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Inleiding
Deze handleiding gaat in op de doelgroep, het doel, het theoretisch kader, de fasering en
continuïteit van de interventie Agressie Regulatie op Maat Ambulant voor Volwassenen
(ARopMaatAV). Dit is een middellange tot langdurige ambulante forensische behandeling
voor cliënten met een (ernstige) agressieregulatie problematiek. De interventie is een
bewerking van de in 2009 erkende ARopMaat Ambulant voor Jongvolwassenen. Aangezien
deze variant qua inhoud (realisatie specifieke doelen en vaardigheden), uitleg en
voorbeelden niet voldoende aansluit bij de context en ontwikkelingstaken van het leven
van een volwassene, is de gedragsinterventie ARopMaatAV ontwikkeld.
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1. Doelgroep van de interventie
1.1 Voor wie is de interventie bedoeld?
De ARopMaatAV is bedoeld voor mannen en vrouwen met (ernstige) agressieproblematiek
waarbij het agressieve gedrag in stand wordt gehouden door criminogene risicofactoren
die per cliënt (voor een deel) verschillen. Het gaat voornamelijk om een geringe
impulscontrole,

een

gebrek

aan

agressie-

en

emotieregulatie,

weinig

beheersingsvaardigheden, beperkte vaardigheden voor het adequaat hanteren van
conflicten, een tekort aan probleemoplossende vaardigheden en vervormende (antisociale)
cognities1 en deviante agressieve scripts. De cliënten die voor de interventie in aanmerking
komen hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren hanteren van hun agressieve
gevoelens en/of gedrag. Bij deze doelgroep is agressief gedrag plegen tijdens problemen
en conflicten een hardnekkig gedragspatroon geworden. De cliënten hebben te kampen
met reactieve agressie en/of proactieve agressie, maar vaak gaat het om een combinatie
van beide. De agressie is veelal onderdeel van een psychosociale en/of bio-psychiatrische
problematiek, waarbij erfelijkheid en biochemische afwijkingen aan de orde kunnen zijn.
Vaak is er ook sprake van persoonlijkheidsstoornissen. Door de ervaringen en
voorgeschiedenis van een deel van deze cliënten is veelal een diepgeworteld wantrouwen
jegens de omgeving, de bredere samenleving en in het bijzonder de hulpverlening
ontstaan. Bij cliënten die in aanmerking komen voor de ARopMaatAV is sprake van een
middelhoog of hoog recidiverisico.

1.1.1 Kenmerken doelgroep en achtergrond
De ARopMaatAV-doelgroep bestaat uit Nederlandse cliënten en cliënten van verschillende
etnische afkomst, in het bijzonder Surinaams, Antilliaans, Marokkaans en Turks. Uit
onderzoek over justitiabelen in Nederland (Van der Knaap, e.a., 2007) blijkt dat
justitiabelen die extramurale begeleiding hebben ontvangen, een gemiddelde leeftijd
hebben van 32 jaar en 6 maanden; van deze groep is 10,1% vrouw.
Bij

cliënten

die

(ernstige)

geweldsdelicten

plegen

is

vaak

sprake

van

persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen en comorbiditeit (Oei, 2007).
Cliënten met een borderline stoornis, antisociale en narcistische stoornis vertonen duidelijk
meer agressie; bij hen is de kans op recidive na twee (17%) en vijf jaar (27,5%) hoger
dan bij cliënten met NAO of overige persoonlijkheidsstoornissen (range 13,2%-21,6%), zo
blijkt uit Nederlands validatieonderzoek naar de HKT-R (Spreen, Brand, Ter Horst &
Bogaerts, 2014).
Middelenmisbruik of –afhankelijkheid in relatie tot persoonlijkheidsstoornissen
(25,2%, waarvan 17,7% ernstig) is een veel voorkomende diagnose (Van der Knaap,
Weijters, & Bogaerts, 2007) en dit blijkt van invloed op het ontwikkelen en persisteren van
1

Dit betreft een verzamelnaam voor disfunctionele kernovertuigingen en irrationele gedachten (denkfouten).
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antisociaal

gedrag

(Delisi,

Angton,

Behnken,

Usow,

2013).

Cluster-B

persoonlijkheidsstoornissen in combinatie met middelenafhankelijkheid vormt een groter
recidiverisico op twee (23,7%) en vijf jaar (31,6%), vergeleken met recidive na twee
(22%) en vijf jaar (25%) bij persoonlijkheidsstoornissen NOA en middelenafhankelijkheid
(Spreen et al., 2014).
Ook ADHD en autismespectrum stoornissen (ASS) is een veel voorkomende As 1diagnose bij de ARopMaatAV-doelgroep en is eveneens gerelateerd aan de ontwikkeling
van agressief gedrag (e.g., Miller et al., 2008). Tenslotte, wordt op basis van
(inter)nationale bevindingen (Steiner e.a., 2011; Bogaerts, Henrichs & Klerkx, 2011)
verwacht dat de prevalentie van trauma-gerelateerde problematiek hoog is. Uit het laatst
genoemde onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de 172 onderzochte geweldplegers
(intra- en extrafamiliaal), in de kindertijd en jeugd te maken kreeg met (een combinatie
van) psychisch, fysiek en seksueel geweld2.

1.1.2 Kenmerken delictgedrag
De ARopMaatAV richt zich op het verminderen van gewelddadig gedrag. Het gaat om
algemeen externaliserend agressief en/of gewelddadig gedrag, eventueel in combinatie
met huiselijk geweld. Het gewelddadig gedrag kan leiden tot verschillende geweldsdelicten,
zoals bedreiging, mishandeling, zware mishandeling, poging tot doodslag, doodslag,
poging tot moord en moord3.

1.2 Toeleiding
1.2.1 Kader
Het kader waarin ARopMaatAV wordt aangeboden kan verschillen. Meestal zal er een
justitiële beslissing aan ten grondslag liggen, de behandeling wordt dan in het kader van
dwang opgelegd. Het is echter ook mogelijk om de behandeling in een vrijwillig kader in
te zetten, mits de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria.

2

Bij meer dan de helft van de cliënten was sprake van gedragsproblemen voor het twaalfde levensjaar en in
ongeveer 25% was er sprake van psychiatrische problematiek en verslaving in het gezin van oorsprong.
3
In de laatste voorbeelden wordt de ARopMaat-AV zeer waarschijnlijk in het kader van de nazorg aangeboden,
dus na detentie.
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1.2.2 Het indiceren
De cliënt

wordt

(in overleg)

via

een

verwijzer4 aangemeld

bij de forensische

behandelinstelling. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding volgt een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er onderzocht of er algemene contra-indicaties
zijn voor het volgen van een behandeling bij de forensische behandelinstelling. Mocht dit
niet aan de orde zijn, dan volgen er gesprekken gericht op de risicotaxatie en de
behandelindicatie (hierbij is ook aandacht voor het aangaan van contact en de motivatie).
Tijdens deze gesprekken worden ook de selectie-instrumenten afgenomen. De uitkomst
van de indicatie / risicotaxatie worden ingebracht in een multidisciplinair teamoverleg
(MDO). De behandelaar (=hoofdbehandelaar) die de indicatie en risicotaxatie-gesprekken
heeft gevoerd is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke behandelindicatie. Deze
behandelaar zorgt ervoor dat de bevindingen worden teruggekoppeld aan de cliënt.

1.2.3 Indicatiecriteria
Formele criteria
1. De cliënt beheerst de Nederlandse taal in voldoende mate zodat hij de gegeven
instructies en aanwijzingen kan begrijpen;
2. De cliënt heeft een IQ van 80 of hoger5
3. De cliënt is ouder dan 24 jaar of de cliënt is tussen de 18 en 24 jaar, maar woont
zelfstandig (of samen met partner) en voorziet in eigen levensonderhoud al dan niet
door middel van een uitkering6;
4. De cliënt heeft een middelhoog of hoog recidiverisico op gewelddadig gedrag7;
5. Uit het dossier van de verwijzer c.q. het intakegesprek blijkt dat het actuele
agressieve gedrag van de cliënt zorgt voor problemen op minstens twee leefgebieden
(het agressieve gedrag doet zich niet alleen in huiselijke sfeer voor);
6. Uit de BDHI-D blijkt dat de cliënt hoger dan gemiddeld scoort op de schaal agressie
(score hoog of zeer hoog);

4

Verwijzers zullen vooral huisartsen, reclasseringsorganisaties, DJI of de Rechtelijke Macht zijn. Als de
aanmelding vrijwillig is, zal de verwijzing via een huisarts verlopen.
5
Tijdens de intake wordt de SCIL toegepast om te screenen op LVB. Mocht het instrument aangeven dat er
mogelijk sprake is van LVB, dan wordt de WAIS afgenomen.
6
Er bestaat ook een ARopMaat voor Jongvolwassenen. Deze versie is in principe geschikt voor jongvolwassenen
tussen de 16 en 24 jaar. Sommige cliënten tussen de 18 en 24 jaar zullen echter meer baat hebben bij de
ARopMaat voor Volwassenen. Dit is vooral het geval als zij niet meer thuis of begeleid wonen en voorzien in
eigen levensonderhoud. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ze zelfstandig samenwonen en misschien zelfs
kinderen hebben. Voor deze groep is het goed mogelijk dat de voorbeelden die gebruikt worden in de
ARopMaat voor Volwassenen beter aansluiten bij hun referentiekader.
7
In hoofdstuk 8 van de managementhandleiding wordt de keuze voor de gebruikte indicatie-instrumenten
verantwoord en beschreven.
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Inhoudelijke criteria
Een cliënt is geïndiceerd voor de interventie als hij/zij voldoet aan de formele criteria en
daarnaast tenminste twee van onderstaande punten van toepassing zijn:
1. Uit het dossier van de verwijzer blijkt dat de cliënt wekelijks zijn agressie op andere
personen of materialen richt in de vorm van verbale en/of fysieke agressie.
2. Er is volgens de DSM-V classificatie sprake van een cluster-B
persoonlijkheidsstoornis;
3. De cliënt geeft tijdens de intake aan dat hij meer dan twee keer in zijn leven “blind”
van woede is geweest en toen niet meer wist wat hij deed;
4. Het gewelddadige gedrag van de cliënt heeft geleid tot een (voorwaardelijke)
strafafdoening;
5. De cliënt scoort hoog op het domein ‘emotioneel persoonlijk / emotioneel welzijn’
en/of ‘houding’ van het gebruikte risicotaxatie-instrument.

