsprogramma

verbeteringen van het dagbehandelingsprogramma zullen zich vooral richten op 

het sociale netwerk gedurende de dagbehandeling (school, invloed van leeftijdge-

noten), en na beëindiging van het behandelprogramma (middels case management, 

booster sessies die geleerde vaardigheden helpen generaliseren, terugvalpreventie, 

en verwijzing naar extra sociale hulpverlening waar nodig). Door deze verbeterin-

gen wordt ernaar gestreefd de jongeren meer hun school en/of werk te laten behou-

den en hierdoor tevens het algemene delict recidivisme te verminderen. immers als 

school en/of werk behouden kan worden, kunnen jongeren behoed worden voor 

een loopbaan als volwassen delinquent, zelfs als ze al een lange geschiedenis van an-

tisociaal gedrag hebben vanaf hun vroege kindertijd (Roisman, Aguilar, & egeland, 

2004).
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in schema moet een multimodaal dagbehandelingsprogramma er als volgt uit zien:

14
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aanbevelingen voor verder onderzoek

in dit onderzoek werd de follow-up van één jaar onderzocht. Aangezien de sterkste 

resultaten werden gevonden betreffende het in de maatschappij houden van jeugdige 

delinquenten, en in het verminderen van gewelddadige en/of ernstige delinquentie, 

blijft het een belangrijke vraag of deze uitkomsten voorspellend zijn voor het voor-

kómen van een criminele loopbaan als volwassene. Het volgen van beide groepen na 

twee, of beter nog na vijf jaar, zal noodzakelijk zijn om deze vraag te beantwoorden.  

Daarnaast wordt geadviseerd de omvang van de onderzoekgroep van de dagbe-

handeling te vergroten. Door de jeugdige delinquenten die de komende jaren naar 

de dagbehandeling verwezen zullen worden, toe te voegen aan de onderzoek, is het 

mogelijk elk jaar over het resultaat van de dagbehandeling aan de hand van grotere 

aantallen jongeren te rapporteren.

        

dagbehandeling voor recidiverende geweldsdelinquente jongeren

 een gezinsgerichte dagbehandeling kon herhaalde opnames in gesloten justitiële 

jeugdinrichtingen voorkomen. Samenvattend waren de resultaten:

• hoger percentage verblijf in eigen huis

• minder dagen in een justitiële jeugdinrichting

• minder ernstige en minder geweldsdelicten.

• vermindering van agressie, gezinsconflicten, ADHD en internaliserende 

stoornissen.

er werden geringe resultaten geboekt betreffende vasthouden aan school en werk 

en er was geen verschil tussen de behandelgroep en de controlegroep betreffende 

vermindering van algemene delicten. 

Recidiverende delinquente jongeren, vooral als zij geweldsdelicten plegen, eindi-

gen nu in de (volwassenen) gevangenis of in een gesloten residentiële behandelsetting 

resp. tbs-kliniek. De nadelen van deze justitiële interventies zijn enorm: hoge delict-

recidive, enorm hoge kosten, verwijdering uit de maatschappij, afstand van gezin en 

familie, van werk en vrijetijdsomgeving, problemen met de generalisatie van geleerde 

vaardigheden, en tenslotte een risico op een loopbaan als volwassen crimineel.

Het dagbehandelingsprogramma is voor de reguliere justitiële interventies een 
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alternatief. Door verder te investeren in het sociale netwerk van de jeugdige kan het 

dagbehandelingsprogramma succesvoller worden bij het ondersteunen van de jongeren 

in het vasthouden van een zinvolle dagbesteding. Als jongeren beter in staat zijn school 

of werk vast te houden, zal hierdoor mogelijk ook het percentage algemene delictreci-

dive verminderen. Het positieve effect van jongeren uit justitiële instellingen houden, 

zal op de langere termijn toenemen en een criminele loopbaan als volwassene helpen 

voorkomen.

maatschappelijke impact    

er is een andere benadering nodig om deze groep van recidiverende jeugdige delin-

quenten te bedienen. Dit onderzoek toont aan dat een dergelijk dagbehandelingspro-

gramma betere uitkomsten biedt voor jeugdige delinquenten, gezin én maatschappij 

dan de reguliere justitiële interventies. in de maatschappij is er nu een toenemende 

politieke druk om jeugdige delinquenten op te sluiten. voor recidiverende jeugdige 

delinquenten zal dit echter op den duur leiden tot langdurige gevangenisstraf of – als 

behandeling wordt geadviseerd – gedwongen residentiële behandeling met de duur van 

twee tot zes jaar. De effectiviteit van deze interventies is onbewezen en er is een be-

hoorlijk risico op het verhogen van de kans op een criminele loopbaan als volwassenen. 

