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Welke hulp is er voor mijn familielid in de gevangenis?
In de gevangenis zijn verschillende diensten waarop je familielid in de gevangenis een beroep kan
doen door het invullen van een zogenaamd standaardverzoekbriefje. Hieronder volgt een overzicht in
alfabetische volgorde
Bezoekadministratie/afdeling bevolking
Gevangenen hebben recht op bezoek van familie of vrienden op een vastgesteld uur per week. Echter
niet ’s avonds of in het weekend. Consequentie is dat het voor schoolgaande kinderen vaak niet
mogelijk is buiten vakanties om op bezoek te gaan. Gevangenen moeten de namen en verdere
gegevens van mogelijke bezoekers tevoren melden. De directeur beslist wie er op bezoek mag komen
en hoeveel bezoekers er tegelijk worden toegelaten. Veelal drie volwassenen per gevangene waarbij
geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Bezoekers moeten altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich
hebben en dienen tijdig aanwezig zijn. Het bezoek vindt plaats in de bezoekerszaal onder toezicht.
Bureau Selectie en Detentiefasering (BSD)
De voornaamste taak van de BSD is de planning van de detentie: het uitbrengen van advies over
selectie voor, en overplaatsing naar andere inrichtingen. Daarnaast geeft de BSD voorlichting over
verlof en strafonderbreking. In 2013 werden de functies van MMD, BSD en TR samengevoegd tot
Case Managers. (zie Case Manager)
Case Managers (CM)
In 2013 werden de functies van MMD, BSD en TR samengevoegd tot Case Managers. Doel is dat
iedere Case Manager verantwoordelijk is voor een aantal gedetineerden en tijdens detentie
begeleiding biedt gericht op de komende terugkeer in de samenleving. De Case Managers worden
ondersteund door een Back Office dat meer specialistische regelzaken uitzoekt en een Front Office
dat aanspreekpunt is voor gemeenten en andere externe organisaties.
Nog niet in alle inrichtingen is sprake van Case Managers. Daarom worden in dit artikel ook nog de
functies van MMD, BSD en TR medewerker beschreven.
Consulaire bijstand
Gedetineerde vreemdelingen hebben recht op consulaire bijstand. Zij kunnen de directeur van de
gevangenis vragen de vertegenwoordiger van het land van herkomst op de hoogte te brengen van
hun detentie en het consulaat te vragen om bezoek. De directeur is verplicht een dergelijk verzoek
door te geven. Buitenlandse gedetineerden zonder verblijfstatus krijgen in de meeste gevallen geen
verlof. De MMD regelt ook geen zaken voor personen zonder geldige verblijfstatus. Zij worden
doorgaans na het uitzitten van de straf door de IND naar het land van herkomst uitgezet.
Geestelijke verzorging (GV)
In iedere PI werken geestelijk verzorgers. Zij zijn in dienst van de overheid. Er zijn predikanten,
Rooms-Katholieke pastors, humanistische raadslieden, imams, rabbijnen en pandits (hindoe
geestelijken). De GV organiseert diensten en gespreksgroepen waarbij ook vrijwilligers actief zijn.
Daarnaast voeren ze persoonlijke gesprekken met gevangenen.
Gevangenen hebben volgens de wet recht op de geestelijke verzorging van hun eigen keuze. Dit kan
ook de eigen gemeentepredikant zijn. Die kan afspraken maken via de GV voor een persoonlijk
gesprek waarvan de tijdsduur niet ten koste gaat van familiebezoek.
Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD)
Het is de regel dat iedere gedetineerde zo snel mogelijk contact heeft met iemand van de MMD.
Tijdens dit eerste gesprek, de zogenaamde screening, inventariseert de MMD op welke gebieden de
gedetineerden problemen heeft en/of hulp wenst. De MMD bieden gevangenen hulp op de volgende
terreinen: legitimatiebewijzen, wonen, schulden, uitkeringen en zorgbehoefte. De MMD zorgt verder
voor een ‘warme’ overdracht naar de gemeente waar de gevangene na vrijkomen weer gaat wonen.

