Voorvallen april 2020
28 april
Agressie tegen personeel in PI Vught
Op zondagochtend 26 april 2020 heeft een gedetineerde in de PI Vught een personeelslid
aangevallen. Het personeelslid ontving hierbij een klap in het gezicht. Een inmiddels te hulp
geschoten tweede collega is tijdens zijn hulp bij fixatie door de gedetineerde met een vinger in zijn
oog gestoken. Een derde toegesnelde collega viel ongelukkig op de grond (oppervlakkige
hoofdwond). De gedetineerde is onder controle gebracht en in een strafcel geplaatst.
17 april
Agressie tegen personeel in PI Alphen
Op 15 april 2020 gaf een gedetineerde aan dat hij iets wilde vragen aan een personeelslid. Op het
moment dat het personeelslid daaraan gehoor gaf, viel de gedetineerde het personeelslid plotseling
aan. Hij deed een riem om de hals van het personeelslid en hield een geprepareerde scherf van een
etensbord tegen zijn hals. Hij sleepte de medewerker het vlak op, waarbij hij riep dat hij een ander
personeelslid wilde spreken. Op dat moment rukte het personeelslid zich gedeeltelijk los, waarop
andere personeelsleden de gedetineerde overmeesterden. Tijdens de worsteling liep het
personeelslid steek- en krasverwondingen in zijn hals en bovenlichaam op. De gedetineerde is met
gepast geweld onder controle gebracht en in de strafcel geplaatst. De recherche heeft onderzoek
gedaan, op basis waarvan de gedetineerde is aangehouden. De gedetineerde is passend gestraft en
wordt overgeplaatst. De directie organiseert nazorg voor de betrokkenen.
14 april
Overlijden van een gedetineerde in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, PI Haaglanden
Op zondag 12 april 2020 heeft personeel van het Centrum voor Somatische Zorg geconstateerd dat
een gedetineerde is overleden. Het overlijden was niet onverwacht. De gedetineerde was met een
zeer zorgelijk toestandsbeeld in het JCvSZ geplaatst. In het JCvSZ werd hij daarnaast positief getest
op corona. Een latere test daarop was negatief. Betrokkene was dus van corona genezen. De
schouwarts heeft een natuurlijke doodsoorzaak vastgesteld waarna het lichaam is vrijgegeven.
14 april
Suïcide van een gedetineerde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), PI Haaglanden
Op zaterdag 11 april 2020 heeft personeel van het PPC van PI Haaglanden tijdens de nachtronde
geconstateerd dat een gedetineerde zichzelf van het leven had beroofd. Onmiddellijk is er alarm
geslagen en is de ambulance opgeroepen. Het overlijden van betrokkene werd vastgesteld. Na
onderzoek door de schouwarts en de technische recherche is het lichaam vrijgegeven. Er waren geen
indicaties dat de gedetineerde zichzelf van het leven wilde beroven. Betrokkene verbleef sinds kort in
het PPC en stond op nachtcontrole. Nachtcontrole gebeurt standaard bij recent ingesloten
gedetineerden in het PPC om voor de gedragsdeskundigen zicht te krijgen op het slaap/waakgedrag
gericht op de verdere behandeling.
14 april
Ernstige ordeverstoring in PI Lelystad
Op zaterdag 12 april 2020 hebben 36 gedetineerden van een PI Lelystad zich uit protest tegen de
beperkingen, n.a.v. de coronacrisis, in het dagprogramma verschanst in de afdelingskeuken en
hebben zij de toegang tot de keuken gebarricadeerd. Aanvankelijk leek het op een vreedzaam
protest. Toen een vervolgens 2 uur durende onderhandeling geen effect had en de gedetineerden
daarnaast het raam van de toegangsdeur met een laken wilden blinderen, is er door het interne
bijstandsteam (IBT) ingegrepen. Het IBT heeft hierbij een raam van de keuken ingeslagen en
pepperspray gebruikt om vervolgens de toegangsdeur naar de afdelingskeuken te forceren. De
gedetineerden lieten zich daarna gecontroleerd en geboeid afvoeren naar een eenpersoonscel. Zes

gedetineerden die als aanstichter van de ordeverstoring worden beschouwd, zijn disciplinair gestraft.
