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Samenvatting

(Summary in Dutch)

Risicotaxatie van geweld bij adolescenten

in het nederlandse justitiële systeem 

Onderzoeken naar de betrouwbaarheid

en de predictieve waarde van de SaVry



Achtergrond en doelstelling van dit proefschrift

Gewelddadig gedrag van jongeren is de afgelopen decennia binnen veel 

Westerse samenlevingen een groot maatschappelijk probleem geworden. Ge-

weldsdelicten brengen verschillende soorten schade toe, zowel aan individuele 

slachtoffers als aan de maatschappij in het algemeen. Voor beleidsmakers, justi-

tieel betrokkenen, hulpverleners en onderzoekers staat daarom de vraag centraal 

welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico te verminderen dat 

een gewelddadige adolescent nogmaals een delict pleegt. Er is een groeiende 

consensus over welke aspecten in de behandeling van daders veelbelovend zijn 

om het reducerende effect op recidive te maximaliseren. Een van die aspecten is 

een gestructureerde risicotaxatie die gebaseerd is op historische én dynamische 

risicofactoren (die laatste worden ook wel criminogene ‘behoeften’ genoemd). 

Nog niet zo lang geleden werd in de forensische praktijk bij adolescenten gebruik 

gemaakt van het zogenaamde ongestructureerde klinische oordeel, dat louter 

gebaseerd was op de kennis en ervaring van de gedragsdeskundige. Bij de onge-

structureerde benadering kan het voorkomen dat belangrijke factoren over het 

hoofd worden gezien en onbelangrijke factoren ten onrechte worden benadrukt. 

Bij volwassenen is onderzoek naar risicofactoren voor geweld, de ontwikkeling 

van risicotaxatie-instrumenten en onderzoek naar de psychometrische eigen-

schappen van deze instrumenten in de afgelopen decennia enorm toegenomen. 

Daarbij wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen actuariële instrumenten 

en instrumenten die gebaseerd zijn op het gestructureerde klinische oordeel (SPJ; 

structured professional judgment). Bij actuariële instrumenten worden risicofac-

toren gescoord volgens vaste regels, meestal door de scores op de risicofactoren 

op te tellen. Actuariële instrumenten bevatten hoofdzakelijk statische, niet veran-

derbare factoren. Bij het gestructureerde klinische oordeel wordt de risicotaxatie 

gedaan door een forensisch deskundige met behulp van een gestandaardiseerde 

checklist. Deze checklist bevat zowel statische als dynamische risicofactoren 

waarvan empirisch onderzoek heeft aangetoond dat ze met een verhoogd risico 
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van geweld samenhangen. Het essentiële aan de SPJ-methode is dat de des-

kundige niet alleen de factoren scoort en bij elkaar optelt, maar ook zijn kennis 

gebruikt om de risicofactoren te interpreteren, te integreren, te combineren en 

te wegen. In het eindoordeel wordt het risico van geweld door een deskundige 

ingeschat als laag, matig of  hoog. Deze manier van werken is recent ook binnen 

de forensische jeugdsector geïntroduceerd.

Bij adolescenten is de beoordeling van dynamische risicofactoren van nog 

groter belang dan bij volwassenen. Immers, vergeleken met volwassenen is hun 

ontwikkeling nog volop in beweging en is er meer ruimte voor verandering. 

Vooral bij adolescenten is het belangrijk informatie over risicofactoren en protec-

tieve factoren te verzamelen die gebruikt kan worden voor het opstellen van een 

behandelplan. Verder kunnen veranderingen in de dynamische risicofactoren een 

groter of  een ander effect hebben gedurende de adolescentie en waarschijnlijk 

vormen protectieve factoren bij adolescenten een sterkere buffer tegen risicofac-

toren dan bij volwassenen. 