Optionele modules
Cliënten die of hoog scoren op Ervaren stress en Geringe coping (risicotaxatie-instrument)
en/of op dit onderdeel positief scoren op de checklist8 optionele modules, zijn geïndiceerd
voor de module ‘stressreductie’. Cliënten die matig tot hoog scoren op impulsief gedrag (
BRIEF, risicotaxatie-instrument) en/of waarbij ADHD en/of ASS is vastgesteld, zijn
geïndiceerd voor de module ‘impulscontrole’. Cliënten zijn geïndiceerd voor de module
Oplossen van problemen als zij op dit onderdeel positief scoren op de checklist optionele
modules. Cliënten die ‘klinisch’ scoren op de LIG en/of positief scoren op de checklist
optionele modules (onderdeel module waarnemen en interpreteren) zijn geïndiceerd voor
de module Waarnemen en Interpreteren. Cliënten komen in aanmerking voor de module
Emotieregulatie als zij volgens de DSM-V gediagnosticeerd zijn met een borderline
persoonlijkheidsstoornis en/of positief scoren op dit item van de checklist optionele
modules. Bij cliënten waarbij partnergeweld aan de orde is, is de module Partner in beeld
geïndiceerd. Indicatie is ook aan de orde als een cliënt matig tot hoog scoort op het domein
Gezin/Partner van het risicotaxatie-instrument en/of positief scoort op dit onderdeel van
de checklist optionele modules. Cliënten die positief scoren op de checklist optionele
modules

(onderdeel

module

conflicthantering)

zijn

geïndiceerd

voor

de

module

Conflicthantering.

8

Zie voor de checklist: hoofdstuk 13.2 van de programmahandleiding voor de behandelaar. In dit hoofdstuk is
in de laatste paragraaf ook informatie te vinden over het indiceren van optionele modules gerelateerd aan
comorbiditeit of type agressie.
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1.2.4 Contra-indicatiecriteria
Algemene contra-indicatiecriteria bij een ambulante forensische
behandelinstelling
Behandeling bij een forensische behandelinstelling is contra-geïndiceerd als er geen
permanente huisvesting is in combinatie met ernstige middelenproblematiek9.

Contra-indicaties voor deelname aan ARopMaatAV
1. De cliënt weigert, ook na een motivatietraject, deelname aan het programma10.
2. Er is sprake van een acute psychose of een ernstig trauma dat op de voorgrond staat.
3. De cliënt richt de agressie uitsluitend op zichzelf, bijvoorbeeld in de vorm van
automutilatie.

Contra-indicatie werken in een groep aan de modules
Groepsgericht werken is mogelijk als de optionele modules ‘conflicthantering’ en
‘waarnemen en interpreteren’ zijn geïndiceerd. Dit is echter contra-geïndiceerd als het
werken in een groep te bedreigend is voor de cliënt of als uit (dossier)informatie blijkt dat
de cliënt regelmatig negatief gedrag vertoond in een groep. Hetzelfde geldt als er sprake
is van specifieke vaardigheidstekorten en/of psychische problemen die belemmerend
werken bij het leren in groepsverband.

9

In deze situaties is het noodzakelijk dat er eerst gewerkt wordt aan het stabiliseren van de situatie door
ketenpartners in te zetten. Als drugsverslaving aan de orde is, zonder de twee andere factoren, dan behandelt
de forensische zorginstelling dit door parallel aan de ARopMaat ook een leefstijl training aan te bieden.
10
Als minimale motivatie is de bereidheid om te komen, een voorwaarde. Er zal overigens gepoogd worden om
de cliënt alsnog te stimuleren tot deelname via passende motivatietechnieken en communicatiemiddelen.

11

12

2. Verklarings- en veranderingsmodel
Het verklarings- en veranderingsmodel van de ARopMaatAV steunt op het biopsychosociaal
model dat is voortgekomen uit het werk van George L. Engel (1913-1999). Relevant voor
agressieproblematiek

is

de

theorie

over

het

verstoorde

sociale

informatie

verwerkingsproces dat wordt versterkt door een gebrek aan executieve functies. Deze
specifieke theorie verklaart hoe agressieproblematiek bij de ARopMaat-doelgroep tot stand
kan komen en hoe de factoren die de agressieproblematiek veroorzaakt hebben met elkaar
samenhangen. Het toegepaste veranderingsmodel beschrijft vervolgens hoe en met welke
methoden en technieken de algemene dynamische criminogene risicofactoren die uit het
ARopMaatAV-verklaringsmodel naar voren zijn gekomen, verminderd kunnen worden. Dit
is nodig om gedragsverandering en een afname van recidive te realiseren.

2.1 Verklaringsmodel
2.1.1. Het biopsychosociaal model
Volgens het biopsychosociaal model (BPS-model; Dodge & Pettit, 2003) is het ontstaan
van de criminogene risicofactor: ‘het niet kunnen reguleren van agressieve gevoelens en
gedrag’, het gevolg van een interactie tussen enerzijds de biologische, psychologische en
sociale factoren en anderzijds de kwetsbaarheid voor deze factoren. Hierbij is het relevant
hoe de omgeving reageert op het agressieve gedrag (sociaal-cognitieve leertheorie;
Bandura, 1997). In de eerste plaats vormen bepaalde biologische predisposities een risico
voor de ontwikkeling van agressief gedrag, zoals ADHD, ASS, en de mate van impulsiviteit.
Ten tweede spelen hierbij psychologische factoren, zoals cognitieve en emotionele
processen (de mate van mentaliseren, executieve functies en cognitieve vervormingen),
een rol (McGuire, 2008; Taylor & Novaco, 2005). Ten derde kunnen ongunstige sociale
omstandigheden (schulden, geen werk, geen vaste woonplaats, geen of onvoldoende
inkomen en een beperkt of risicovol sociaal netwerk) en opgedane levenservaringen11 met
betrekking tot de interactie met opvoeders, leeftijdsgenoten en maatschappelijke
instituties een criminogene risicofactor vormen voor de ontwikkeling van agressief gedrag.
Het BPS-model is dus systemisch, de ontwikkeling van de agressieproblematiek
wordt gezien als onderdeel van het hele systeem waar de mens zich in bevindt. Daarnaast
is het model ook circulair, dit betekent dat de verschillende factoren onderling invloed op
elkaar hebben. Een wijziging op één gebied zal dus mogelijk leiden tot veranderingen op
(alle) andere gebieden. Bovendien blijkt dat de kans op chronische agressie steeds groter
wordt als er meer dan één stressfactor en/of criminogene risicofactor aanwezig is die het
agressieve gedrag beïnvloedt. Elke extra stressfactor of criminogene risicofactor vergroot
de

11

kans

sprongsgewijs

op

het

ontwikkelen

van

(ernstige)

agressieproblematiek

De wijze waarop dit ervaren wordt, is overigens altijd afhankelijk van biologische en psychische factoren.
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(Farrington, 1997). De draaglast wordt dan steeds kleiner, tenzij er voldoende
beschermende factoren12 aanwezig zijn om de draaglast te compenseren. Dit betekent dat
het veranderingsmodel (zie bladzijde 18) niet alleen gericht dient te zijn op het
verminderen van criminogene risicofactoren, maar ook op het inzetten en optimaliseren
van beschermende factoren die een positief effect hebben op de behandeling (Loeber et
al., 2008).