Vijf zijn overgeplaatst naar een andere PI. De overige 30 gedetineerden zijn gedurende het
onderzoek naar de toedracht op eigen cel geplaatst. Zij zijn niet disciplinair gestraft.
9 april
Het aantreffen van een filmpje op instagram vanuit RJJI, locatie Den Hey-Acker
Op zondagavond 5 april 2020 heeft een medewerker van de RJJI gemeld dat hij een filmpje op
Instagram had gezien waarop mogelijk jeugdigen op een leefgroep van locatie Den Hey-Acker te zien
zijn. Op het filmpje blijken jeugdigen te zien te zijn die op een kamer van een van de jeugdigen zitten,
waarbij telefoons in beeld zijn. Er zijn aanwijzingen in het filmpje die deden veronderstellen dat dit
recent was opgenomen. Het interne bijstandsteam heeft meerdere spitacties uitgevoerd, waarbij
twee telefoons zijn aangetroffen. Alle vier de jeugdigen die zichtbaar waren op het filmpje zijn
geïdentificeerd als jeugdigen van de betreffende leefgroep. Zij hebben een ordemaatregel gekregen.
7 april
Onttrekking tbs-gestelde door het niet tijdig terugkeren van verlof FPC Dr. S. van Mesdag
Een tbs-gestelde van FPC Dr. S. van Mesdag die in het kader van transmuraal verlof in de FPA
Zuidlaren verblijft, is op 5 april 2020 kortdurend ongeoorloofd afwezig geweest, door te laat terug te
keren na onbegeleid verlof. De tbs-gestelde is voor een time-out teruggeplaatst naar het FPC.
6 april
Overlijden van een gedetineerde in PI Sittard
Op maandag 6 april 2020 is een gedetineerde in PI Sittard overleden. De gedetineerde had een
afspraak bij de geestelijk verzorger. Toen hij daar niet verscheen trof personeel hem rond 11:00 uur
zonder teken van leven liggend in zijn bed op cel aan. Onmiddellijk is er alarm geslagen en zijn de
medische dienst en de arts opgeroepen. De arts constateerde dat betrokkene was overleden. De
schouwarts, politie en de technische recherche hebben aansluitend onderzoek verricht waarna het
lichaam is vrijgegeven. Na het onderzoek is vastgesteld is dat betrokkene is overleden aan de
gevolgen van een overdosis.
3 april
Overlijden gedetineerde tijdens extramurale fase bij Exodus
Op 2 april 2020 werd de PI Vught geïnformeerd over het overlijden van een gedetineerde tijdens de
extramurale fase van diens ISD-maatregel. Sinds maandag 30 maart 2020 woonde deze man onder
begeleiding in Exodus te Den Bosch. Op woensdag 1 april kreeg de gedetineerde klachten, waarna hij
samen met een begeleider van Exodus in de avond de huisartsenpost raadpleegde. Deze adviseerde
paracetamol en rust. Op donderdagochtend 2 april werd de gedetetineerde door een medewerker
van Exodus gecontroleerd en was de koorts wat gezakt. De huisarts nam in de loop van de dag
contact met de man op om te informeren hoe het met hem ging, maar kreeg geen gehoor. De
medewerker van Exodus is hierop bij de man gaan kijken en trof hem levenloos aan op bed.
De huisarts heeft het overlijden vastgesteld. De man is niet getest op corona. Na overleg met de
forensisch arts heeft de huisarts aangegeven dat de man corona-gerelateerde klachten vertoonde.
2 april
Verkeersongeluk met justitiabele tijdens vervoer DV&O
Op donderdag 2 april 2020 waren twee DV&O medewerkers belast met het Regulier Beveiligd
Vervoer van een justitiabele vanuit PI Grave naar de DC Zeist. Tijdens het transport heeft het voertuig
een eenzijdig ongeluk gehad waarbij het voertuig op zijn kant in de berm terecht is
gekomen. Direct daarna hebben de DV&O medewerkers contact gezocht met de meldkamer DV&O
en is er vervangend vervoer geregeld. Betreffende justitiabele is hierbij door een ander DV&O
voertuig ter controle overgebracht naar de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis te
Arnhem. Uit de controle bij de justitiabele zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Beide

transportgeleiders zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hieruit bleek dat één van de
transportgeleiders vermoedelijk een hersenschudding heeft opgelopen.