Vanaf  het begin van de 21e eeuw, zijn inspanningen verricht om risicotaxa-

tie- instrumenten voor gebruik bij adolescenten te ontwikkelen. De SAVRY 

(Structured Assessment of  Violence Risk in Youth) is speciaal ontwikkeld om 

het geweldsrisico bij adolescenten te kunnen bepalen. De SAVRY werkt volgens 

het gestructureerde klinische oordeel. De items zijn gericht op risicofactoren die 

van belang zijn bij adolescenten. De SAVRY checklist bestaat uit 24 risicofacto-

ren, die ondergebracht zijn in drie domeinen (historisch, sociaal/contextueel en 

individueel) en één protectief  domein met zes factoren (zie Appendix).

In de handleiding van de SAVRY wordt uitdrukkelijk geadviseerd geen ge-

bruik te maken van getallen en afkappunten bij het nemen van klinische beslis-

singen. De Totaalscore van de SAVRY wordt alleen voor onderzoeksdoeleinden 

gebruikt. Deze wordt afgeleid door de codes Laag, Matig en Hoog op de 24 

risicofactoren te veranderen in respectievelijk 0, 1 en 2, en ze vervolgens bij 

elkaar op te tellen. Bij gebruik in de klinische praktijk wordt de Samenvattende 
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Beoordeling gebruikt. De Samenvattende Beoordeling van de SAVRY is het uit-

eindelijke professionele oordeel, gebaseerd op de algehele interpretatie van de 24 

risicofactoren en de zes protectieve factoren.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was te onderzoeken of  de Totaal-

score en Samenvattende Beoordeling van de Nederlandse versie van de SAVRY 

geschikt zijn als voorspellers van toekomstig gewelddadig gedrag bij jeugdige 

daders. We waren verder geïnteresseerd in verschillen tussen jongens en meisjes 

en in de toegevoegde waarde van de protectieve factoren. Om de brede toepas-

baarheid van het instrument in Nederland te kunnen bepalen, zijn de onderzoe-

ken uitgevoerd bij adolescenten voorafgaand aan de berechting, gedurende de 

residentiële behandeling, en na het vertrek uit de justitiële jeugdinrichting.

Samenvatting van de hoofdstukken

In Hoofdstuk 2 wordt de wetenschappelijke stand van zaken besproken op het 

terrein van risicotaxatie van geweld bij adolescenten. Er wordt een overzicht 

gegeven van onderzoek naar gestandaardiseerde instrumenten voor het risico op 

herhaling van gewelddadig gedrag bij adolescenten. Gestructureerde risicotaxatie 

instrumenten kunnen van nut zijn bij de toewijzing van minder intensieve behan-

delprogramma’s aan jongeren met een laag risicoprofiel en intensievere program-

ma’s aan jongeren met een hoog recidiverisico. Er wordt een overzicht gegeven 

van onderzoek naar een aantal recent ontwikkelde risicotaxatie-instrumenten, 

met speciale aandacht voor onderzoeken met de SAVRY. Het overzicht van de 

onderzoeken met de SAVRY toonde een goede voorspellende waarde aan voor 

de Totaalscore en de Samenvattende Beoordeling, in verschillende landen, zowel 

voor institutioneel geweld als voor geweld in de samenleving. Verder wordt de 

voorspellende waarde van de protectieve factoren aangetoond. Ten slotte wordt 

het klinisch gebruik van risicotaxatie en risicohantering in de forensische praktijk 

voor adolescenten besproken. 

In Hoofdstuk 3 tot en met 6 worden de empirische onderzoeken die ten 

182

Samenvatting



grondslag liggen aan deze dissertatie besproken. Het doel van het semi-pros-

pectieve onderzoek in Hoofdstuk 3 was de bepaling van de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid en de predictieve validiteit van de SAVRY door de relatie 

te onderzoeken tussen de SAVRY scores en recidive van gewelddadig gedrag 

gedurende een periode van 36 maanden na het vonnis. De interbeoordelaarsbe-

trouwbaarheid van de Totaalscore en de Samenvattende Beoordeling varieerde 

van goed tot uitstekend. Twee typen vonnissen zijn onderzocht: gedwongen 

behandeling (PIJ; Plaatsing In een Justitiële jeugdinrichting, N = 77) en detentie 