De theorie over het (verstoorde) sociale informatieverwekingsproces
De theorie over het (verstoorde) sociale informatieverwerkingsmodel (SIV; Crick & Dodge,
1994) past uitstekend binnen het BPS-model en is een noodzakelijke toevoeging om
specifiek in te kunnen gaan op de ontwikkeling van de agressieproblematiek van de
ARopMaatAV-doelgroep. Het SIV veronderstelt dat een agressieproblematiek gerelateerd
is aan selectieve en disfunctionele informatieverwerking en laat zien hoe zowel biologische
als psychische en sociale factoren (denk ook aan context en omgevingsfactoren) hierbij
een rol spelen. Als een verstoorde SIV structureel wordt, kan dit leiden tot het ontwikkelen
en in stand houden van agressief gedrag.
Crick en Dodge (1994) hebben het sociale-informatieverwerkingsproces inzichtelijk
gemaakt door zes fases te onderscheiden. De wijze waarop deze stappen worden gezet is
afhankelijk van de ervaren emoties en de database. Een database verschilt per persoon,
het bestaat o.a. uit (epi-)genetisch materiaal, de invloed van eerdere (sociale) ervaringen,
de aangeleerde normen en waarden, het gevoel van eigenwaarde en cognitieve schema’s
(Dodge & Pettit, 2003). Samenvattend kan worden gesteld dat de aard van de gebeurtenis
in combinatie met cognitieve en sociale processen (hoe een persoon zich voelt (emotie),
de mate waarin de persoon stress (context en omgevingsfactoren) of woede ervaart en in
hoeverre de persoon in staat is tot zelfcontrole voor een groot deel bepalen hoe de stappen
van de sociale informatieverwerking worden doorlopen (Lemerise en Arsenio, 2000).

12

In de meeste gevallen bestaan beschermende factoren uit het tegengestelde van risicofactoren.
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De zes fases bestaan uit:
1. Encoderen; het richten van de aandacht op relevante cues en het encoderen van deze
cues in het werkgeheugen. De wijze waarop er wordt waargenomen, wordt beïnvloed
door interne neurologische, emotionele en cognitieve processen. Dit kan bijvoorbeeld
inadequaat verlopen door een beperkt werkgeheugen (executieve functie).
2. Representatie; het mentaal representeren en betekenisvol interpreteren van cues.
Hierbij spelen cognitieve vervormingen / schema’s, emoties en de lichaamstaal van
de ander een rol.
3. Doelselectie; het ophalen van een of meer mogelijke responses uit het lange termijn
geheugen.
4. Responsgeneratie; de oplossingen die worden bedacht vloeien vaak voort uit eerdere
ervaringen en eerder gekozen reacties. De sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura
(1997) stelt dat agressief gedrag deels wordt aangeleerd door imitatie (modeling) van
opvoeders en significante anderen. Mocht het agressieve gedrag door kindfactoren
ontstaan, dan nog kan modeling agressief gedrag versterken of juist verminderen. Als
agressief gedrag door modeling wordt versterkt, ontstaan er in het brein cognitieve
schema’s en representaties over agressiviteit als effectief middel om conflictsituaties
te reguleren. Dit heeft als gevolg dat er geen/weinig andere adequate oplossingen
worden bedacht (Orobio de Castro, 2001).
5. Responsselectie; er wordt een keuze gemaakt. Hoe emotioneler de persoon is, hoe
meer kans er bestaat op een agressieve of subassertieve reactie (Bandura, 1997).
6. Responsuitvoering; voor het adequaat kunnen toepassen van de gekozen reactie, is
het beschikken over voldoende sociale vaardigheden een voorwaarde (Dodge, 1986).
In onderstaande figuur is het circulaire model weergegeven.
Figuur 1. Crick en Dodge’s model van sociale informatieverwerking (het SIV-model) (Scheepmaker, 2008).
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Tekort aan executieve functies
Een tekort aan executieve functies (EF) is van grote invloed op de wijze waarop sociale
informatie wordt verwerkt. Bovendien blijkt uit de studie van Syngelaki en anderen (2009),
dat executief disfunctioneren gerelateerd is de ontwikkeling en tot standhouding van
agressief gedrag. De executieve functies van het brein worden vaak ingedeeld in drie
categorieën, namelijk operaties van het werkgeheugen (zoals het updaten van relevante
informatie), inhibitie van impulsen en het wisselen tussen verschillende mentale sets
(cognitieve flexibiliteit; Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, & Howerter, 2000; Hofmann,
Schmeichel, & Baddeley, 2012). Bij een agressieproblematiek gaat het hierbij om
vaardigheidstekorten, zoals het selectief waarnemen, het niet kunnen richten van de
aandacht, een beperkte concentratievermogen, slecht kunnen vooruitdenken, een geringe
emotieregulatie, impulscontrole en een tekort aan copingvaardigheden, zoals het adequaat
oplossen van problemen en het leren reduceren van stress (e.g., Fishbein, 2000;
Huijbregts, Warren, De Sonneville & Swaab-Barneveld, 2008).
Door beperkingen in het werkgeheugen (al essentieel bij stap 1 van het SIV) kan het
verband tussen automatische verwerking en gedrag beperkt verlopen waardoor er minder
adequate gedragsstrategieën worden toegepast. Zo vervult het werkgeheugen een
ondersteunende rol bij emotieregulatie, bijvoorbeeld bij het onderdrukken van boosheid
na provocatie (Hofmann et al., 2012). Ook leidt het tot minder vermogen om na te denken
over lange termijn doelen (Hofmann et al., 2012). Een verminderd vermogen tot inhibitie
is gerelateerd aan het maken van een (snelle) keuze tot het agressief reageren
(Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012; Romer, Duckworth, Sznitman, & Park, 2009). Het zorgt
ervoor dat een persoon zijn behoeften niet goed kan uitstellen, emoties slecht kan
reguleren en consequenties op langer termijn slechter kan overzien. Cognitieve
inflexibiliteit leidt tot een verstoring in de waarneming, het interpreteren van situaties,
maar ook tot een rigide wijze van probleemoplossing.

Concrete criminogene risicofactoren gerelateerd aan de SIV en tekort aan executieve
functies
De processen die binnen het BPS-model een rol spelen worden aan de hand van het SIVmodel inzichtelijk gemaakt. SIV bestaat immers uit een interactief proces waarbij een
beroep gedaan wordt op de sociale cognitie (mentaliseren), waaronder het interpreteren
van waarnemingen, het innemen van perspectief en het toepassen van sociale
vaardigheden (Moskowitz, 2005).

Een verstoorde SIV is onder andere gerelateerd aan dynamische criminogene
risicofactoren (DCRF; Dodge, 1986; Taylor & Novaco, 2005) die bij de ARopMaatAVdoelgroep van toepassing (kunnen) zijn. Het gaat om de volgende DCRF:
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1. Context en omgevingsfactoren:
⇒ Het relatief vaak hebben van stressoren, zoals problemen met betrekking tot werk
(Verbruggen, Blokland, & Van der Geest, 2011), opleiding, financiën en huisvesting13
(Fischer, Captein, Zwirs, 2012).
⇒ Het hebben van een criminele vriendenkring en/of familieleden die agressief gedrag
goedkeuren en/of belonen (Fischer, et al., 2012).
⇒ Het hebben van beperkte interpersoonlijke relaties met familie en/of partner en/of
collega’s14.
2. Sociaal, cognitieve en emotionele processen:
⇒ Een beperkt vermogen tot mentaliseren (theory of mind; Sharp & Vanwoerden, 2014).
⇒ Cognitieve vervormingen (schema’s) gerelateerd aan agressief gedrag (Palmer, 2007;
Wallinius, Johansson, Lardén, & Dernevik, 2011). Deze leiden tot het negatief
interpreteren van het gedrag van een ander en/of negatieve emoties die gerelateerd
zijn aan agressief gedrag en/of het rechtvaardigen van agressief gedrag (Orobio de
Castro, 2001).
⇒ Een tekort aan executieve functies (Syngelaki et al., 2009), zoals een beperkt
werkgeheugen, een verstoorde emotieregulatie, een geringe impulscontrole, een
tekort aan copingvaardigheden (o.a. gericht op stressreductie).
3. Gedragsmatige processen:
⇒ een tekort aan oplossingsvaardigheden en sociale vaardigheden gericht op het
adequaat kunnen oplossen van conflicten (Moskowitz, 2005; Syngelaki et al., 2009).

