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Het detentieverloop van Michael P.

1
1.1

Aanleiding

Op 9 oktober 2017 werd Michael P. (hierna: betrokkene) aangehouden op
verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van een jonge vrouw. Betrokkene
verbleef in deze periode op grond van een forensische zorgtitel in de forensisch
psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg in Den Dolder, een kliniek van Aventurijn.
Aventurijn heeft bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg1 (IGZ) melding gedaan
van de verdenking en aanhouding van betrokkene. Reclassering Nederland, belast
met het toezicht op betrokkene, heeft hiervan melding gedaan bij de Inspectie
Justitie en Veiligheid (IJenV). Deze meldingen vormden de eerste aanleiding om een
onderzoek te starten. Een tweede aanleiding was het verzoek van de voormalig
minister van Veiligheid en Justitie om onderzoek te doen naar de feiten en
gebeurtenissen in de casus van betrokkene. Hierover heeft hij de Tweede Kamer
geïnformeerd in zijn brief van 13 oktober 20172.
De inspecties voeren naar aanleiding hiervan twee onderzoeken uit. In het eerste
onderzoek hebben de inspecties zich kort na het incident een eerste beeld gevormd
over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die FPA Roosenburg levert aan haar
patiënten. Daarbij kwam ook de veiligheid van de omgeving van FPA Roosenburg
aan de orde. De inspecties hebben de uitkomsten op 27 november 2017 openbaar
gemaakt3. Het nu voorliggende plan van aanpak heeft betrekking op het tweede
onderzoek. Dit richt zich op het detentieverloop van betrokkene en de daarmee
samenhangende zorgverlening.
De inspecties voeren hun onderzoek uit in nauwe onderlinge samenwerking om zo
een samenhangend beeld te verkrijgen van de feiten en gebeurtenissen. De IJenV
richt zich hierbij op het verloop van de detentie van betrokkene en betrekt hierbij
ook de maatschappelijke veiligheid. De IGZ richt zich specifiek op de kwaliteit van
zorgverlening aan betrokkene tijdens zijn detentie.

1
2
3

De IGZ, tevens Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in oprichting.
Kamerstukken II, 2016/17, 33628, nr. 23.
Brief aan Aventurijn – FPA Roosenburg. Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie voor de
Gezondheidszorg over uitkomsten, 27 november 2017.
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1.2

Afbakening

Het onderzoek heeft betrekking op de gebeurtenissen vanaf het moment dat
betrokkene op 5 juli 2010 werd aangehouden op verdenking van verscheidene
strafbare feiten tot zijn recente aanhouding op 9 oktober 2017 tijdens zijn verblijf in
FPA Roosenburg. De IGZ betrekt daarnaast ook de nazorg aan de betrokkenen in dit
onderzoek.
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2
2.1

Doel van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is om zicht te krijgen op het detentieverloop van
betrokkene en de daarmee samenhangende zorgverlening aan hem. De IJenV
onderzoekt het verloop van de detentie van betrokkene, ook met het oog op de
maatschappelijke veiligheid. De IGZ onderzoekt of er sprake is van een situatie die
een ernstige bedreiging kan betekenen voor de veiligheid van patiënten of voor de
zorg.
De inspecties gaan hierbij in elk geval na of er uit deze casus lessen zijn te trekken
voor de betrokken organisaties en eventueel andere relevante partijen. Op basis van
de onderzoeksresultaten kunnen de inspecties voorstellen doen voor
verbetermaatregelen. De IGZ kan hiernaast de haar ten dienste staande
handhavingsmaatregelen inzetten.

2.2

Onderzoeksvraag

Met dit onderzoek geven de inspecties antwoord op de volgende centrale
onderzoeksvraag:

Hoe is de detentie van betrokkene verlopen en is daarbinnen
goede zorg verleend aan betrokkene?
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3
3.1

Operationalisering

Het detentieverloop van betrokkene is te onderscheiden in drie perioden:




de periode vanaf de aanhouding van betrokkene tot en met zijn verblijf op de
reguliere afdelingen van de penitentiaire inrichting (PI) Vught;
de periode waarin betrokkene verbleef in het penitentiair psychiatrisch centrum
(PPC) Vught;
de periode waarin betrokkene verbleef in FPA Roosenburg.

