
Oostrum, 5 oktober 2019 
 
Geachte heren van Gemert, Bakker en Verburgt, 
 
Op 26 september j.l. was ik aanwezig bij de conferentie Forensische Zorg: Veiligheid door 
zorg. Mooie opkomst, gemêleerd gezelschap uit de forensische zorg, prima vertegenwoordiging 
vanuit de Borg, een mooie locatie, met prima verzorging. 
Nu ik zes jaar in deze forensische zorg rond mag lopen en we elkaar een paar keer ontmoet 
hebben, voel ik, op uitnodiging van diverse sprekers de ruimte om – geheel op persoonlijke 
titel - mijn ervaring en zienswijze te delen.  Ik meen te mogen zeggen dat het tijd wordt om 
eens samen in de spiegel te kijken. Ik neem u even mee in wat ik zag en eindig mijn brief met 
een oproep tot verbinding met zelfvertrouwen en wijsheid. 
r 
“het gekanker in de samenleving” 
We moesten het in het welkomstwoord onder andere doen met frames als: “de forensische 
zorg staat onder druk”, “wie wil er nog in de forensische zorg werken?” en de titel van de 
conferentie: Veiligheid door zorg,  die als een vingerwijzing opgevat kan worden in relatie tot 
de twee sprekers van de PI Vught en Fivoor. De veiligheid door de zorg in relatie tot Michael P. 
Gefaald dus. Niet echt een verbindende handreiking voor een betere zorg voor justitiabelen.  
De heer Bakker pleitte voor een goed gesprek te beginnen in deze conferentie  en de heer 
Verbugt maakte een vergelijking met de ziekte kanker en de forensische zorg en omschreef 
voorts het doel van deze conferentie met diezelfde ziekte, als het doen verstommen van, ik 
citeer: “het gekanker in de samenleving”. Ik vat dit maar op als pleidooi om de geestelijke 
gezondheid net zo belangrijk te vinden als onze lichamelijke gezondheid. Daar kan ik me in 
ieder geval wel in vinden. Toen de workshops. 
 
“We beginnen toch aan deze patiënt, ook al weten we dat het niets wordt.” 
In de workshop die ik volgde, ontmoette ik twee professionals, BIG-geregistreerd, hoog 
opgeleid die mensen willen genezen, behandelen en de maatschappij veiliger maken. Aan de 
hand van casuïstiek, die iedereen herkende uit de eigen praktijk, werd ons bevestigd dat het 
systeem (de strafmaat is leidend voor de duur van een behandeling, de keten loopt niet) soms 
of vaak (dat bleef onduidelijk) verbeterd kan worden. Voorts geldt dat ook voor de zienswijze 
over patiënten. Alles gericht op de stoornis, op het onmogelijke, de te korte tijdspanne, de 
beperkingen van op- en afschalen, geen recidive. Een casus doorspekt van onmogelijkheden 
en niet doorbreekbare patronen.  “We beginnen toch aan deze patiënt, ook al weten we dat 
het niets wordt.” Waarop collega’s en ik zeiden: “Da’s onethisch, geld verspillend, weer een 
faalervaring voor patiënt, creëert een schijnveiligheid, doet je beroepsgroep en zelfs de hele 
sector onrecht aan en zorgt ervoor dat de forensische zorg uiteindelijk de schuld krijgt. Want 
vrijkomen zal hij”.  Is de vraag wie er nog in de forensische zorg wil werken, dan toch een 
goed frame?  Let wel, ik oordeel hier niet over deze collega’s, daarvoor louter respect.  
De workshop kantelde gelukkig naar perspectief, hoop en saamhorigheid. Dat is namelijk echte 
zorg. 
 
Heb ik de insteek van deze conferentie wel begrepen?  
Waarom hebben we het over de hele sector als er twee organisaties fouten maken? Waar blijft 
de vraag: “ Sector heeft u al geleerd uit de diverse rapporten en zo ja wat dan, kunt u dat 
delen, en zo nee, kunnen we u er bij helpen?” Er is inderdaad iets vreselijks gebeurd. Maar 
weet u hoeveel mensen er rondlopen die wij als forensische zorg (nog) niet hebben kunnen 
helpen, maar toch moesten laten gaan? In de workshop had men daar wel een idee over. 
Misschien interessant om het WODC te vragen. Die kunnen dan statistisch voorspellen hoe 
groot de kans is dat er binnenkort weer iets vreselijks mis gaat. Die kans wordt groter, niet 
kleiner, dat voorspel ik u. Voorts zijn er organisaties die leren van fouten, bijeenkomsten 
organiseren met medewerkers om de rapporten te bestuderen, lering te trekken en hun werk 
en de samenleving veiliger maken. 



