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1 Inleiding

De hulp aan slachtoffers van misdrijven is in Nederland voornamelijk een
vrijwillige aangelegenheid. Toen ruim een decennium geleden de eerste initiatieven op dit terrein werden genomen, bestonden er nog slechts weinig
ideeën over wat deze hulp zou kunnen inhouden. De initiatiefnemers werden
in de eerste plaats geleid door goede bedoelingen en pas in de tweede plaats
kwam de vraag op wat de hulp concreet zou moeten gaan inhouden.
Het voorliggende boek is het resultaat van een nauwe betrokkenheid bij de
totstandkoming van deze eerste experimenten en de evaluatie ervan. In dit
eerste hoofdstuk schetsen we de totstandkoming van de slachtofferhulp in
Nederland en daarmee de context van het onderzoek in vogelvlucht. Het
beeld van de slachtofferhulp dat daaruit oprijst is er één van een proces van
`trial and error'. Een grondige evaluatie van dit proces heeft geleid tot een
duidelijker inzicht in de organisatorische voorwaarden en inhoudelijke criteria
waaraan slachtofferhulp zou moeten voldoen.
Als slachtoffers van ernstige misdrijven hulp krijgen, is dat van een vrijwillige medewerker van een bureau slachtofferhulp (De Graaff en Winkel,
1988). Dit boek gaat over deze vrijwillige slachtofferhulp in Nederland. Wat
er met vrijwillige slachtofferhulp wordt bedoeld, wordt hieronder kort aangegeven. In 1989 hadden zich bij de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
(LOS) zeventig bureaus slachtofferhulp aangesloten. Per jaar verlenen zij
hulp aan ongeveer 10.000 slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen.
Slachtofferhulp is ontstaan uit particulier initiatief (Humanitas, 1979; Slachtoffers van Delicten, 1971). Momenteel bestaat ruim de helft van de bureaus
uit een groep van vrijwillige medewerkers onder leiding van een betaalde
coordinator. Minder dan de helft van de bureaus zijn ondergebracht bij het
plaatselijke maatschappelijk werk. Bij deze bureaus zijn de hulpverleners
maatschappelijk werkers die worden betaald.

Slachtofferhulp is een initiatief dat veel steun heeft van het Nederlandse
publiek! Voor het eerst bleek dat in 1982 uit de resultaten van de nationale
CBS-slachtofferenquête (Steinmetz, 1983). Vier vijfde deel van de bevolking
was van mening dat de overheid geld moest steken in slachtofferhulp. Een
vijfde deel van de Nederlandse bevolking was bereid om meer belasting te
betalen voor een financiële injectie in slachtofferhulp. Als het met andere
woorden aan de individuele burger ligt, wordt een groter deel van de belastinggelden besteed aan slachtofferhulp.
Drie kwart van de Nederlanders vindt hulp nodig bij vergoeding van schade, smartegeld, emotionele of geestelijke problemen en verzekerings- of andere juridische problemen. Vrijwel niemand echter kende in 1982 een bureau
slachtofferhulp (Steinmetz, 1983). Meer bekend waren toentertijd bureaus
waar hulp werd verleend aan mishandelde vrouwen en aan vrouwen tegen
wie seksueel geweld was gebruikt.

