Sociale netwerk benaderingen in de
Forensische Psychiatrie

Inhoud project
Het promotieonderzoek richt zich op de processen in het persoonlijke sociaal netwerk van de tbs-patiënt
gerelateerd aan zijn risicogedrag. Onderzocht wordt in hoeverre netwerkstructuren door de loop ter tijd
veranderen en gerelateerd zijn aan specifieke delict- en persoonlijkheidsfactoren. In dit project staat de
Forensisch Sociale Netwerk Analyse (FSNA) centraal. De FSNA wordt in de Forensische Psychiatrische Centra
gebruikt als methode om risico’s en protectieve factoren van het sociale netwerk van de tbs-patiënt in kaart te
brengen en netwerkleden actief bij de behandeling te betrekken. Als uitgangspunt dient dat een (toekomstig)
delict niet los kan worden gezien van de omgeving waarin de patiënt zich bevindt. Voor het verzamelen van de
netwerkgegevens is het FSNA interview ontwikkeld, waarin zowel de patiënt als een steekproef uit zijn
netwerkleden wordt geïnterviewd door de hulpverlener.
Samenwerkingspartners
Stenden Hogeschool SW&AT: copromotor dhr. dr. M. Spreen
FPC Dr. S. van Mesdag: copromotor dhr. dr. M. Spreen
Universiteit Tilburg: promotor dhr. prof. dr. S. Bogaerts
Universiteit Utrecht: promotor mevr. prof. dr. B. Völker
Resultaten
In deze presentatie worden meerdere voorbeelden gegeven van hoe FSNA onderzoek kan worden toegepast
binnen de forensische psychiatrie.

Voorbeeld 1: vergelijking van het delictnetwerk met het behandelnetwerk van een tbs-patiënt.
Voorbeeld 2: vergelijking van netwerkdata vanuit het FSNA patiënteninterview met het FSNA
netwerkleden interview (welke verschillen zien we, welke mispercepties zijn aanwezig over de inhoud
van het contact?).
Voorbeeld 3: het meten van veranderingen in sociale steun bij een cliënt van een ambulant forensische
poli.
Deze voorbeelden laten zien dat de hulpverlener met behulp van de FSNA een duidelijker en realistischer
beeld krijgt van het daadwerkelijke netwerk van de forensisch psychiatrische patiënt. Daarnaast leveren FSNA
interviews nieuwe informatie op over de delictrisico’s van patiënten en mogelijkheden voor
behandelinterventies. Bovendien kunnen de sociale contacten van patiënten een belangrijke rol spelen bij het
risicomanagement wanneer het gaat om het opbouwen van een delictvrij leven, maar tevens bij de controle van
bepaalde beschermende- en risicofactoren.
Praktijkervaring
Goede persoonlijke netwerken helpen je andere mensen te ontmoeten, maar de echt goede persoonlijke
netwerken helpen je ook om mensen en situaties te vermijden die je in problemen kunnen brengen.
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