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Inleiding: 
Met de titel ‘De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige achter tralies’ doel ik op het beroep 
van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) binnen het gevangeniswezen. In 
september 2009 ben ik als een van de eerste vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI) gestart 
met de opleiding tot SPV. Dit riep vooral in het begin de nodige vragen op bij o.a. de 
opleidingscoördinatoren van de SPV opleiding. Men vroeg zich bijvoorbeeld af of detentie 
wel een geschikte leeromgeving was vanwege de gesloten setting en of er wel voldoende 
psychiatrie voorkomt in detentie. Ook medestudenten en reeds afgestudeerde SPV’n die 
onderdeel uitmaken van mijn netwerk vroegen zich verbaasd af wat een SPV kan betekenen 
binnen detentie. Men twijfelt namelijk of deze discipline al haar specifieke competenties wel 
kwijt kan in deze, voor hen toch vaak als onaantrekkelijk ervaren, omgeving. Met 
onaantrekkelijk wordt dan vooral bedoeld de gesloten en beperkte omgeving van de 
gevangenis, het niet ambulant kunnen werken en de angst vóór of weerstand tegen de 
doelgroep. Mijn ervaring is echter dat het overgrote deel van deze doelgroep uitgebreid 
bekend is in de reguliere GGZ. Uit de reacties blijkt dat er veel onbekendheid en 
terughoudendheid bestaat over het werk als SPV binnen een penitentiaire setting. Inmiddels 
zijn er binnen het gevangeniswezen nieuwe ontwikkelingen gaande waardoor er meer 
specifieke aandacht komt voor de psychiatrische patiënt in detentie. Mede door deze 
veranderingen ben ik er van overtuigd dat, gezien de brede maar ook specifieke kennis en 
vaardigheden van de SPV, deze functie prima past binnen het detentieklimaat. Daarom wil ik 
in dit essay onderzoeken wat het antwoord is op de volgende vraagstelling: Is er voldoende 
voedingsbodem om als SPV te floreren binnen een penitentiaire setting?  
 
Ontwikkelingen 
Op dit moment zijn er grote organisatorische- en klimaatsveranderingen gaande binnen het 
gevangeniswezen met betrekking tot de behandeling van gedetineerden met psychiatrische 
stoornissen. Uit onderzoek van de Raad voor Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ, 2007) uitgevoerd in 2004 - 2006 blijkt namelijk dat de zorg aan de ernstig psychisch 
gestoorde gedetineerde, verslaving of een combinatie van beide, kwalitatief en kwantitatief te 
kort schiet. Knelpunten zijn o.a. onvoldoende expertise binnen de inrichtingen, ontbreken van 
structurele diagnostiek volgens de huidige standaarden en de mogelijkheden om 
gedetineerden of ex-gedetineerden te laten behandelen worden te weinig gebruikt. Dit heeft 
als gevolg dat veel psychisch gestoorde gedetineerden (zelf spreek ik overigens liever over 
gedetineerde patiënten omdat ze, naast gedetineerd, door hun beperkingen ook patiënt zijn) 
terug keren in de samenleving zonder afdoende zorg te hebben ontvangen. Hierdoor worden 
de kansen voor de gedetineerde om weer deel te nemen in de maatschappij verkleind en het 
recidive risico vergroot. Deze kennis heeft het Ministerie van Justitie er in 2007 toe gezet de 
zorg aan gedetineerde patiënten te verbeteren door het programma Modernisering 
Gevangeniswezen (MGW) te starten, met als speerpunt de persoonsgebonden aanpak. Het 
streven is de juiste patiënt op de juiste behandelplek, verbetering van de kwaliteit van zorg 
tijdens detentie (gericht op een succesvolle terugkeer in de maatschappij), goede aansluiting 
op de reguliere zorg en vermindering van recidive risico (www.dji.nl). Een van die beoogde 
verbeteringen is het oprichten van 5 landelijke Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC). 
Gedetineerde patiënten met ernstige psychiatrische problematiek worden samengebracht 
waardoor er betere afstemming, begeleiding en behandeling kan plaatsvinden. PI Zwolle is 
één van deze 5 aangewezen PPC locaties. 