13
Mannen en vrouwen die (gewelddadig) delictgedrag hebben vertoond verschillen niet significant van elkaar
met betrekking tot huisvesting, opleiding, werk en financiën.
14
Op dit domein is er sprake van verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die (gewelddadig) delictgedrag
hebben vertoond, scoren hoger op problemen binnen relaties dan mannen (Van der Knaap et al., 2007; Van
Voorhis, Salsibury, Wright, & Bauman, 2008).
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2.2 Veranderingsmodel
Verandering van ongewenst gedrag is gericht op het verminderen van agressief gedrag en
de kans op geweldsrecidive. Als veranderingsstrategie wordt het RNR-model (risk-needresponsivity-principes) als leidend kader toegepast en gecombineerd met effectieve
methoden en technieken voor het terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten. In
hoofdstuk 1 en 11 van de programmahandleiding voor de behandelaar worden de
specifieke technieken uitgebreider beschreven.
2.2.1 Het veranderingsmodel onder de loep
Het RNR model bestaat uit de volgende drie principes:
1. A: Het risicobeginsel: de intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op het
recidiverisico van de cliënt. De behandeling van cliënten met een hoog
recidiverisico vraagt om een intensieve, meer gestructureerde en langdurige
behandeling, dan cliënten met een matig recidiverisico.
2. B: Het behoeftebeginsel: de behandeling moet gericht zijn op de specifieke dynamische
criminogene risicofactoren, die op de cliënt van toepassing zijn. De behandeldoelen
worden op deze criminogene risicofactoren afgestemd. Als een interventie gericht is op
meerdere criminogene risicofactoren (minimaal 4 tot 6), leidt dit tot meer kans op
vermindering van recidive (Gendreau, French, & Taylor, 2002).
3. C: Het responsiviteitsbeginsel: responsiviteit betekent de ontvankelijkheid van een
individu voor een bepaalde interventie (Menger & Krechtig, 2008; Verdonck & Jaspaert,
2009). Het responsiviteitsbeginsel wordt gezien als een essentiële factor in het succes
van een behandeling (Van den Hurk en Nelissen, 2004). Het responsiviteitsbeginsel is
onder te verdelen in algemene en specifieke responsiviteit. Algemene responsiviteit is
gericht op het toepassen van technieken die bij de doelgroep van de interventie effectief
blijken te zijn (Bonta & Andrews, 2007). Specifieke responsiviteit staat voor het
zorgdragen voor een goede afstemming tussen de cliënt en de behandelaar (Menger &
Krechtig, 2008). Om dit te realiseren is het in de ARopMaatAV van belang dat je als
behandelaar kijkt naar de persoonlijkheid (Van den Hurk & Nelissen, 2004), de
intellectuele cognitieve en sociale (on)mogelijkheden (Verdonck & Jaspaert, 2009), de
aard van de problematiek (Bonta, 1995), de behandelmotivatie (Menger & Krechtig,
2008) en de ‘leerstijl’ (Boendermaker, 2008) van de cliënt.

A: Risicobeginsel
Er wordt voldaan aan het risicobeginsel door eerst een uitgebreide risicotaxatie te doen.
Het is van belang dat de behandelaar met dit instrument ontrafelt hoe de verschillende
criminogene risico- en protectieve factoren op elkaar hebben ingespeeld en hebben geleid
tot een middelhoog of hoog risicoprofiel. Minstens zo belangrijk is vervolgens de
casusconceptualisatie, waardoor de behandelaar in staat is tot het maken van een functie18

en betekenisanalyse. Op deze manier ontwerpt de behandelaar een expliciete theorie over
hoe de intrapsychische factoren bij een persoon tot delictgedrag hebben geleid.
Aan de hand van de uitkomst wordt de intensiteit van de behandeling bepaald. In hoofdstuk
4 wordt verder ingegaan op de fasering (waaronder de behandelduur en intensiteit).

B: Behoeftebeginsel
Het behoeftebeginsel wordt bepaald door aan de hand van de risicotaxatie, uitkomst van
de selectie-instrumenten en de AR-intake te onderzoeken welke criminogene risicofactoren
bij de cliënt een rol spelen. Vervolgens wordt maatwerk gerealiseerd door een modulair
behandelprogramma aan te bieden dat bestaat uit standaard en optionele modules die
inspelen op het verminderen van de criminogene risicofactoren die een rol hebben gespeeld
bij de ontwikkeling van de agressieproblematiek van de cliënt (zie verklaringsmodel
ARopMaatAV). De modules partner in beeld en netwerk kunnen overigens ook ter
versterking van een beschermende factor worden ingezet. Tevens zullen onderdelen van
modules worden aangeboden ter verbetering van de responsiviteit15. Verder is het nodig
om ondersteunende begeleiding/therapie in te zetten parallel aan de ARopMaatAVbehandeling, als er sprake is van kritische risicofactoren waar de AR niet aan werkt. Denk
bijvoorbeeld aan het psychiatrisch consult in verband met ADHD of ASS, verslavingszorg
of een trauma-interventie In de algemene programmahandleiding wordt in hoofdstuk 6, 7
en 8 beschreven hoe de behandeling van ADHD, middelenmisbruik en trauma’s
vormgegeven dient te worden. Ook wordt in deze handleiding in hoofdstuk 15 per module
aangegeven aan welke doelen er wordt gewerkt en welke veranderingsstrategieën en
relevante oefeningen er worden ingezet om verandering te realiseren.

15

Denk aan het verminderen van stress en boosheid en oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van het
zelfbeeld / zelfvertrouwen.
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Criminogene
risicofactoren

Aanbod gericht op het verminderen van
DCRF (waaronder
vaardigheidstekorten), het vergroten
van de responsiviteit en het versterken
van protectieve factoren

Parallel
aanbod AR
(soms ook of
voorafgaand of
na afronding
van de AR)

Context en
omgevingsfactoren:

Intromodule (standaard). Deze module staat
in het teken van het motiveren, de
agressieketen en veiligheidsmanagement.

Gericht op
verslavingszorg
of en/of traumainterventie als er
sprake is van
een trauma16.

Netwerk Module (standaard). In deze module
wordt een netwerkanalyse gedaan. Aan de
hand van de uitkomsten wordt bekeken
welke oefeningen en acties nodig zijn om het
netwerk te verbeteren en hoe er meer
geprofiteerd kan worden van (al bestaande)
steunpersonen binnen het huidige netwerk.
Verder wordt aandacht besteed aan het
verbeteren van relationele vaardigheden en
het innemen van perspectief. Ten slotte
wordt de (negatieve) invloed van
netwerkleden inzichtelijk gemaakt en
geoefend met het leren weerstaan van deze
invloed.
Module Partner in Beeld (optioneel). Deze
module is geïndiceerd op het moment dat de
cliënt een partner heeft en er sprake is van
huiselijk geweld. De module werkt aan
veiligheidsmanagement. Verder wordt
gewerkt aan vaardigheden om onderlinge
conflicten te verminderen en de kwaliteit van
het contact te verbeteren.

Extra
ondersteuning
op het gebied
van huiselijk
geweld is
noodzakelijk als
er kinderen bij
betrokken zijn.

16
Dit kan op elk moment van de AR-behandeling geïndiceerd zijn, maar richtlijn is voorafgaand aan de ARbehandeling; zeker als al bekend is dat er sprake is van een trauma. Vaak heeft trauma invloed op de
leerbaarheid, bovendien kan het trauma het agressieprobleem veroorzaken. Het komt dan ook voor dat een
AR-behandeling na een trauma-behandeling niet meer van toepassing is.
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Risicodomeinen

SCE-processen

ARopMaatAV-aanbod

Parallel aanbod
naast
ARopMaatAV

Mocht er sprake zijn van structurele
problemen, zoals het hebben van schulden,
geen werk, geen inkomen, dan is de module
Oplossen van problemen (optioneel) van
toepassing. Tijdens deze module worden
structurele problemen geïnventariseerd17,
waarna een plan van aanpak wordt
opgesteld om de problemen op te kunnen
lossen of draaglijker te maken. Er worden
verschillende manieren aangedragen om zelf
actief problemen op te kunnen lossen / te
verminderen.

Inzetten van
ketenpartner,
zoals
reclassering of
maatschappelijk
werk, voor het
verzorgen van
bijvoorbeeld
huisvesting,
schuldsanering,
inkomen, etc.

Alle modules:
Het mentaliseren wordt voortdurend getraind
door de cliënt zich te laten verplaatsen in
mensen die anders (tegenovergesteld)
denken en door het doen van rollenspelen.
Module Stressreductie, incl. signaleringsplan
(optioneel). De cliënt leert meer greep te
krijgen op eigen spanningen en stress en
past vaardigheden toe om stress te
verminderen. Hierdoor neemt het agressieve
gedrag dat voortkomt uit stress af. Er wordt
tijdens deze module o.a. gewerkt met
mindfulness oefeningen.
Module Impulscontrole (optioneel). De
impulscontrole wordt verbeterd door onder
andere te werken met mindfulness
oefeningen gericht op het leren aandacht
richten. De cliënt leert zijn impulsen beter te
herkennen en oefent met vaardigheden om
deze gemakkelijker te kunnen beheersen.

Behandelen van
ADHD, indien
hier sprake van
is.

Module Beheersingsvaardigheden
(Standaard). Er wordt geoefend met het
toepassen van diverse beheersingstrucs.
Hierbij oefent de cliënt (in overleg) met
triggers die boosheid18 en/of agressief
gedrag oproepen. De moeilijkheidsgraad
wordt hierbij langzaam opgevoerd.
17
De vooronderstelling is immers dat als structurele stressoren verminderen en de cliënt de problemen in de
toekomst zelf kan oplossen, er minder kans is op stress en daarmee agressief gedrag.
18
Gevoelens van boosheid gaan vaak vooraf aan gewelddadig
gedrag (Novaco, 1997; Novaco, Ramm & Black, 2001).
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Risicodomeinen

AR-aanbod

Parallel
aanbod naast
AR

SCE-processen

Module Anders Denken (standaard): Via
CGT-technieken wordt er gewerkt aan het
verminderen van cognitieve vervormingen en
het leren toepassen van helpende
gedachten.

Na het uitblijven
van resultaat
kan
schemagerichte
therapie worden
ingezet.