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, richten de inspecties
zich in dit onderzoek op de volgende aspecten, waarbij in de genoemde periodes
verschillende accenten worden gelegd:







(de uitvoering van) het detentie- en reïntegratieplan;
(de uitvoering van) het behandelplan;
de besluitvorming over interne en externe overplaatsingen;
de maatschappelijke veiligheid;
interne veiligheid;
de samenwerking met de ketenpartners.

Zoals ook onder 1.2 aangegeven onderzoekt de IGZ de nazorg aan betrokkenen.

3.2

Onderzoeksmethoden

Opstellen tijdlijn
Het onderzoek omvat een beschrijving van de gebeurtenissen vanaf het moment dat
betrokkene op 5 juli 2010 werd aangehouden op verdenking van verscheidene
strafbare feiten tot zijn recente aanhouding op 9 oktober 2017 tijdens zijn verblijf in
FPA Roosenburg.
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Toetsing aan wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures
De inspecties toetsen de bevindingen aan de vigerende wet- en regelgeving. Dit zijn
in ieder geval de Penitentiaire beginselen wet (Pbw), de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz), de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing
gedetineerden, de Reclasseringsregeling 1995 en Uitvoeringsregeling reclassering
2015.
Daarnaast gebruiken de inspecties bij hun onderzoek relevante documenten over
richtlijnen of procedures, bijvoorbeeld de werkwijze omtrent de plaatsing van
patiënten of de toekenning van verlof en vrijheden.
Dossierstudie
De inspecties onderzoeken de dossiers van betrokkene op zijn verschillende
verblijflocaties. Op deze wijze wordt het voor de inspecties inzichtelijk welke
gebeurtenissen zich hebben voorgedaan en welke acties daarop zijn ondernomen.
Interviews
De inspecties interviewen waar nodig personen die een rol hebben gespeeld in het
detentieverloop van betrokkene. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestuur,
management en personeel van de instellingen waar betrokkene heeft verbleven of
om reclasseringsmedewerkers die belast waren met het toezicht op betrokkene
tijdens zijn verblijf in FPA Roosenburg. Tevens gaat het om interviews met de
betrokken functionarissen van ketenpartners, zoals het Nederlands Instituut voor
Forensische Psychiatrie en Psychologie(NIFP), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
het Openbaar Ministerie (OM). De inspecties hebben de intentie om zo mogelijk ook
betrokkene zelf te spreken.
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4
Voorafgaand aan de start van de dataverzameling informeren de inspecties de
betrokken partijen over het onderzoek. Het vastgestelde plan van aanpak wordt op
de websites van de inspecties geplaatst.
Alle te interviewen personen krijgen voorafgaand aan het interview het
interviewprotocol toegestuurd. De interviewverslagen worden aan de geïnterviewden
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden.
De inspecties leggen het conceptrapport zonder conclusies en aanbevelingen ter
correctie op feitelijke onjuistheden voor aan de relevante partijen. Na verwerking
van hun opmerkingen en het toevoegen van de conclusies en aanbevelingen stellen
de inspecties het rapport vast. Dit rapport bieden de inspecties aan de betreffende
bewindspersonen aan en zij zijn voornemens om het rapport te publiceren op hun
websites. Hierbij nemen zij de wettelijke normen in acht, zoals het vragen van de
betrokken partijen om een zienswijze.
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Afkorting
DJI
FPA
IGZ
IJenV
NIFP
OM
Pbw
PI
PPC
Wkkgz

Betekenis
Dienst Justitiële Inrichtingen
forensisch psychiatrische afdeling
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie Justitie en Veiligheid
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Openbaar Ministerie
Penitentiaire beginselen wet
penitentiaire inrichting
penitentiair psychiatrisch centrum
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
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Missie Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken
toezicht op het terrein van justitie en veiligheid
om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen,
om risico’s te signaleren
en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
Hiermee draagt de Inspectie bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.
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