 
Doelgroep 
Om naast de huidige ontwikkelingen een beter beeld te krijgen van het werk van de SPV in 
detentie moeten we specifieker kijken naar de doelgroep. In Nederlandse penitentiaire 
centra, zoals blijkt uit onderzoek (Bulten, 1999; Schoemaker en van Zessen, 1997), bevinden 
zich veel psychiatrische patiënten. Globaal komen de volgende cijfers naar voren: 
Psychotisch stoornissen, waaronder veel schizofrenie, tussen de 3 en 7%; depressieve 
stoornissen tussen de 4% en 22%; persoonlijkheidsstoornissen rond de 50%; zwakbe-
gaafdheid en verstandelijke beperking rond de 15%; verslavingsproblematiek ruim 50%. In 
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totaal lijkt 70% tot 80% van de gedetineerden een specifieke zorgbehoefte te hebben. Als 
oorzaak van deze hoge prevalentie wordt o.a. genoemd de veranderingen in de (zorg-) 
voorzieningen. Zoals het loslaten van gesloten en begrenzende functie van de psychiatrie en 
in de vorming van meer regionale verspreide kleinschalige GGZ voorzieningen die vooral 
gericht zijn op het behandelen van gerichte hulpvragen van de patiënten. Dit laatste veelal 
door fusies vallend onder grote overkoepelende GGZ organisaties. Daarnaast is er meer 
nadruk komen te liggen op ambulante behandelvormen. Verder zijn er veranderingen 
geweest in de wetgeving op het gebied van gedwongen opname en behandeling (BOPZ en 
WGBO) die een sterke nadruk leggen op de autonomie en rechtspositie van de individuele 
patiënt. Door deze ontwikkelingen vindt een grote groep gedragsproblematische en 
psychiatrisch zieke patiënten geen aansluiting bij de nieuwe GGZ. Ze geven overlast, komen 
tot zwerfgedrag, verslaving en criminaliteit en komen hierdoor in toenemende mate in het 
justitiële zorgsysteem (RMO, 2007). Het eerder genoemde onderzoek van de RSJ (2007) 
bevestigt dit. Herkenbaar is dan ook de documentaire ‘De onrendabelen’ (van Dam, 2009) 
waarin ex-gedetineerden vertellen hoe moeilijk ze weer een plekje kunnen veroveren in de 
maatschappij door de versnipperde en bureaucratische zorg.  
De doelgroep in detentie wordt vanwege deze problemen beschreven als complex en lastig 
(Zwemstra, 2009). Gezien het feit dat er meestal sprake is van meerdere psychiatrische 
diagnosen in combinatie met somatische problematiek en maatschappelijk problemen. 
Daarnaast is zo’n 45% van de populatie van buitenlandse afkomst (DJI, 2010). Er moet 
daarom ook altijd rekening gehouden worden met eventuele andere denkwijze en 
gedragingen als gevolg van cultuurinvloeden. Complex en lastig zie ik vooral terug in het 
karakter van het delict en het gedrag. Kenmerken zoals gebrek aan ziekte-inzicht, 
zorgmijdend, onvoorspelbaar, ongemotiveerd voor behandeling/ begeleiding, onaangepast 
en ongewenst gedrag, zijn mij niet vreemd. Naast de psychiatrische stoornis heeft dit 
meestal te maken met kennis tekort en onvoldoende of verkeerde copingvaardigheden.  