Aangezien het dagbehandelingsprogramma veelbelovende resultaten laat zien, kan 

beargumenteerd worden dat deze behandeling in meer regio’s ter beschikking zou 

moeten komen. Stel dat dit dagbehandelingsprogramma in vijf regio’s van nederland 

beschikbaar gesteld zou worden, dan kunnen per jaar honderd jeugdige delinquenten 

met een hoog delictrecidive-risico worden behandeld. Tegelijkertijd kan een multicen-

ter-onderzoek met grotere aantallen beter inzicht geven in de accumulerende effecten 

en effectiviteit van het dagbehandelingsprogramma. Hierdoor wordt duidelijk of de 

dagbehandeling een (gunstig) alternatief is voor deze groep van recidiverende, gewelds-

delinquenten. Hierdoor zou de behoefte aan vergroting van jeugddetentie-capaciteit 

kunnen verminderen. Het doorbreken van de circel van delictrecidive zou in de meeste 

gevallen geen gevecht tegen criminaliteit moeten zijn, maar een gezamelijke inspanning 

van gezin, justitiële en behandelingsprofessionals om jongeren weer in hun gezin en in 

de maatschappij te laten integreren.
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Samenvatting PeR HoofdStuk

    Aansluitend volgt nog een samenvatting van de engelstalige hoofdstukken, die 

niet in deze samenvatting beschreven zijn.

Hoofdstuk 2:

De implementatie en de culturele aanpassing van Functionele Gezinstherapie binnen 

een Nederlands dagbehandelingscentrum

(Journal of Marital and Family Therapy {2006}. 32, 4, pp. 515-529)

Deze review beschrijft het proces van overdracht van een Amerikaans evidence-

based gezinstherapie (Functionele Gezinstherapie) naar een  psychiatrisch dagbehan-

delingscentrum voor jeugdige delinquenten in Amsterdam. De eigenschappen van 

Functionele Gezinstherapie die deze therapie intercultureel sensitief maken worden 

besproken. De eerste resultaten van de implementatie van Functionele Gezinsthera-

pie binnen het centrum wijzen erop dat het model met enkele aanpassingen succes-

vol in de nederlandse cultuur geïmplementeerd kon worden, zonder fundamentele 

aanpassingen van het theoretische model van FFT zelf. 

Hoofdstuk 3:

De validiteit van zelfrapportage van psychopathologie en de kwaliteit van ouder-kind 

relatie bij jeugdige delinquenten met psychiatrische stoornissen.  

(Journal of Adolescence {2007}. 30, pp. 761-771)

    Dit onderzoek richtte zich op de validiteit van zelfrapportage van psychopatholo-

gie, en de kwaliteit van de ouder-kind relatie bij jeugdige delinquenten met ernstige 

gedragsstoornissen en psychiatrische stoornissen, door informatie te vergelijken, 

verkregen door zelfrapportage  middels vragenlijsten, met andere informatiebronnen, 

zoals ouderrapportage, interviews, gedragsobservatie door clinici, en officiële rap-

portages over criminaliteit. 

De jeugdige delinquenten rapporteerden geen verhoogde niveau’s van psychopatho-

logie of verslechterde relaties met hun ouders, wat tegengesproken werd door het 

feit dat de jeugdige delinquenten in dagbehandeling waren voor gedragsproblemen 
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en relationele problemen. bovendien bevond de ouderrapportage met betrekking tot 

de psychopathologie van hun kinderen zich steeds in de klinische range en werd de 

kwaliteit van de ouder-kind relatie door de ouders als slecht beoordeeld. Geconclu-

deerd werd dat screeningsinstrumenten voor psychopathologie, en de kwaliteit van 

onderlinge relaties die verkregen worden door zelfrapportage van de jongeren, geen 

valide scores opleveren bij deze (extreme) populatie van jeugdige delinquenten 

 

Hoofdstuk 4:

Vroege uitval uit een dagbehandeling als een voorspeller van recidive van jeugdige 

delinquenten. 