(N = 40). De voorspellende waarde van het oorspronkelijke ongestructureerde 

klinische oordeel was niet significant. De voorspellende waarde van de SAVRY 

Totaalscore en de Samenvattende Beoordeling was wel significant voor de jon-

geren met een PIJ en de detentiesubgroep. We vonden een significante relatie 

tussen het oorspronkelijke ongestructureerde klinische oordeel en het type von-

nis (een hoog risico leidde significant vaker tot oplegging van een gedwongen 

behandeling (PIJ) en een laag risico tot een detentiestraf). Het ongestructureerde 

oordeel blijkt aldus het type vonnis te bepalen, terwijl dit oordeel geen voorspel-

lende waarde blijkt te hebben.

In Hoofdstuk 4 wordt een prospectief  onderzoek besproken naar de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid en de predictieve validiteit van de SAVRY gedu-

rende residentiële behandeling. De SAVRY is gecodeerd voor 66 mannelijke 

adolescenten met een gewelddadige voorgeschiedenis. De interbeoordelaarsbe-

trouwbaarheid van de SAVRY domeinen en de Totaalscore varieerde van goed 

tot uitstekend en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Samenvattende 

Beoordeling was uitstekend. We vonden dat de SAVRY Totaalscore en de Samen-

vattende Beoordeling sterke voorspellers waren van fysiek geweld tegen personen 

gedurende de residentiële behandeling. De SAVRY Totaalscore en de Samenvat-

tende Beoordeling bleken ook goede voorspellers van geweld tegen objecten, 

verbale bedreiging en overtreding van inrichtingsregels. Hoewel de predictieve 

nauwkeurigheid van de Samenvattende Beoordeling hoger was dan de taxatie 
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gebaseerd op een optelsom van de SAVRY scores, was dit verschil in predictieve 

waarde niet significant. Wat betreft de verschillende SAVRY domeinen vonden 

we de hoogste predictieve nauwkeurigheid voor het individuele en het protec-

tieve domein en geen voorspellende waarde voor het historische domein.

Het doel van het prospectieve onderzoek in Hoofdstuk 5 was de verschillen 

tussen jongens en meisjes in de voorspellende waarde van de SAVRY te bestu-

deren gedurende een periode van 18 maanden na vertrek uit de inrichting. De 

SAVRY werd gecodeerd voor 35 vrouwelijke adolescenten en een vergelijkbare 

groep van 47 mannelijke adolescenten op basis van dossierinformatie die be-

schikbaar was vóór het vertrek uit de inrichting. De interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid van de SAVRY domeinen, de Totaalscore en de Samenvattende Beoor-

deling varieerde van goed tot uitstekend, zowel voor jongens als voor meisjes. 

Jongens bleken na vertrek uit de inrichting driemaal vaker gewelddadig gedrag 

te vertonen dan meisjes. Voorts bleek uit het onderzoek dat de kinderrechter 

significant vaker een civiele maatregel oplegde (OTS; Ondertoezichtstelling) bij 

gewelddadige meisjes dan bij jongens, wat mogelijk kan duiden op een sekse-

vooroordeel in het jeugdstrafrecht. Vergelijken we het gewelddadige index delict 

en de gewelddadige recidive, dan valt op dat significant meer jongens dan meisjes 

een onbekende als slachtoffer hebben. 

Zowel bij jongens als meisjes vonden we een lage predictieve validiteit voor 

het historische domein van de SAVRY. Dit betekent dat de nodige voorzichtig-

heid in acht moet worden genomen om voorspellingen van herhaling van geweld 

te baseren op niet-veranderbare historische gegevens. In tegenstelling tot onze 

hypothese vonden we een bescheiden predictieve validiteit voor het sociaal/con-

textuele domein bij jongens. Alle andere domeinen, de Totaalscore en de Samen-

vattende Beoordeling leverden een goede tot uitstekende predictieve validiteit op. 