 
SPV binnen detentie (1) 
Gezien deze kenmerken wordt van de SPV in detentie verwacht dat ze alle mogelijke 
gegevens verzamelt en in kaart brengt (SPV intake), aansluit bij de doelgroep of soms alleen 
maar probeert contact te maken (presentiebenadering). Ook motiverende gespreksvoering, 
het kunnen geven van psycho-educatie en specifieke therapieën (cognitieve 
gedragstherapie) om gedragsveranderingen in gang te zetten horen bij de taken van een 
SPV in detentie. Samenwerking met het systeem binnen detentie en ketenpartners buiten 
detentie is van groot belang. De meeste patiënten in detentie zijn namelijk ook bekend in de 
reguliere GGZ waar de behandelingen eerder veelvuldig zijn vastgelopen, gestaakt of 
mislukt. Ik kan me voorstellen dat dit demoraliserend werkt bij zowel hulpverleners als patiënt 
en dat dit het beeld van onaantrekkelijke doelgroep, mede door de delicten, bevestigt. Een 
uitdaging dus voor de SPV om te werken met deze doelgroep in detentie. Als we kijken naar 
het SPV beroepsdeelprofiel (2004) valt de gedetineerde patiënt, en bijbehorende 
werkzaamheden, beslist onder de zorgvragers en competenties waar de SPV voor is 
opgeleid. Tot slot; de gedetineerde patiënt wordt vaak dubbel gemarginaliseerd vanwege de 
psychiatrische problematiek en door het feit dat hij of zij nu ook dader is. Laten wij als SPV’n 
de eerste stap zetten om marginalisatie en uitstoting te voorkomen door de doelgroep in 
detentie niet te zien als onaantrekkelijk maar met onze kennis en vaardigheden te zien als 
een uitdagende doelgroep met mogelijkheden en potentie, ondanks de vaak vele individuele 
sociale en maatschappelijke problemen en beperkingen. 
 
Context detentie 
Naast het definiëren van de doelgroep is het belangrijk te kijken naar de context detentie. 
Deze context alleen heeft al veel invloed op een persoon en diens omgeving. Aan de ene 
kant zorgt het voor structuur, duidelijkheid, onderdak, voeding en basale medische zorg, wat 
ervoor kan zorgen dat iemand psychisch tot rust komt en stabiliseert. De omgeving van de 
persoon kan het zien als een adempauze door even ontlast te worden van de zorg(en). De 
hulpverlening krijgt tijd om de situatie - binnen veilige kaders - in kaart te brengen. Het 
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werken in een PI is immers gezien de beveiliging en het altijd aanwezig zijn van onder-
steunend personeel veilig te noemen. Aan de andere kant werkt detentie beperkend en 
veroorzaakt het veel stress, spanningen en zelfs depressies (Zwemstra, 2009). Denk hierbij 
o.a. aan verlies van vrijheid, werk en inkomsten, financiële problemen, beperkt contact met 
of verlies van familie, kinderen en vrienden, vreemde omgeving, de rechtsgang en het 
toekomstperspectief. Dit zijn praktische maar ook sociale en psychische gevolgen van de 
context detentie waar de SPV rekening mee dient te houden. Veranderingen van de 
doelgroep in detentie heeft ook gevolgen voor het overige personeel. Deze is, naast 
aanvullende cursussen, nu nog onvoldoende competent om te werken met de gedetineerde 
patiënt (Zwemstra, 2009). Mijn ervaring is dat patiënten worden gezien als ongemotiveerd, 
lui, agressief en té gestoord om er überhaupt wat mee te willen en te kunnen (stigmatiseren). 
Het beleid is dan gericht op beheersing in plaats van zorg. Dit heeft mijn inziens voornamelijk 
te maken met gebrek aan kennis over psychiatrische ziektebeelden en het onvermogen hoe 
om te gaan met het afwijkende gedrag. Als SPV ben je naast verpleegkundige, expert op het 
gebied van factoren die een psychiatrische ziekte veroorzaken, ontwikkelen en in stand 
houden. Het is daarom je taak om met het systeem binnen detentie samen te werken door 
collega’s te betrekken bij de behandeling en begeleiding. Dit door het structureel opzetten 
van psycho-educatie (psychopathologie), deelnemen aan multidisciplinair patiëntenoverleg 
en behandel/ begeleidingsplan besprekingen. Hierdoor zal de totale kwaliteit van zorg aan de 
gedetineerde patiënt, als mede het therapeutische klimaat in detentie gaan verbeteren.  
Verder is een PI zowel gebouwtechnisch als organisatorisch nog veel gericht op beheersing 
en beveiliging en niet op behandelen en leveren van zorg. Het punt behandelen en zorg is nu 
volop in ontwikkeling. Hierbij kan de SPV een duidelijke rol gaan vervullen.  
