TBS Verdoemd Leven
Schrijver: Carolien Roodvoets
Carolien Roodvoets schetst in dit boek een
genuanceerd beeld van het leven en werken in een
tbs-kliniek: wie zijn er opgenomen, wat is hun
achtergrond, hun stoornis, wat houdt de
behandeling in? Maar ook: hoe is het om daar te
werken, en welke hot items en dilemma's (verlof,
long stay, wel of geen porno, chemische castratie)
spelen er?
Het tbs-systeem staat momenteel onder grote
druk, maar in discussies over tbs blijkt vaak dat de
kennis over deze complexe materie gebrekkig is.
Tbs'ers zijn de nieuwe paria's van onze
samenleving geworden, en mensen die in tbsinstellingen werken stuiten nogal eens op
onbegrip. Als tbs'ers worden gedemoniseerd, wat
zegt dat dan over onze samenleving?, vraagt Roodvoets zich af. Hoe zit het met de
gekte in onszelf? Is de tbs'er een projectiescherm voor alles wat we in onszelf
vrezen, maar niet onder ogen durven zien? Carolien Roodvoets heeft tien jaar in een
tbs-kliniek gewerkt, eerst als sociotherapeut en later als gezins- en relatietherapeut.
Ze kent de tbs-wereld dan ook van binnenuit en heeft haar persoonlijke ervaringen in
dit boek verwerkt.
Recensies
In dit boek wordt op een pakkende wijze geschreven over de het leven van tbspatiënten. Niet alleen wordt er ingegaan op de achtergronden van de patiënten zelf,
maar ook beschrijft Roodvoets vanuit haar eigen ervaring hoe er door professionals
gewerkt wordt met deze patiënten.
Niet zelden stelt het gedrag van patiënten behandelaars voor uitdagingen.
Tegelijkertijd laat Roodvoets duidelijk zich dat de patiënten vaak niet de
‘psychopaten’ zijn, zoals vaak de algemeen heersende opinie is.
Patiënten zijn vaak (psychisch) kwetsbare en beschadigde mensen. Roodvoets laat
zien hoe een traumatische of onveilige jeugd van invloed kan zijn op later delict
gedrag. Het betreft dan soms een uit de hand gelopen ‘overlevingsmechanisme’.
Het boek biedt een goed gedocumenteerde beschrijving van de geschiedenis van het
tbs-systeem (vroeger het ‘tbr-systeem’ genaamd). Ook wordt e.e.a. vanuit de realiteit
van 2011 beschreven, waar de politieke en maatschappelijke druk op het tbssysteem duidelijk voelbaar wordt.
Dit boek is een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in het ‘tbs-systeem’,
zich oriënteert op het werken met delinquenten of vrijwilligerswerk doet in een tbskliniek. Het boek leert je veel over hoe het systeem werkt, maar biedt ook een kans

om anders naar de ‘tbs-mens’ te gaan kijken. Wat mij betreft met compassie, in
plaats van rancune!
Christiaan Verschoor, maatschappelijk werker Gevangenenzorg Nederland (juli
2012)

Het boek is geschreven door Carolien Roodvoets, met een voorwoord van advocaat
Wim Anker. Op bladzijde 265 schrijft Carolien Roodvoets: “Het is allemaal niet zo
eenduidig, maar we kunnen wel één conclusie trekken: het goede, maar ook het
kwade, is alle dagen onder ons, kent vele gedaantes en huist in ons allen. Ook al
pleegt niet iedereen een moord of verkracht een medemens, er leeft wel degelijk een
tbs’er in ons én een held. Veel verschillende factoren bij elkaar kunnen bepalen wie
er aan zet is.”
Een heel verhelderend boek over hoe het er aan toe gaat in een tbs-kliniek, met veel
respect en mededogen voor zowel de slachtoffers als de daders. Duidelijk wordt dat
door de berichten in de media en de politiek die “volgt”, een verkeerd en onnodig
beangstigend beeld van een tbs’er wordt geschetst. Dat is niet altijd zo geweest en
volgens Carolien, die zelf 10 jaar in een tbs-kliniek heeft gewerkt, lopen er meer
“gekken” buiten dan er in de kliniek zitten. Bijvoorbeeld alle verloven intrekken omdat
het bij minder dan 0,5% mis gaat, bemoeilijkt de behandeling. Dat tegenwoordig het
ministerie van Justitie dergelijke beslissingen neemt (in plaats van de artsen van de
tbs-kliniek), vergelijkt zij met de minister van Gezondheid verantwoordelijk stellen als
een operatie fout gaat.
Het boek leest makkelijk en is licht en informatief van toon. Voor wie als vrijwilliger
een tbs’er gaat bezoeken, lijkt mij een heel nuttig boek.
Marja Plomp-van der Leede, vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland (juni 2012)

