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Samenvatting

De uitgangsvraag was: ‘hoe kan er zo objectief mogelijk op wetenschap
pelijke gronden aan de rechtbank gerapporteerd worden?’
De methoden en technieken bij het psychiatrisch onderzoek en de rappor
tage worden behandeld en in aparte hoofdstukken wordt ingegaan op het 
advies over toerekenen en de risicotaxatie. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de betekenis van organische  
stoornissen en van verslaving voor gedrag bij delicten en aan het begrip 
psychopathie. 
Een apart hoofdstuk behandelt de betekenis van de diverse wettelijke 
kaders. 
De bijzondere positie van jeugdigen in het strafrecht en hoe daar mee om 
te gaan komt in ieder hoofdstuk aan de orde. 

De belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn zijn:
–– maak, indien relevant, inzichtelijk welke wetenschappelijke achtergrond-

informatie is gebruikt;

–– bestudeer het strafdossier zorgvuldig;

–– een heteroanamnese wordt sterk aanbevolen en is bij jongeren onmisbaar;

–– ga uit van de klinische diagnose maar maak op indicatie en zeker bij twijfel 

gebruik van screeningsinstrumenten, meetschalen en/of gestructureerde 

interviews;

–– beargumenteer waarom lichamelijk, in het bijzonder neurologisch onder-

zoek wel of niet nodig is en integreer de uitkomst daarvan in de conclusies;

–– neem in een differentiaal-diagnostische paragraaf alternatieve hypothesen 

op en beargumenteer keuzes;

–– vat samen en gebruik de informatie, conclusies en adviezen uit eerdere 

rapporten en informatie over eerdere behandelingen;

–– wees alert op antwoorddwang: vragen zijn niet altijd te beantwoorden;

–– vermijd vakjargon;

–– neem een verslavingsanamnese op in het rapport;

–– gebruik state-of-the-art kennis van psychoactieve middelen en hun invloed 

op gedrag;

–– rapporteren over een ontkennende of weigerende verdachte is mogelijk, 

maar de beperkingen van het onderzoek moeten dan duidelijk beschreven 

worden;



–– een eventuele relatie tussen een stoornis en het ten laste gelegde moet zo 

duidelijk mogelijk in gedragsfunctionele termen worden beschreven;

–– de beschrijving van de eventuele relatie tussen een psychiatrische  

stoornis en het tenlastegelegde is een advies aan de rechter. Om dat te 

benadrukken kan men beter spreken van het aanreiken van gedrags-

deskundige argumenten om het tenlastegelegde wel, niet of verminderd 

toe te rekenen;

–– een inschatting van recidiverisico dient te worden gedaan op basis van 

risicofactoren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze invloed 

hebben op de kans op herhaling van delinquent gedrag. Daartoe dienen 

gestructureerde risicotaxatie-instrumenten te worden ingezet;

–– rapporteurs moeten training volgen om deze risicotaxatie-instrumenten  

te kunnen gebruiken;

–– gevonden uitkomsten van zo’n instrument moeten klinisch worden  

geïndividualiseerd en betrokken worden op het voorliggende geval;

–– de uitkomsten van risicotaxatie zijn leidraad voor adviezen over de  

beïnvloeding of beheersing van de kans op recidive (risicomanagement);

–– het ontbreken van een stoornis is geen reden om een gestructureerde  

klinische afweging achterwege te laten en om geen uitspraken te doen 

over risicomanagement;

–– de psychiater moet de conclusies en adviezen met de onderzochte 

bespreken;

–– aanbevolen wordt de onderzochte inzage in het rapport aan te bieden en 

de mogelijkheid te geven tot correcties van feitelijke informatie.

De belangrijkste algemene aanbevelingen zijn:
–– om de kwaliteit van rapportages te onderzoeken en te kunnen verbeteren  

is gestructureerd evaluatieonderzoek nodig;

–– om de implementatie van de richtlijn te volgen en de rapportagepraktijk 

te verbeteren moeten kwaliteitsindicatoren ontwikkeld worden. De 

psychiatrische beroepsgroep neemt hierin het voortouw. 
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