 
Aandacht voor het systeem 
Een ander belangrijk punt binnen het detentieklimaat is dat binnen de kaders ‘opsluiten en 
beveiligen’ (maatschappelijke functie van detentie), nooit veel aandacht is geweest voor het 
systeem buiten de muren. Hiermee doel ik op contacten met de reguliere GGZ, familie en 
vrienden. Met de doelen die gesteld worden in het programma MGW moet hier dan ook 
verandering in komen willen we recidive voorkomen en een succesvolle terugkeer in 
maatschappij garanderen. Natuurlijk is niet alles mogelijk vanwege de beveiliging en de 
rechtsgang maar wat let ons als SPV om al vroeg (SPV- intake) het systeem buiten detentie 
in kaart te brengen en te betrekken? Soms blijkt dat er helemaal geen sociaal netwerk of 
basis meer is om op terug te vallen. Hier kan de SPV samen met de patiënt kijken wat de 
wensen en mogelijkheden zijn (rehabilitatie). Als er wel een netwerk is van familie of 
hulpverlening kan samen met hen gekeken worden wat de mogelijkheden tot nazorg zijn. De 
SPV kan systeemgesprekken houden in de PI, hulpverleners uitnodigen en outreachend 
werkzaamheden ontplooien om zo het systeem buiten detentie te bezoeken of te zorgen 
voor een warme overdracht. Hoezo niet ambulant werken! De SPV zelf zit immers niet 
opgesloten. Deze manier van werken is binnen het gevangeniswezen nog geen gemeen 
goed. Een taak die door de SPV in detentie nog verder ontwikkeld moet worden en beslist 
past binnen het competentieprofiel. 
Andere beperking van detentie is nog de onvoorspelbaarheid van de rechtsgang. Het is in 
sommige situaties niet te voorspellen wanneer de detentie beëindigd wordt waardoor 
patiënten plotseling op straat komen te staan. Dit heeft invloed op de continuïteit van zorg. 
De SPV dient hier altijd rekening mee te houden, door op de hoogte te zijn van de voortgang 
in het (strafrechtelijke-)proces van een patiënt. Daarnaast zijn goed onderhouden contacten 
met de reguliere GGZ in de regio (en daarbuiten) van belang, met als doel het (soms ad hoc) 
kunnen leveren van aansluitende nazorg. Deze punten kunnen nog wel eens leiden tot 
frustraties in de behandeling, zoals ik zelf nog regelmatig ervaar. 
 
SPV binnen detentie (2) 
Nu de doelstellingen van MGW, de doelgroep in detentie en de context detentie in kaart zijn 
gebracht en dit vergeleken wordt met het beroepsdeelprofiel SPV (2004) met aan de basis 
de vijf uitgangspunten van de sociale psychiatrie, beschreven in het boek sociale psychiatrie 
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(Onderwater, van der Padt e.a., 2005), is de SPV in detentie mijn inziens van grote 
toegevoegde waarde teneinde de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de gedetineerde 
patiënt alsmede het terug dringen van recidive, met als doel een succesvolle terugkeer in de 
maatschappij, te verbeteren of te bewerkstelligen. Omdat de functie van SPV nieuw is 
binnen het gevangeniswezen, staat de ontwikkeling hiervan nog in de kinderschoenen. Er 
ontbreekt nu nog een officieel vastgestelde functieomschrijving. Dit betekent dat de SPV, 
werkzaam en opgeleid binnen detentie, op dit moment vooral haar eigen invulling kan geven 
aan de functie van SPV. Dit pionieren, kan een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid 
met zich meebrengen maar herbergt ook afbreukrisico. Onbekend maakt onbemind? 
Daarnaast zal de SPV naast de bestaande disciplines zoals de medische dienst, 
maatschappelijke dienst, terugdringen recidive, psycholoog en psychiater een eigen plek 
moeten creëren. Dit door nauw samen te werken en gebruik te maken van elkaars 
specialisme. Binnen de PI Zwolle is de functie, door veel pionierswerk, al redelijk ingebed. 
Mede door een eigen caseload, netwerken, het geven van deskundigheidsbevordering aan 
het personeel, deelname aan overlegvormen (ook op management niveau) en het opzetten 
van nieuwe behandelprogramma’s. Ook is er een structurele landelijke vergadering 
(platform) opgezet voor SPV’ers werkzaam binnen Justitie om zo meer gezamenlijk 
draagvlak te creëren in het professionaliseringsproces van de SPV binnen detentie. 