Module Waarnemen en Interpreteren
(optioneel): Gericht op minder selectief
waarnemen en bewustwording van niethelpende gedachten die het waarnemen en
interpreteren negatief beïnvloeden.
Daarnaast wordt geoefend om intenties van
anderen neutraler te interpreteren.
Module Emotieregulatie (optioneel).
Deze module draagt bij aan het herkennen
van emoties en het verminderen van
stemmingswisselingen en/of het beter
kunnen differentiëren en vormgeven/uiten
van emoties die gerelateerd zijn aan
boosheid en agressie. De module helpt om
emoties, gedachten en gedrag beter te
reguleren en kan daardoor bijdragen aan
vermindering van agressief gedrag.

Gedragsmatige
processen

Alle modules:
Het werken aan oplossingsvaardigheden
gebeurt structureel. De cliënten worden bij
elke module gestimuleerd oplossingen te
bedenken aan de hand van zelf ingebrachte
probleemsituaties, maar ook door het
bespreken van fictieve situaties.
Module conflicthantering (optioneel).
In deze module wordt gewerkt aan diverse
vaardigheden, die nodig zijn om op een
constructieve wijze conflicten te hanteren.
Denk aan het adequaat communiceren,
omgaan met autoriteiten, omgaan met
kritiek, toepassen van conflictremmers en
het leren herkennen van eigen
conflictaanjagers.
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C. Responsiviteitsbeginsel
Algemeen responsiviteitsprincipe
Cognitief-gedragstherapeutische (CGT) elementen
Uit veel studies over de behandeling van volwassen met (ernstige) agressieproblematiek
blijkt dat deze doelgroep responsief is voor een behandelaanbod met cognitiefgedragstherapeutische (CGT) elementen (e.g., Andrews & Bonta, 2010; Litschge, Vaughn,
& McCrea, 2010). CGT is onder andere gebaseerd op de sociale en cognitieve leertheorie.
Bij de cognitieve leertheorie / cognitieve psychologie staat het weten en de gedachten (de
cognitie) centraal gecombineerd met het begrijpen van emoties (Beck, 1999). De
cognitieve psychologie richt zich direct op het interne denkgedrag van de mens en gaat
ervan uit dat disfunctioneel gedrag ontstaat door de wijze waarop mensen het gedrag van
anderen interpreteren en de wijze waarop deze informatie wordt verwerkt en sluit daarmee
perfect aan op de sociale informatieverwerkingstheorie. Het leren toepassen van adequate
cognities (DiGiuseppe & Tafrate, 2003) is een belangrijk CGT-onderdeel die door de
ARopMaatAV wordt toegepast. Zo ook het aanleren van probleemoplossingsvaardigheden
en

gedragsalternatieven

en

het

werken

met

rollenspelen

(dramatherapeutische

technieken; Andrews & Bonta, 2010; DiGiuseppe & Tafrate, 2003).

Bewerkte mindfulness-oefeningen
Mindfulness

oefeningen

gecombineerd

met

CGT-elementen

bij

mensen

met

een

agressieproblematiek, lijkt te leiden tot minder agressie (Kelly 2007; Pellegrino 2012). Om
stressreductie en het leren focussen van de aandacht te realiseren, wordt gewerkt met
(bewerkte) elementen uit de mindfulness-based-stress-reduction (MBSR), deze is
ontwikkeld door Kabat-Zinn (1998). MBSR is een training die gebaseerd is op westerse
wetenschappelijk onderbouwde kennis vanuit de biologie en psychologie in combinatie met
boeddhistische inzichten. Mindfulness heeft als doel het verminderen van stress, maar het
wordt ook wel aandachtstraining genoemd, omdat het accent ligt op het leren richten van
de aandacht (focussen) en het bewust worden van dat wat je waarneemt en doet.

De specifieke veranderingsstrategieën die ARopMaatAV per module toepast, worden
uitgebreider beschreven in hoofdstuk 15 van de algemene programmahandleiding19.

Vergroten van de specifieke responsiviteit
Sensitief voor een responsief aanbod
ARopMaatAV voldoet aan het specifieke responsiviteitsprincipe door het werkmateriaal en
de inhoud van de behandeling af te stemmen op de behandelmotivatie, cognitieve
capaciteiten, leerstijl en leertempo van de cliënt. Het werkmateriaal is bijvoorbeeld

19

Meer algemene uitleg over deze technieken wordt, zoals al eerder vermeld, beschreven in hoofdstuk 1 en 11.
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geschikt voor zowel cliënten met een laag-gemiddelde intelligentie als voor cliënten met
een hoge intelligentie. Rollenspellen kunnen variëren in moeilijkheidsgraad, bovendien
worden er in de modules diverse oefeningen beschreven voor het behalen van hetzelfde
subdoel. De behandelaar kiest samen met de cliënt voor oefeningen die het beste
aansluiten op diens leerstijl en interesses. De duur van de module wordt bepaald door het
leertempo van de cliënt. Tevens kan worden gekozen voor verschillende thuisopdrachten,
wederom afhankelijk van leerstijl en de hulpvraag.

Verbeteren van zelfeffectiviteit / geloof in eigen kunnen. De theorie van Bandura (1997)
wordt als onderdeel van het veranderingsmodel ingezet. Bandura stelt dat verbetering in
‘zelfeffectiviteit / het geloof in eigen kunnen’ een belangrijk mechanisme is voor het
veranderen van gedrag. Een goede zelfeffectiviteit / geloof in eigen kunnen vergroot de
leerbaarheid, waardoor nieuw gedrag gemakkelijker aan te leren is. Zelfeffectiviteit gaat
over hoe een mens zich voelt, wat hij denkt, de mate van motivatie en vermogen tot
zelfregulatie.

Zelfeffectiviteit

wordt

gevormd

door

ervaring,

sociale

modellen,

kerngedachten, de mate van ervaren stress en negatieve emoties (Bandura, 1997). De AR
zet in op het verbeteren van de zelfeffectiviteit bij de cliënten. Ook dit gebeurt op maat,
hierbij is het motiveren, het opdoen van succeservaringen en het responsief behandelen
essentieel. Dit zorgt ervoor dat een cliënt responsiever wordt, waardoor de kans groter
wordt dat vaardigheden sneller worden aangeleerd.

Motiveren op maat. Uit de resultaten van de meta-analyse die is uitgevoerd door Norcross,
Krebs en Prochaska (2011), blijk dat het mogelijk is om de behandeluitkomsten te
voorspellen op grond van de behandelmotivatie. Het is dan ook relevant om als onderdeel
van het veranderingsmodel in te zetten op het verbeteren van de verandermotivatie.
Aangezien een deel van de AR-doelgroep gedemotiveerd is en in het begin amper bereid
is om te komen, zet de AR-behandelaar doorlopend verschillende motivatietechnieken20 in
om motivatieverandering te stimuleren. Hierbij is het van belang dat de toegepaste
technieken aansluiten bij het motivatieniveau van de cliënt en inspelen op de verschillende
domeinen die de motivatie kunnen beïnvloeden.

De ARopMaatAV benadert motivatie als een veranderbaar begrip dat o.a. bepaald wordt
door een proces waarbij de cliënt, zijn omgeving en de behandelaar interacteren21 (Rovers,
2010). Motivatie verschilt per tijdstip en situatie en kan zowel door interne (emotionele en

20

In de algemene programmahandleiding worden alle mogelijke motivatietechnieken die ingezet kunnen
worden beschreven. Bij een deel van de technieken, wordt verwezen naar literatuur waaruit blijkt dat deze
werken. In de managementhandleiding wordt ingegaan op de wijze waarop het motivatieniveau en de
bereidheid tot verandering, worden vastgesteld.
21
De behandelaar zal tijdens intervisie structureel oefenen met het motiveren en ook reflecteren op eigen
motivatie.
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cognitieve) als externe factoren (zoals de mate van responsief aanbod, aanwezigheid van
een steunend systeem en mate waarin life events aan de orde zijn) beïnvloed worden
(Verdonck & Jaspaert, 2009). Het onvoldoende gemotiveerd zijn van een cliënt kan dus te
maken hebben met een niet geschikte interactiestijl van de hulpverlener. De AR ziet
motivatie als multidimensionaal (Rovers, 2010), wat betekent dat je de motivatie vanuit
verschillende kanten kunt beïnvloeden. De ene keer werkt bij een cliënt het werken aan
een (sub)doel motiverend, een andere keer is het de klik met de behandelaar of het doen
van een bepaalde opdracht of het voeren van een gesprek over de problematiek waar een
vriend bij aanwezig was.
ARopMaatAV past doorlopend verschillende motivatietechnieken toe (zie voor de specifieke
technieken de algemene programmahandleiding), die inspelen op verschillende dimensies.
Een belangrijke ARopMaat-techniek is bijvoorbeeld het aansluiten bij het eigenbelang van
de cliënt. Er wordt getracht de cliënt te laten beseffen dat agressief gedrag op de lange
termijn vaak veel persoonlijke problemen oplevert en dus nadelig is. Ook wordt er gewerkt
met onderdelen uit het Good-Lives Model (Ward & Brown, 2004; Ward, 2010). Door aan
te sluiten bij de levensbehoeften- en doelen die een cliënt essentieel vindt, wordt de
motivatie versterkt en wordt de ontwikkeling van beschermende factoren gestimuleerd.
Aangezien de behandelaar gedurende het

volledige behandeltraject verschillende

motivatietechnieken toepast en specifiek inspeelt op de domeinen waar voor de cliënt winst
te behalen valt, is het zeer aannemelijk dat een groot deel van de doelgroep gemotiveerd
wordt en gemotiveerd blijft. In de algemene programmahandleiding wordt in hoofdstuk 5
uitgebreider ingegaan op de gehanteerde motivatietechnieken en de dimensies die worden
aangesproken.

