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Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is in 1871 opgericht 
door onder meer dr. J.N. Ramaer. Vijftig jaar later sloten de neurologen 
zich bij de vereniging aan en ging deze onder de naam Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie verder tot december 1973, toen 
de vereniging zich in twee aparte verenigingen splitste. Deze splitsing was 
het gevolg van de in 1971 tot stand gekomen splitsing van het specialisme 
zenuw- en zielsziekten in een specialisme psychiatrie en een specialisme 
neurologie. In maart 1996 vierde de vereniging, als oudste en met meer 
dan 1.950 leden inmiddels de grootste wetenschappelijke vereniging van 
Nederland, het 125-jarig bestaan.

Intentieverklaring

Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing 
verklaard kan worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in prin-
cipe niet van af te wijken. Van richtlijnen kan beredeneerd worden afge-
weken. Ze zijn bedoeld om rationeel klinisch handelen te ondersteunen, en 
op basis van nieuwe inzichten verder door te ontwikkelen.
De richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken (‘pro 
Justitia’) is een binnen de psychiatrische beroepsgroep overeengekomen 
gedragslijn voor gepast medisch-psychiatrisch handelen, die zo veel moge-
lijk is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en het inzicht van experts, 
en die gedragen wordt door de leden van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie.
De richtlijn is een leidraad voor psychiaters inzake het door hen uitge-
voerde diagnostisch onderzoek in strafzaken, de diagnosestelling en de 
verslaglegging in de rapportage pro Justitia. Besproken worden onder 
andere de methoden en technieken van het forensisch psychiatrisch onder-
zoek, bijzondere aandachtsvelden zoals psychopathie, het begrip toereke-
ningsvatbaarheid, de risicotaxatie van geweldsrecidive en de (juridische) 
context, de manier waarop het forensisch psychiatrisch onderzoek en de 
diagnosestelling lege artis uitgevoerd dienen te worden met een specificatie 
voor het kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek pro Justitia.



  Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Deze richtlijn dient ter aanvulling en zo nodig ter verbijzondering van de 
in 2004 verschenen Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen (Sno 
et al., 2004). Er is nog geen richtlijn voor het psychiatrisch onderzoek bij 
kinderen en jongeren. Ook bij de huidige richtlijn geldt dat de volgorde en 
uitgebreidheid van voor het onderzoek te verzamelen informatie bepaald 
wordt door de situatie waarin het onderzoek plaatsvindt en de toestand 
van de onderzochte. Ook hier speelt de vaardigheid van de psychiater op 
het gebied van anamnese en onderzoek een rol.
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