Profileren kan verder ook door lidmaatschap bij de NVSPV en voorlichting te geven binnen 
de PI maar ook bij ketenpartners of SPV opleidingen. Tevens ben ik van mening dat we 
beter moeten gaan samenwerken met de reguliere GGZ om zo de kwaliteit en continuïteit 
van zorg binnen detentie te verbeteren. Dit kan door een SPV vanuit het reguliere circuit 
samen te laten werken met een SPV in detentie. Op deze manier vindt er bestuiving plaats 
tussen de expertise van de reguliere SPV en de expertise van de SPV in detentie en ontstaat 
er een complementaire samenwerkingsrelatie waarbij de kloof tussen justitie en de GGZ 
verkleind wordt. Op een enkeling na zullen de meeste gedetineerde patiënten weer vrij 
komen en zich melden bij de hulpverlening. Om als SPV te blijven zitten achter de tralies is 
in ieder geval geen goed idee. 
 
Bezuinigingen 
Tot slot is Justitie, net zoals andere instellingen, sterk afhankelijk van het politieke klimaat. 
Zo was er 12 januari 2011 nog op het NOS Journaal te zien dat Staatssecretaris Fred 
Teeven gaat kijken of privatisering van gevangenissen een optie is. Ook het huidige kabinet 
Rutte met gedoog steun PVV heeft al allerlei plannen om te bezuinigen binnen het 
gevangeniswezen zoals versobering van detentie, meer aandacht voor de slachtoffers i.p.v. 
de daders en strenger en langer straffen. Of dit ook geldt voor de gedetineerde met 
psychiatrische problematiek en de gestelde doelen van het programma MGW, is niet 
duidelijk. Naar mijn idee korte termijn denken maar wat zijn de consequentie op lange 
termijn? Natuurlijk is er altijd de roep om vergelding bij een delict en is detentie voor de 
maatschappij een (tijdelijke) ontlasting en geeft het genoegdoening. Maar er moet mijn 
inziens wel gekeken worden wat ten grondslag ligt aan een delict en hoe we dit in de 
toekomst kunnen voorkomen. Immers door daders te behandelen voorkom je nieuwe 
slachtoffers, daarbij heb ik overigens niet de illusie dat met een juiste (SPV-)behandeling 
alles te voorkomen is. 
 
Conclusie: 
Is er voldoende voedingsbodem om als SPV te floreren binnen een penitentiaire setting? Dit 
was de vraagstelling die ik wilde onderzoeken in dit essay. Mijn antwoord op deze vraag is 
volmondig ‘ja’. De meeste gedetineerden hebben problemen op meerdere leefgebieden. Er 
is vaak sprake van complexe psychiatrische problematiek, ontbreken van een toereikend 
sociaal netwerk en maatschappelijke problemen. Vanuit de functie als SPV zijn er op al deze 
gebieden mogelijkheden om zorg te bieden, zoals motiverende gespreksvoering, specifieke 
therapieën, psycho-educatie, systemisch werken, netwerken en nazorg. De bijzondere 
context van detentie waarin het gaat om beveiligen versus behandelen en bijbehorende 
beperkingen kunnen worden gezien als een extra uitdaging om als SPV deze doelgroep de 
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benodigde zorg te bieden. De competenties van de SPV sluiten dan ook goed aan bij de 
beschreven doelstelling van MGW; verbetering van de kwaliteit van zorg tijdens detentie, 
goede aansluiting in de reguliere GGZ en het verminderen van recidive. De SPV kan en mag 
daarom niet ontbreken binnen het therapeutische klimaat in detentie. Toegegeven, niet 
iedere SPV zal zijn draai kunnen vinden binnen het detentieklimaat vanwege de bijzondere 
context en doelgroep. Maar voor SPV’ers die de uitdaging aan durven is er voldoende 
voedingsbodem om alle SPV competenties tot bloei te laten komen en een sociaal 
psychiatrische stempel te drukken op de totale zorg aan de gedetineerde met psychiatrische 
problematiek. En hiermee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van MGW. Ik daag 
daarom iedere SPV werkzaam in de reguliere GGZ uit, om eens een kijkje te komen nemen 
binnen onze penitentiaire setting. 
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