Waarom staat u toe dat twee bestuurders met elkaar op het podium eigenlijk ons helemaal 
niets leren, behalve wat we al wisten. Waar is de kwetsbaarheid, de nederigheid, de 
bescheidenheid? Wat is nu eigenlijk uw boodschap? Toch de vingerwijzing? Imago schade 
vanwege “het gekanker in de samenleving?” 
Zeg het luid en duidelijk en vraag wat we er zelf al van geleerd hebben, verbeter of leer het 
ons.  
 
Moet een hele sector zich beschaamd voelen?  
Bestuurders die niet wijzen naar de journalist, maar het toch niet kunnen laten. Of zeggen dat 
we het dak moeten repareren als de zon schijnt, maar toch wachten tot het gaat regenen. Uw 
departement, geeft geld en neemt het weer terug.  Professionals die praten over wat niet kan, 
terwijl juist zij weten wat nodig is, maar kiezen om mee te doen met het onmogelijke, ondanks 
hun beroepsethiek, waardoor het een bevestiging wordt. Van een schijnveiligheid wordt de 
samenleving niet veiliger. Wel schrikken we dan verontwaardigd en boos op; “Hoe heeft dit 
kunnen gebeuren!!” En roept u dat dan net zo verontwaardigd mee? Ik hoop dat u dan van 
zich afbijt en zegt dat de forensische zorg een afspiegeling is van een samenleving met en 
zonder kanker, de ene vorm is al te genezen en bij de andere zijn we nog niet zover en u legt 
de nadruk op die zeven patiënten. 
 
Hypothese of realiteit? 
Stel nu, dat u en uw collega’s de forensische zorg, de sector en de mensen die er in werken 
serieus nemen en we het voor elkaar krijgen dat deze mensen zichzelf serieus (gaan) nemen. 
Ik bedoel niet een beetje serieus, nee bloedserieus. Net zo serieus als we chirurgen nemen die 
gaan over uw en mijn leven en dood bijvoorbeeld bij kanker, als het nodig is. Want daar gaat 
het hier om. Dan gaat het door zorg, behandeling, resocialisatie en terugkeer in de 
samenleving bij zeven1 van de tien patiënten goed. Bij twee2 beginnen we er zelfs niet aan en 
bij die ene waar we twijfelen, helpen we elkaar, passen het systeem erop aan. Bij zeven van 
de tien gaat het goed namelijk. Laten we serieus zijn, tijd nemen om uit te zoeken wat er dan 
precies goed gaat en hoe dat kan. Daar gaan we dan veel meer van doen. Let wel, bij drie van 
de tien patiënten, zijn potentiele risico’s die wij, als we elkaar niet serieus nemen, rondpompen 
in een systeem, tot iemand vrij komt. 
 
De forensische zorg staat onder hoge druk. Is dat echt zo? Ik weiger om deze opgelegde druk 
te aanvaarden. Want ik moet pal staan voor mijn professionals, onze visie dat de meeste 
mensen deugen en een kans verdienen Pal voor de kwaliteit en veiligheid van hetgeen wij in 
de forensische zorg doen en hoe wij leren en fouten maken. Daarin neem ik de professionals 
zeer serieus en mezelf ook. Ik vraag u om voor de forensische zorg te gaan staan, niet met 
arrogantie en trots, maar met zelfvertrouwen en wijsheid. Ik vraag u de druk er af te halen 
zodat de professionals hun fantastische werk kunnen doen.  
 
 
Wellicht dat we elkaar binnenkort kunnen spreken. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Drs. W.G.M.A.M. (Harm) Wijgergangs 
Directeur STEVIG, specialistische en forensische zorg, onderdeel van Dichterbij 
Voorzitter programmaraad De Borg 
 
  

                                            
1 Ervaringscijfer FPA STEVIG, 2019 
2 Die krijgt geen forensische zorg, omdat of de voorwaarden niet goed zijn, of de kans op genezing/verbetering nihil 
is. We besteden dus alleen forensisch zorg-geld als er een kans op succes is. 