De hypothese was dat de Samenvattende Beoordeling een betere voorspelling op 

zou leveren dan de Totaalscore. Dit bleek inderdaad het geval te zijn bij jongens, 

maar niet bij meisjes. Op basis van onze onderzoeksgegevens adviseren we pro-
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fessionals in de forensische klinische praktijk voorzichtig te zijn met het gebruik 

van de SAVRY bij meisjes. Bij meisjes levert de SAVRY vaker een vals positieve 

uitslag (voorspelling van geweld dat niet optreedt) op. Dit zou kunnen leiden tot 

onnodige verlenging van verblijf  in een gesloten inrichting of  strengere voor-

waarden bij verlof  dan noodzakelijk is en dat zou weer kunnen leiden tot demoti-

vatie en uiteindelijk een negatief  resultaat. 

In het onderzoek dat beschreven wordt in Hoofdstuk 6 gaan we de mogelijke 

invloed na van protectieve factoren, zoals vastgesteld met de SAVRY, op het 

stoppen van het plegen van gewelddadige delicten. De invloed van protectieve 

factoren op het negatieve effect van risicofactoren werd bij drie verschillende 

steekproeven jeugdige daders bestudeerd. We vonden dat de SAVRY Totaalscore 

een significant positieve voorspeller en de totaalscore van het Protectieve domein 

een significant negatieve voorspeller was van recidive van gewelddadig gedrag in 

alle steekproeven. In een Cox regressie analyse had de totaalscore van het Protec-

tieve domein een significante toegevoegde waarde op de hoeveelheid verklaarde 

variantie gebaseerd op de totaalscore van het dynamische risicodomein. Als we 

de laag- en de hoogrisicogroepen met elkaar vergelijken, dan vonden we signifi-

cant minder protectieve factoren in de hoogrisicogroep in alle drie steekproeven. 

Item P2 (Duidelijke ondersteuning door een ander) en P3 (Duidelijke hechte 

band met tenminste één prosociale volwassene) hadden de meest significante 

voorspellende waarde in alle steekproeven. We vonden dat de aanwezigheid  

van protectieve factoren een afremmend effect heeft op het plegen van gewelds-

delicten in de hoge-risico-subgroepen van alle steekproeven en in twee van de 

drie steekproeven bij de lage-risico-subgroepen.

In Hoofdstuk 7 wordt de balans opgemaakt van dit proefschrift. De meest 

belangrijke bevindingen worden samengevat en besproken, de dissertatie wordt 

kritisch geanalyseerd, aanbevelingen voor de klinische praktijk worden gedaan en 

er worden suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek naar risicotaxatie van 

gewelddadig gedrag bij adolescenten.
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Algemene conclusie van dit proefschrift 

De methode van het gestructureerde klinische oordeel is van grote waarde bij de 

voorspelling van het risico van toekomstig geweld bij adolescenten. De onder-

zoeken tonen aan dat de SAVRY een betrouwbaar en valide instrument is om 

gewelddadig gedrag van adolescenten in opeenvolgende fasen te voorspellen: 

voorafgaand aan de veroordeling, gedurende het residentiële verblijf  en na het 

vertrek uit de justitiële jeugdinrichting. De SAVRY Totaalscore en de Samenvat-

tende Beoordeling is significant nauwkeuriger als voorspeller van recidive van ge-

welddadig gedrag dan het ongestructureerde klinische oordeel. Daarom bevelen 

wij de methode van het gestructureerde klinische oordeel aan voor de forensi-

sche klinische praktijk bij adolescenten. Uit de bevindingen blijkt dat de SAVRY 

met de nodige voorzichtigheid bij meisjes moet worden toegepast.

Alle SAVRY domeinen, met uitzondering van het historische domein, zijn 

significante voorspellers van gewelddadige recidive. Protectieve factoren bufferen 

het effect van de risicofactoren bij adolescenten met een hoog recidiverisico. De 

bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de klinische praktijk en voor 

de opleiding van forensisch gedragsdeskundigen en psychiaters. De verminde-

ring van risicofactoren en de versterking van protectieve factoren moeten beide 

doelen zijn van behandelprogramma’s om het risico op herhaling van geweld bij 

adolescenten te verlagen. 
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