2.2.2 Samenvatting veranderingsmodel
In onderstaand figuur wordt het ARopMaatAV-verandermodel weergegeven. Het maakt
duidelijk op welke wijze het RNR-model wordt vormgegeven. De responsiviteit wordt op
verschillende manieren gestimuleerd wat een gunstig effect heeft op de zelf-effectiviteit
(leerbaarheid).
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RNR-model

Risicobeginsel:
Intensiteit afgestemd op recidiverisico en hardnekkigheid problematiek

Behoeftebeginsel:
Behandeling afgestemd op de needs
1.Context en omgevingsfactoren (stressoren door structurele problemen als schulden, te weinig inkomen,
werkeloosheid en instabiele huisvesting, het hebben van een criminele vriendenkring, geen tot beperkt prosociaal of
steunend netwerk.
2.Sociaal, cognitieve en emotionele processen (gebrekkig vermogen tot mentaliseren, een tekort aan
executieve functies, cognitieve vervormingen die leiden tot agressieve gevoelens en gedrag).

3. Gedragsmatige processen (een tekort aan oplossingsvaardigheden en sociale vaardigheden gericht op het adequaat
hanteren van conflictsituaties).

Responsiviteitsbeginsel:
Algemeen en specifiek
Algemeen:
CGT-elementen (zoals psycho-educatie, RET en het toepassen van helpende gedachten en
dramatherapeutische technieken) en bewerkte mindfulness, in combinatie met het versterken
van beschermende factoren.
Specifiek:
Motivatietechnieken (waaronder GLM), aandacht voor motivatie, leerstijl, leerbaarheid en
match.

Vegroot Self-Efficacy

Externe motivatie technieken
toepassen

Verbeterde intrinsieke motivatie

Vermindering van (individuele) risicofactoren (needs)

Ontwikkelen (versterken)
protectieve factoren en
responsiviteit, onder andere door
het versterken van het netwerk/
relatie.

Verminderen van structurele dynamische stressoren.

Verbeterde
exucutieve functies

Minder verstoorde
informatieverwerkingsproces

Beter leren waarnemen en interpreteren; minder selectief waarnemen en
minder toepassen van (hardnekkige) cognitieve vervormingen

Mentaliseren (theory of mind)
Betere probleemoplossing en beter hanteren van adequate conflictvaardigheden

Afname agressief gedrag

Verminderde geweldsrecidive(risico)
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3. Doelstelling van de interventie
Het primaire doel van de ARopMaatAV is het verminderen van de criminogene risicofactor:
‘disregulatie van agressieve gevoelens en gedrag’ en het verkleinen van de kans op
recidive. Dit doel wordt bereikt door de genoemde DCRF uit het verklaringsmodel
(hoofdstuk 2) te verbeteren22. Hieronder worden de concrete programmadoelen
(subdoelen) beschreven die nodig zijn om het primaire doel te realiseren. De
programmadoelen zijn gekoppeld aan de modules die binnen de ARopMaatAV worden
aangeboden.
Context en/of omgevingsfactoren
1. Intromodule module
⇒ De cliënt is gemotiveerd om zijn behandeldoelen te bereiken. (NB: Er wordt
doorlopend gemotiveerd! Dus ook tijdens de andere modules!)
2. Module Netwerk
⇒ De cliënt ontvangt meer steun van beschermende systemen uit zijn netwerk.
⇒ De cliënt heeft afstand genomen van risicosystemen uit zijn netwerk.
3. Module Partner in beeld (optioneel)
⇒ De interactie tussen de cliënt en diens partner en is verbeterd.
⇒ De cliënt en de partner hanteren onderlinge conflicten op een goede manier.
4. Module Oplossingsvaardigheden (optioneel)
⇒ De cliënt beschikt over meer oplossingsvaardigheden om dynamische structurele
stressoren te verminderen.
⇒ Stressoren die veroorzaakt werden door het hebben van een instabiele woonplek, te
weinig inkomen en/of schulden zijn verminderd.

Sociale, cognitieve en emotionele processen
Alle modules
De cliënt is beter in staat tot het innemen van perspectief23.
5. Module Stressreductie (optioneel)
⇒ De cliënt is beter in staat tot actieve stressreductie door over meer
copingvaardigheden te beschikken.

22

Deze DCRF zijn onderverdelen in context- en omgevingsfactoren, sociaal, cognitieve en emotionele (SCE)
processen en gedragsmatige processen.
23
Aan dit doel wordt tijdens alle modules gewerkt. Volgens Selman (1980) zijn er grofweg drie niveaus in het
nemen van perspectief:
1. Het onderscheiden van perspectief. Het vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen de eigen
manier van denken en voelen en die van andere personen.
2. Het perspectief kunnen nemen. Het vermogen om te bedenken wat een ander voelt, denkt en van plan is in
een bepaalde situatie. Een persoon kan zich verplaatsen in een ander.

3.

Het perspectief kunnen coördineren. Het vermogen om te bedenken hoe verschillende mensen in dezelfde
situatie kunnen denken, voelen en doen.
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6. Module Impulscontrole (optioneel)
⇒ De cliënt kan zijn impulsen beter controleren.
7. Module Beheersingsvaardigheden
⇒ De cliënt beschikt over meer adequate beheersingsvaardigheden.
8. Module Anders denken
⇒ De cliënt heeft minder cognitieve vervormingen die gerelateerd zijn aan de
agressieproblematiek24.
9. Module Waarnemen en Interpreteren (optioneel; eventueel in groep)
⇒ De cliënt kan het gedrag van anderen objectiever waarnemen en via rationele
gedachten interpreteren.
10. Module Emotieregulatie (optioneel)
⇒ De cliënt is beter in staat zijn emoties te herkennen en te reguleren.

Gedragsmatige processen
Alle modules
⇒ De cliënt is beter in staat tot het toepassen van oplossingsvaardigheden (actieve
coping).
⇒ De cliënt vertoont geen (minder) agressief gedrag.
⇒ De cliënt is in staat verantwoording te nemen voor eigen gedrag. Hij kent zijn
agressieketen, zoals triggers, risicovolle situaties en heeft zicht op de nadelen van
agressief handelen, zowel op korte als lange termijn.
11. Module conflicthantering (optioneel; eventueel in groep)
⇒ De cliënt beschikt over meer adequate vaardigheden in het omgaan met conflicten.

24

De cliënt is in staat helpende of functionele gedachten te gebruiken.

28

4. Fasering en continuïteit
4.1 Fasering en aanbod
4.1.1 Fasering
De ARopMaatAV beoogt de zelfregulatie van cliënten met een ernstige
agressieproblematiek te vergroten. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek
en de vaardigheidstekorten, biedt de interventie de mogelijkheid tot het volgen van
verschillende optionele modules, zie hoofdstuk 3. Het programma sluit op die manier
beter aan bij de hulpvraag en het recidiverisico van de cliënt. De modules worden
meestal in een vaste volgorde aangeboden25. Het moment waarop de verschillende
probleemgebieden worden aangepakt, is essentieel voor de leerbaarheid en mogelijkheid
tot het aanleren van vaardigheden. Als een cliënt bijvoorbeeld nog niet in staat is tot het
verminderen van gevoelens van stress, dan zal het werken aan de impulsiviteit of de
irrationele cognities minder effect hebben dan als een cliënt dit wel kan. Hetzelfde geldt
voor het leren verbeteren van de impulsiviteit. Op het moment dat een cliënt zijn
impulsen beter kan controleren, wordt het ook makkelijker om beheersingsvaardigheden
aan te leren, etc. Met de module partner in beeld wordt begonnen, zodra de cliënt en de
partner het hierover eens zijn. Dit aanbod loopt parallel aan het individuele aanbod. De
intromodule en de modules beheersingsvaardigheden, anders denken en netwerk zijn
standaard. De overige modules zijn optioneel, de indicatie is afhankelijk van de
aanwezige criminogene risicofactoren van een cliënt, de vaardigheidstekorten26 of de
responsiviteitsbehoeften.
4.1.2 Variatie in aanbod
De behandeling duurt gemiddeld genomen 5 maanden tot ruim 1,5 jaar. Er zal minstens
één keer per week een sessie van 60 minuten worden aangeboden, maar de frequentie
kan oplopen tot drie keer per week. Mocht de module partner in beeld of het gedeeltelijk
werken in groepsverband geïndiceerd zijn, dan kan er voor gekozen worden om het
individuele aanbod in deze periode te reduceren naar eens per twee weken en in te korten
tot 45 minuten.