Dit onderzoek richtte zich op vroege uitval uit een dagbehandeling, als een voorspel-

ler van recidive van jeugdige delinquenten, door de één jaar recidive van jongeren 

die de dagbehandeling afrondden te vergelijken met die van jongeren die binnen drie 

maanden na de start uitvielen. De bevindingen wezen erop dat vroege uitvallers, in 

vergelijking tot afronders van de dagbehandeling, binnen één jaar meer recidiveer-

den (57,1% vroege uitvallers, vergeleken met 25,6% van de afronders), meer delicten 

pleegden (gemiddeld 1,21 tegen 0,44), meer geweldsdelicten pleegden (28,6% tegen 

7,7%), en zwaardere delicten pleegden gemeten middels een ‘delictzwaarte index’ 

(gemiddeld 6,93 tegen 2,36). 

    een opmerkelijke bevinding was dat de criminele voorgeschiedenis niet voor-

spellend was voor recidive na de behandeling: drop out was een veel belangrijker 

voorspeller.  

Hoofdstuk 5:

De effecten van een multimodale dagbehandeling op agressie, psychopathologie en 

gezinsfunctioneren bij jeugdige delinquenten met psychiatrische comorbiditeit. 

Dit onderzoek onderzocht of een forensisch psychiatrische dagbehandeling effectief 

is in het verminderen van agressie, ADHD, en internaliserende psychopathologie, en 

of ze in staat is gezinsconflicten te verminderen bij jeugdige delinquenten met psy-

chiatrische comorbiditeit. Dit werd gemeten door zelfrapportage door de jongere en 

ouderrapportage vóór, en na de behandeling. Agressie en psychopathologie werden 
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gemeten door de Youth Self Report (YSR)/child behavior checklist (cbcl) en de 

buss-Durkee Hostility inventory (bDHi). Gezinsfunctioneren werd gemeten door de 

ouder-kind interactie vragenlijst Revised (okiv-R) en de vragenlijst Gezinsproble-

men (vGP). Adolescenten verbeterden op alle relevante (sub)schalen van de cbcl, 

YSR en de bDHi, behalve op de bDHi directe agressie schaal. betreffende gezins-

functioneren rapporteerden alleen de ouders een vermindering van gezinsconflicten 

op de okiv.  

bij nadere analyse van de resultaten bleek dat een meer ernstige criminele voor-

geschiedenis van de jongere, na dagbehandeling een sterkere verbetering voorspelde 

betreffende minder gezinsconflicten; psychiatrische comorbiditeit voorspelde juist 

minder resultaat van de dagbehandeling: minder verbetering van agressie en gedrags-

problemen, en  meer blijvende gezinsconflicten. Psychopathie van de jongeren had 

geen voorspellend effect op de behandeluitkomst. 

Geconcludeerd werd dat de dagbehandeling in staat was psychopathologie bij 

jeugdige delinquenten met psychiatrische comorbiditeit te verminderen en gezins-

conflicten te beteugelen. 

Hoofdstuk 6:

Doorbreek de vicieuze cirkel: het voorkomen van opnieuw opsluiten van jeugdige 

delinquenten door een gezinsgerichte dagbehandeling. 

Dit onderzoek onderzocht of een forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling 

effectiever was dan een controlegroep van alleen gedetineerde jeugdige delinquen-

ten betreffende: het jongeren thuis in de maatschappij houden, het voorkomen van 

herplaatsing in een jeugdgevangenis, het verminderen van gewelds- en algemene 

delicten, en het bezoeken van school/behouden van werk. De vergelijkingsgroepen 

bestonden uit een behandelgroep van jeugdige delinquenten die na hun detentie een 

dagbehandelingsprogramma doorliepen, en een controlegroep die gevormd werd 

tijdens voorlopige hechtenis in een justitiele jeugdinrichting en die daarna geen psy-

chiatrische zorg ontvingen. 

    Adolescenten van de behandelgroep vergeleken met de controlegroep bij 12 

maanden follow-up: woonden meer thuis of op zichzelf (85% vergeleken met 51% 
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van de controlegroep), verbleven minder dagen in een justitiële jeugdinrichting (41 

dagen versus 116 dagen), pleegden 40-50% minder geweldsdelicten én pleegden 

minder ernstige delicten,  en waren beter in staat op school te blijven en/of werk 

te behouden (60% versus 41%). Algemene delicten verschilden niet tussen beide 

groepen. De dagbehandeling had het sterkste effect als het ging om jongeren in de 

maatschappij te houden, en te voorkomen dat ze weer in een justitiële jeugdinrich-

ting terecht zouden komen. kleinere effecten werden gevonden in het beperken van 

ernstige en/of geweldsdelicten, en in het behouden van school en werk. 
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