In 2013 werden de functies van MMD, BSD en TR samengevoegd tot Case Managers. (zie Case
Manager)
Medische zorg
Tijdens detentie is Justitie verantwoordelijk voor de medische zorg. Daartoe heeft elke inrichting een
medisch team met een arts, tandarts, psycholoog, psychiater en verpleegkundigen. Bij ziekte komt
een gevangene in eerste instantie in aanraking met het medische team van de inrichting. De arts kan
ernstige zieken doorsturen naar een algemeen ziekenhuis of naar het penitentiair ziekenhuis in
Scheveningen.
De directeur van een PI kan opdracht geven een gevangene daadwerkelijk een medische handeling te
doen ondergaan.
Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC)
Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) is de bijzondere zorgafdeling binnen een PI. De zorg op
het PPC kent drie niveaus; van niveau 1 met relatief weinig zorg tot niveau 3 met intensieve zorg. Hier
volgt een kort overzicht van deze afdelingen:
- Bijzondere Zorg Afdeling (BZA). Deze afdeling is bedoeld voor gevangenen die extra zorg
nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een zwakke persoonlijkheid hebben of vanwege hun
psychische gesteldheid. In geval van ernstige problemen kan iemand van de BZA verwezen
worden naar de IBA.
- Individuele Begeleidingsafdeling (IBA). Deze afdeling is bedoeld voor gevangenen met
persoonlijkheidsstoornissen en/of neurotische gedetineerden met een psychosociale
problematiek. De begeleiding van BZA en IBA is erop gericht hen voor te bereiden op
terugplaatsing naar een reguliere afdeling. De selectiefunctionaris beslist hier uiteindelijk over
na raadplegen van de directeur en het psychomedisch team van de inrichting.
- Forensische observatie- en begeleidingsafdeling (FOBA). In geval crisisinterventie nodig
is, wordt een gevangene met psychische problemen overgebracht naar de forensische
observatie- en begeleidingsafdeling (FOBA).
De begeleiding op de FOBA richt zich op terugplaatsing naar BZA of IBA of op overplaatsing
naar een psychiatrische inrichting.
Reclassering
Het doel van de reclassering is om crimineel gedrag te voorkomen of te verminderen.
De reclassering heeft verschillende taken. Zij geeft bijvoorbeeld advies aan de rechter en houdt
toezicht op de uitvoering van werkstraffen.
Justitie kan verplicht reclasseringscontact opleggen na detentie. De reclassering begeleidt dan de
‘ondertoezichtgestelden’ om zich te houden aan de opgelegde voorwaarden. Zo maakt zij afspraken
met de ex-gedetineerde en controleert of de persoon zich daaraan houdt. Om deze taak uit te voeren
kunnen er verschillende middelen ingezet worden, zoals elektronisch toezicht (ET), spraakherkenning
of urinecontroles.
Terugdringen Recidive (TR)
Mits hij voldoet aan een aantal voorwaarden kan een gedetineerde anderhalf jaar voor zijn VI-datum
gaan deelnemen aan het programma Terugdringen Recidive. Dit programma is erop gericht te
voorkomen dat gedetineerden na hun straf opnieuw een delict plegen.
De TR werkt met de RISc (Recidive Inschattings Schalen). Dit is een diagnostisch instrument dat
duidelijk maakt in welke mate er sprake is van risico op recidive. Aan de hand van de RISc wordt een
persoonlijk plan van aanpak opgesteld. TR voorziet vooral in trainingen, zogenaamde
gedragsinterventies.
De TR-begeleider overlegt over individuele trajecten met MMD en BSD. Als een gevangene die we
begeleiden deelneemt aan een TR-traject, dan zal de maatschappelijk werker van kantoor ook
afstemming zoeken met deze functionaris. In 2013 werden de functies van MMD, BSD en TR
samengevoegd tot Case Managers. (zie Case Manager)
Verslavings Begeleidings Afdeling (VBA)
De Verslavings Begeleidings Afdeling is een afdeling die speciaal bestemd is voor verslaafden die
gemotiveerd zijn om aan hun gebruik te gaan werken. De verslaafden verblijven hier in een relatief
beschermde omgeving en krijgen extra zorg. Zij volgen op deze afdeling een bepaald programma. Dit
kan ook inhouden dat ze zich bezig gaan houden met de voorbereiding voor een behandeling buiten
de gevangenis. Op deze afdeling wordt veel in groepsverband gewerkt.