25

De wenselijke volgorde is: Intromodule, netwerk, stressreductie, impulscontrole, beheersingsvaardigheden,
anders denken, waarnemen en interpreteren, emotieregulatie, conflicthantering. De module
oplossingsvaardigheden wordt gefaseerd aangeboden, het beste is om hier na de module netwerk mee te
beginnen, dit kan echter ook eerder of later. Soms is de cliënt hier namelijk pas later aan toe en is er eerst
behoefte om te werken aan stressreductie. De module partner in beeld wordt aangeboden (indien van
toepassing), zodra de cliënt en partner hier open voor staan. NB: Er mag van de volgorde worden afgeweken
als een cliënt nog niet gemotiveerd is voor (onderdelen uit) een module. Zo kan de delictanalyse en het
opstellen van een toekomstplan (terugvalpreventie) uit de intromodule pas worden gedaan als de cliënt bereid
en in staat is om hier aan te werken. Ook kan een cliënt in eerste instantie alleen gemotiveerd zijn voor het
volgen van een specifieke module, de ervaring leert dat het dan veelal gaat om de module stressreductie of
waarnemen en interpreteren. Voor het vergroten van de responsiviteit worden in dit geval de wensen van de
cliënt gehonoreerd.
26
In hoofdstuk 8 van de managementhandleiding wordt beschreven op welke wijze het tekort aan
vaardigheden wordt geïnventariseerd.
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Door voldoende informatie over de cliënten te verzamelen via het lezen van het dossier,
de uitslag van het testmateriaal, het voeren van het intakegesprek en het vaststellen van
de motivatie, kan een behandeling op maat aangeboden worden. Via deze gegevens wordt
namelijk duidelijk welke risicofactoren en vaardigheden aandacht behoeven, hoe
responsief een cliënt is en hoe intensief de behandeling moet zijn. Het zorgdragen voor
een intensieve behandeling kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een
intensieve behandeling kan worden vormgegeven door de individuele bijeenkomsten
langer te laten duren en/of door een cliënt twee keer tor drie per week een individuele
sessie aan te bieden. Dit laatste is in ieder geval periodiek noodzakelijk als acute
risicofactoren op de voorgrond staan (zoals het hebben van extreme wraakgevoelens). Het
opvoeren van de frequentie is ook nodig als blijkt dat de cliënt op die manier gemakkelijker
en sneller tot leren komt. Intensieve behandeling kan verder worden vormgegeven door
het inzetten van een andere behandelvorm die parallel27 aan de ARopMaatAV wordt
aangeboden. Deze behandelvorm

kan

als extra

ondersteuning dienen

voor het

verminderen van de agressieregulatieproblematiek of om andere risicofactoren aan te
pakken, zoals PTSS of middelenmisbruik.
4.1.3 Behandelduur en frequentie
Het is niet mogelijk om van te voren precies aan te geven hoelang de behandeling van een
cliënt precies zal duren. Vanwege het responsieve karakter van de AR is de tijdsduur van
de behandeling afhankelijk van het recidiverisico, de (criminogene) behoeften, de
(leer)mogelijkheden van de cliënt, vertragende factoren en de (on)mogelijkheden rondom
de dagbesteding. De beslisbomen (figuur 1 en 2; bladzijde 32-34) bieden een duidelijk
kader, maar met gepaste flexibiliteit: het uiteindelijke doel is dat de programmadoelen
worden behaald en dit doet niet iedereen in hetzelfde tempo. Aansluiten op de behoeften
van de cliënt komt o.a. tot uiting in het aantal modules dat bij een cliënt geïndiceerd is.
De behandeling kan daarom vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar duren28. Uit de
praktijk blijkt dat volwassenen die ARopMaatAV tot nu toe hebben gevolgd, hier gemiddeld
11 maanden over doen. In de programmahandleiding voor de behandelaar staat in
hoofdstuk 12 bij elke module beschreven over welke vaardigheden de cliënt moet
beschikken om een module af te kunnen ronden.
Voorbeelden variatie in behandelduur
1. Mocht een cliënt de verplichte modules volgen en één optionele module, dan kan de
cliënt na 22 weken klaar zijn met de individuele training als er wekelijks een aanbod is en

27

Deze behandeling kan eerder stoppen dan de ARopMaatAV, maar ook nog doorlopen als de AR al is afgerond.
Uit onderzoeksresultaten over de AR Intramuraal en Ambulant (Hoogsteder, e.a., 2012; Hoogsteder, 2014)
blijkt dat er met een gemiddelde behandelduur ca. 12 maanden positieve resultaten worden behaald.
Intramuraal werd er gemiddeld 1,72 uur per week (zonder hierbij het parallelle behandelaanbod te betrekken)
behandeld. Ambulant was dit duidelijk minder, namelijk 1.12 uur bij de groep waar de programma-integriteit in
orde was bevonden.
28
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geen sprake is van vertragende factoren. Het gaat dan om cliënten met een middelhoog
recidiverisico die vrij snel leren en de voordelen van het verminderen van agressief gedrag
goed kunnen overzien. Ook hebben zij niet te kampen met hardnekkige cognitieve
vervormingen en een geringe impulscontrole of stressoren. Het gaat dan om het
intakegesprek (ca. 2 bijeenkomsten, inclusief opdrachten ter motivatie), 5 modules en een
evaluatiebijeenkomst.

2. De praktijk leert dat een cliënt met een hoog recidiverisico voor een (groot) aantal
optionele modules geïndiceerd is; soms zelfs voor allemaal. Mocht een cliënt voor alle
modules geïndiceerd zijn, maar de modules vrij snel doorlopen, dan kan een cliënt de
individuele training na ca. 44 weken afronden. Als vertragende factoren, zoals
middelenmisbruik, een geringe impulscontrole, ADHD, ASS, wantrouwen, een verstoorde
emotieregulatie en/of hardnekkige vervormende cognities een rol spelen, dan kan de
behandelduur uitlopen tot 1,5 jaar, het wekelijkse aanbod is dan gemiddeld 1,5 tot 2 keer.
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32

B
Sprake van psychiatrische
problematiek en/of
middelenmisbruik en/of
een andere kritische
risicofactor die niet door
de AR op Maat-AV wordt
aangepakt?

Hoog
recidiverisico

Nee

Ja

Sprake van demotivatie
en/of andere vertragende
factor om tot leren te
komen?

Sprake van demotivatie
en/of andere vertragende
factoren om tot leren te
komen?

Nee

Ja

Ja

65 tot 80 uur ARbehandeling plus een
aanvullend aanbod
van maximaal 40 uur.
(bijv. verslavingszorg)
+ nazorg op maat.

Nee

50 tot 65 uur ARbehandeling plus een
aanvullend aanbod
van ca. 30 uur. (bijv.
verslavingszorg) +
nazorg op maat.

55 tot 65 uur ARbehandeling + nazorg
op maat.

45 tot 55 uur ARbehandeling + nazorg
op maat.
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4.2 Continuïteit
In hoofdstuk 4 van de managementhandleiding worden alle elementen besproken die van
belang zijn voor het realiseren van de gelijktijdige continuïteit, denk aan omgang met
uitval, het generaliseren en het zorgdragen voor afstemming met de ketenpartners (ook
m.b.t. het afronden), het inspelen op de actuele problematiek en het inzetten van
prosociale personen.
4.2.2 ARopMaatAV-Nazorg
Om terugval in de toekomst te voorkomen, is het volgens Lösel en Schmucker (2005) van
belang aandacht te besteden aan terugvalpreventie en nazorg. Het kader waarin nazorg
wordt geboden, zal verschillend zijn. In de meeste situaties zal de nazorg als onderdeel
van de behandeling nog in een gedwongen kader worden aangeboden29. De nazorg kan
echter ook op vrijwillige basis plaatsvinden30. De AR heeft het nazorg-aanbod wederom
vormgegeven volgens de What-Works principes. Zowel de inhoud als de intensiviteit van
het nazorgprogramma hangt af van het recidiverisico, hierbij is de uitkomst van het
recidiverisico volgens het gebruikte risicotaxatie-instrument leidend. Tijdens de nazorgfase
wordt de cliënt empowered en gestimuleerd greep op het eigen leven te krijgen aan de
hand van het toekomstplan. Ook wordt deze periode gebruikt om ondersteuning te bieden
in het laten beklijven van de nieuwe vaardigheden en om adequaat te leren reageren op
terugval.

Er zijn drie manieren waarop de nazorg wordt vormgegeven:
1. Als bij de eindmeting van het risicotaxatie-instrument blijkt dat er sprake is van een
laag recidiverisico, dan wordt de nazorg als volgt vormgegeven:
Na het afronden van de behandeling, is er drie maanden lang, maandelijks face to face
contact met de behandelaar. De cliënt krijgt de mogelijkheid om tussendoor telefonisch,
via sms of de mail contact op te nemen met de behandelaar als hij hier behoefte aan heeft.
Tijdens de (reguliere) contactmomenten, checkt de behandelaar of er sprake is van
terugval en/of (nieuwe) stressoren. Als dit zo is, dan zal de begeleiding die vervolgens
wordt aangeboden, afgestemd worden op de situatie. Soms is extra telefonische
ondersteuning, eventueel gepaard gaande met mailcontact of andere sociale media,
voldoende. Het kan echter ook nodig zijn om vaker face tot face contact te hebben. In dit
geval wordt er, in overleg met de cliënt, wederom besproken hoeveel bijeenkomsten
geïndiceerd zijn en met welke frequentie deze zullen moeten plaatsvinden. Dit zal
natuurlijk in overleg met de verwijzer gebeuren als de nazorg in een gedwongen kader
wordt aangeboden. Als blijkt dat na het doorlopen van dit nazorgtraject geen (ernstige)
29

Denk aan een schorsing of een voorwaardelijke gevangenisstraf met verplicht toezicht van de reclassering
met als bijzondere voorwaarden behandeling.
30
Het nazorg-aanbod is hetzelfde als in een gedwongen kader, dit betekent dat alleen via het motiveren en
eventuele steun uit het systeem, de cliënt gestimuleerd kan worden om het traject aan te gaan.

terugval heeft plaatsgevonden, wordt de behandeling afgesloten. De nazorg wordt dan
volledig overgedragen aan de reclassering (indien hier sprake van is).
2. Als tijdens de afronding van de behandeling sprake is van een matig recidiverisico, dan
wordt er voor een periode van vier maanden door de behandelaar om de week via de mail
of telefoon contact opgenomen. Er is maandelijks face to face contact met de behandelaar.
Voor dit traject geldt verder dezelfde procedure, zoals beschreven bij 1.
3. Als tijdens de afronding van de behandeling nog steeds sprake is van een matig tot
hoog of hoog recidiverisico, dan wordt er voor een periode van minstens 4 maanden,
minstens elke 14 dagen een individuele bijeenkomst aangeboden (eventueel met partner
of ander persoon uit het systeem van de cliënt), waarin de stand van zaken qua agressie,
stressniveau en stressoren, de mogelijke risico’s en de beschermende factoren worden
geïnventariseerd. Tevens worden de aangeleerde vaardigheden opnieuw geoefend en
geëvalueerd. Eventueel worden aanvullende oefeningen meegegeven. De behandelaar
zorgt verder voor contactmomenten via de mail, sms, telefoon of andere sociale media in
de weken dat er geen face tot face contact is. Deze contactmomenten worden
geïntensiveerd als de kans op terugval door de behandelaar als groot wordt ingeschat. De
terugkomsessies kunnen na vier maanden worden stopgezet, als de cliënt stabiel gedrag
laat zien. Vanaf dit moment blijft er nog een maand contact via de telefoon en/of mail. Als
blijkt dat er in de periode na de afronding van de behandeling geen (ernstige) terugval
heeft plaatsgevonden, wordt de behandeling afgesloten. De nazorg wordt dan volledig
overgedragen aan de reclassering, indien hier sprake van is.

4.2.3 Toekomstplan
Lösel en Schmucker (2005) laten zien dat de behandeling van cliënten met een
agressieproblematiek effectiever is als er gewerkt wordt aan terugvalpreventie. In de AR
wordt dit gedaan door eerst zicht te krijgen op de agressieketen en vervolgens door het
opstellen van een toekomstplan. Het werken aan een toekomstplan om terugval te
voorkomen, is onderdeel van risicomanagement en wordt ter verbetering van de
continuïteit ingezet. In hoofdstuk 2 van de programmahandleiding voor behandelaars
wordt beschreven op welke wijze hieraan wordt gewerkt.
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5. Samenvatting onderzoek effectiviteit
5.1 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit
In dit hoofdstuk worden onderzoeken aangehaald die empirische steun bieden voor de
theoretische onderbouwing van de interventie. Ook worden er effectstudies aangehaald
van soortgelijke buitenlandse en Nederlandse interventies. Dit zijn interventies die zich
richten op agressieregulatie en antisociaal gedrag. Daarnaast worden er studies
aangehaald die aantonen dat specifieke methoden die de ARopMaatAV gebruikt voor
positieve veranderingen zorgen31.

5.1.1 Buitenlandse studies
1. Uit verschillende onderzoeken wordt duidelijk dat cognitief-gedragstherapeutische
behandelmethodes gericht op agressieregulatie bij volwassenen leiden tot vermindering
van recidive (o.a. Polaschek & Reynolds, 2001; Litschge, Vaughn & McCrea, 2010).
2. DiGiuseppe en Tafrate (2003) verrichtten een meta-analyse waarin alleen gekeken werd
naar de effectiviteit van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij volwassenen die
problemen hebben met het beheersen van hun woede. Uit dit onderzoek bleek dat
interventies die werkten aan cognitieve herstructurering in combinatie met het aanleren
van probleemoplossende vaardigheden en relaxatievaardigheden, het meeste effect
behaalden.
3. Andrews en Bonta (2006) stellen eveneens dat methoden die gebaseerd zijn op de
cognitieve gedragstherapie het meeste effect hebben op het beïnvloeden van criminogene
behoeften. Hierbij is een actieve houding van de cliënt, het doen van rollenspelen en een
modellerende

functie

van

de

behandelaar

relevant.

Het

trainen

van

specifieke

vaardigheden, zoals sociale en probleemoplossende vaardigheden, dienen centraal te
staan binnen de behandeling.
4. De bekende cognitief gedragstherapeutische programma’s zoals Agression Replacement
Training (Goldstein et al., 1998; Hornsveld e.a., 2004) en stress-inoculatietraining
(Novaco, 1997; 2001) zijn effectief gebleken. Beide programma’s hebben een cognitieve
aanpak, stimuleren het verkrijgen van inzicht in de eigen agressieproblematiek en oefenen
met het toepassen van vaardigheden om de boosheid beter te controleren. De gemiddelde
effectgrootte van dergelijke programma’s ligt rond de .80 (De Ruiter & Veen, 2005). De
ARopMaatAV heeft de meeste overeenkomst met de stress-inoculation training, omdat de
ARopMaatAV zich eveneens richt op stressreductie en het leren hanteren van boosheiduitlokkende situaties.
5. Individuele behandeling doet het beter dan groepsbehandeling (DiGiuseppe & Tafrate,
2001). Ook De Ruiter en Veen (2005; 2006) kwamen tot deze conclusie. Zij geven aan dat
een individueel programma meer mogelijkheden biedt voor maatwerk en responsief
31

Waaronder de intramurale versie van de AR op Maat voor adolescenten.
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behandelen. Het biedt meer mogelijkheden voor individuele diagnostiek aan het begin en
systematische aandacht voor nazorg en terugvalpreventie.

Andere elementen waar een effectieve interventie aan moet voldoen:
1. Andrews en Bonta (2010) hebben onderzocht welke factoren in de behandeling van
delinquenten van essentieel belang zijn, wil zij effectief zijn in het verminderen van
recidive. Hieruit bleek dat een effectieve behandeling moeten voldoen aan drie principes,
namelijk het risico-, behoefte en responsiviteitsprincipe.
2. Meta-analyses hebben aangetoond dat de wijze waarop de behandeling gegeven wordt,
cruciaal is voor het effect ervan, behandelintegriteit wordt daarom veelal beschouwd als
het vierde principe (Lipsey, 1995; Cooke & Philip, 2000).
3. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor de motivatie van justitiabelen een bijdrage levert
aan een effectievere behandeling (De Boer & Noom, 2005; Stewart & Picheca, 2001).
4. Het werken aan executieve functies (emotieregulatie, impulscontrole, plannen en
oplossen van problemen) leidt tot minder agressief gedrag (Cicerone et. al., 2005; Mullin
& Simpson, 2007).
5. Om terugval in de toekomst te voorkomen, is het volgens Lösel en Schmucker (2005)
van belang aandacht te besteden aan terugvalpreventie en nazorg.
6. Het toevoegen van mindfulness oefeningen gecombineerd met CGT-elementen blijkt te
leiden tot positieve veranderingen (Kelly 2007; Pellegrino, 2012). Uit onderzoek van
Davidson et al. (2003) blijkt dat mindfulness oefeningen leiden tot het verbeteren van
stemmingen; volgens McEwen (2004) en Chiesa en Serretti (2009) leiden deze oefeningen
tot een vermindering van stress.

5.1.2 Nederlandse literatuur:
1. Ook in Nederland lijkt Agression Replacement Training (Hornsveld et al., 2004) te leiden
tot positieve veranderingen in gedrag.
2. Uit onderzoek naar de gedragsinterventie AR op Maat intramuraal voor adolescenten
(Hoogsteder, Hendriks, Van Horn en Wissink, 2012; Hoogsteder et al., 2014) blijkt dat de
experimentele groep in vergelijking met de controlegroep op het recidiverisico, het
agressieve gedrag, de copingvaardigheden, cognitieve vervormingen en de responsiviteit
(motivatie, wantrouwen, aandachtstekort en impulsiviteit) een significante verbetering liet
zien, met uitzondering van negatieve attitude, een onderdeel dat was ondergebracht onder
het domein cognitieve vervormingen. De AR op Maat intramuraal voor adolescenten is qua
methode, aanbod en aanpak te vergelijken met de volwassen versie. De behandeling is
echter toegespitst op de residentiele setting en de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jarigen.
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