Het landelijk netwerk van bureaus slachtofferhulp is aan het eind van de
zeventiger jaren ontstaan. Hoe dat is gebeurd en wat dat te maken heeft met
ons onderzoek naar de effecten van slachtofferhulp - het onderwerp van dit boek zullen we kort uitleggen.
In 1983 legde de Directie Politie van het Ministerie van Justitie het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van hetzelfde
ministerie enkele vragen voor over het functioneren van proeftuinen (bureaus) slachtofferhulp. De vragen hielden verband met het toekennen van
subsidie aan een viertal proeftuinen voor slachtofferhulp. Deze projecten
(Groningen, Amsterdam, Rotterdam en het District van de Rijkspolitie te
Alkmaar) hadden namelijk in 1980 bij justitie een verzoek om subsidie ingediend. Ieder van de aanvragen werd ondersteund door Humanitas. Justitie
wilde alle vier de proeftuinen subsidie verlenen onder de voorwaarde dat zij
zouden meewerken aan een evaluatie door het WODC.
De evaluatie, die uiteindelijk heeft geleid tot de voorliggende studie moest
antwoord geven op drie concrete vragen. In de eerste plaats wilde justitie weten welke slachtoffers hulp kregen van bureaus slachtofferhulp (het bereik).
In de tweede plaats moest er een antwoord komen op de vraag in wat voor
organisatie slachtofferhulp moest worden ondergebracht (het type organisatie). Concreet was de vraag `bij welke organisatie slachtofferhulp zich moet
aansluiten: de politie, het Algemeen Maatschappelijk Werk, een vrijwilligerscentrale of moet zij onafhankelijk opereren van een van eerder genoemde
organisaties?' In de derde plaats wilde justitie weten wat de resultaten van
slachtofferhulp zijn (het effect).
Voor justitie kwamen de verzoeken om slachtofferhulp te subsidiëren niet
geheel onverwacht. Van de zijde van de criminologen was vanaf het begin van
de zeventiger jaren meermalen gepleit voor meer aandacht voor slachtoffers.
Vurig werd gepleit voor een verbetering van de positie van het slachtoffer in
maatschappij en strafrecht. Dit leidde onder andere tot de voorlopige instelling van het Schadefonds Slachtoffers van Geweldsmisdrijven in 1974 door de
toenmalige minister Van Agt, een van de sprekers op het Kriminologen Congres in 1971 over de achtergestelde positie van slachtoffers. Ook verleende
justitie in 1974 subsidie ten behoeve van een inventariserend onderzoek naar
de achtergestelde positie van het slachtoffer in straf- en civielrecht alsmede in
de maatschappij in ruime zin. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Gerard
Smale, medewerker van het Kriminologisch Instituut te Groningen. In 1975
verscheen een onderzoeksrapport over de kenmerken en problemen van
slachtoffers van ernstige gewelds- en vermogensdelicten waarin werd geconstateerd dat de immateriële problematiek meer aandacht vereist (Di mig en
Van Dijk, 1975).
Ongeveer tien jaar later was justitie bereid om op experimentele basis
slachtofferhulp te subsidiëren. Men hoopte dat met slachtofferhulp een substantiële positieverbetering zou worden bereikt voor slachtoffers van misdrijven in (straf)recht en maatschappij. Aan de hand van de blauwdruk 'Sleutelvoorziening Slachtoffers van misdrijven' die Humanitas had ontwikkeld, zou
slachtofferhulp wellicht in geheel Nederland kunnen worden geïntroduceerd.
Voordat justitie bereid was daaraan mee te werken, vond men echter dat
eerst bovengenoemde drie vragen moesten worden beantwoord.

Deze opstelling betekende dus een keuze voor proeftuinonderzoek naar
bereik, organisatie en effect van slachtofferhulp. Het onderzoek werd geënt
op ontwikkelingen in de praktijk. Aan slachtofferhulp lag op dat moment nog
geen agogische of psychologische theorie ten grondslag. Wel had Humanitas
(1979) principiële uitgangspunten voor slachtofferhulp geformuleerd, zoals de
2

noodzaak om steun te bieden en praktische hulp te verlenen. Ook justitie had
enkele beleidsvoornemens kenbaar gemaakt. Deze bestonden voornamelijk
uit het realiseren van een slachtoffervriendelijke opstelling van politie en
justitie. Concreet dacht men aan een correcte bejegening van slachtoffers van
misdrijven evenals het introduceren van de plicht om slachtoffers te informeren over de mogelijkheden om hun schade vergoed te krijgen en over het
verloop van het strafproces.
Bij de proeftuinen werd de concrete invulling van slachtofferhulp aan de
medewerkers slachtofferhulp overgelaten. Een gerichte scholing in hulpverleningsvaardigheden ontbrak toen wij het onderzoek naar bereik, organisatie
en effecten van slachtofferhulp instelden. Omdat de hulpverlening nagenoeg
geheel aan het eigen inzicht van individuele vrijwilligers werd overgelaten,
was een antwoord op de prealabele vraag `wat voor hulp geven bureaus
slachtofferhulp?' onontbeerlijk. Zo kon tenminste worden vastgesteld hoe
men met beleidsvoornemens en principiële uitgangspunten in de praktijk omging.
Het onderzoek was in deze fase min of meer verkennend van aard. Welke
slachtoffers hulp ontvingen en hoe hulp wordt verleend, is bij de bureaus in
Rotterdam en Alkmaar onderzocht. De bevindingen hiervan zijn in 1984
gerapporteerd (Steinmetz en Van Andel, 1984; Steinmetz, 1989a). Een samenvatting van de conclusies is in hoofdstuk 4 opgenomen. Relevant voor het
onderzoek naar effecten van slachtofferhulp uit bovengenoemde studie zijn
de volgende conclusies:

1. de politie is vrijwel de enige verwijzer van slachtoffers van misdrijven;
2. de politie verwijst vooral slachtoffers van ernstige misdrijven naar slachtofferhulp;
3. alleen slachtoffers met ingewikkelde problemen worden verwezen naar
slachtofferhulp (het betreft voor een belangrijk deel slachtoffers die zelf
een strafblad hebben en veel contacten onderhouden met hulpverlenende
instellingen).
Aangezien de proeftuinen nog maar net waren ontstaan, leek ons de vraag
van justitie `bij welke organisatie moet slachtofferhulp worden ondergebracht'
prematuur. De proeftuinen waren het produkt van gedrevenheid en enthousiasme. Over de noodzaak om met de politie samen te werken, bestond bij
geen van de proeftuinen enige twijfel. De vraag bij welke bestaande organisaties slachtofferhulp zich had aan te sluiten, leefde in de praktijk echter (nog)
niet. Wel werd alom het belang onderkend van collegiale netwerken.

De vraag van justitie naar het effect van slachtofferhulp is voor het onderzoek in deze proeftuinen omgezet in een `black-box-onderzoek'. Zonder te
bestudéren wat slachtofferhulp precies inhoudt, gingen we na wat voor effect
slachtofferhulp heeft op het (geestelijk) welzijn van slachtoffers van misdrijven. Omdat inhoud en methodiek van slachtofferhulp nog moesten worden
bedacht, werd slachtofferhulp bij dit onderzoek beschouwd als een `black box'
waar slachtoffers naar toe gingen en waar zij na verloop van tijd weer uitkwamen. Het effectonderzoek vond plaats aan de hand van een aantal van
tevoren omschreven criteria, zoals een afname van psychische en somatische
klachten.
Bij dit eerste onderzoek naar effecten zijn niet alle slachtoffers betrokken
die van een proeftuin hulp hebben gehad. Bij het eerste onderzoek zijn alleen
slachtoffers betrokken die twee of meer malen voor hetzelfde ernstige misdrijf van een proeftuin slachtofferhulp hulp hebben gehad. Deze beperking
was noodzakelijk. Toentertijd konden te veel slachtoffers zich achteraf dat
3

ene contact met een bureau slachtofferhulp niet meer herinneren. Zelden
had verder onderzoek naar preventieprogramma's aangetoond dat een eenmalige interventie effect had. Amerikaans onderzoek (Smith, Harrel en Cook,
1987) maakt duidelijk dat ook bij slachtofferhulp het effect van eenmalige
hulp niet aantoonbaar is.
Voor slachtoffers met twee of meer contacten met slachtofferhulp is in het
eerste onderzoek een vergelijkingsgroep gezocht in gebieden zonder proeftuinen slachtofferhulp. Om effecten te kunnen vaststellen zijn beide groepen
ongeveer één jaar na het misdrijf met elkaar vergeleken. De vergelijking is
toegespitst op slachtoffers die hulp hebben gehad, en slachtoffers die dat niet
hadden maar zeiden toentertijd daaraan wel behoefte te hebben gehad.
Slachtoffers die aan hulp behoefte hebben, vormen een bijzondere subgroep.
De effecten van slachtofferhulp worden dus alleen vastgesteld door slachtoffers die hulp hebben gehad, te vergelijken met slachtoffers die wel hulp zouden hebben gewild maar dat niet kregen.
Bovengenoemd onderzoek naar effecten van slachtofferhulp vertoont een
aantal onvolkomenheden. In de eerste plaats bleek slachtofferhulp verlenen
moeilijker dan de initiatiefnemers hadden verwacht (Steinmetz en Van
Andel, 1984). Dat werd al gauw duidelijk bij het verlenen van praktische
hulp. Medewerkers van de proeftuinen ondervonden veel weerstand van instanties op wie zij een beroep deden. Praktische hulp is alleen mogelijk als
instanties naar wie wordt doorverwezen, meewerken.
In de tweede plaats vinden wij het een onvolkomenheid dat de proeftuinen
slachtofferhulp niet uit eigen beweging onmiddellijk na het misdrijf hulp aanboden. De politie kreeg alle ruimte om te bepalen wie naar slachtofferhulp
ging en wie niet. Voor de proeftuinen was de consequentie van het optreden
van de politie dat zij voornamelijk met moeilijk te helpen slachtoffers in aanraking kwamen.

In de derde plaats vinden wij het een onvolkomenheid dat de politie zelf
het moment kon bepalen waarop zij doorverwees. Een slachtoffer kon direct
nadat aangifte was gedaan, worden doorverwezen maar ook weken later. Onderzoek van Van der Ploeg et al. (1985) heeft aangetoond dat direct na een
schokkende gebeurtenis verleende hulp positiever is voor het psychisch welbevinden van slachtoffers dan hulp die een maand of maanden later wordt
verleend.
In de vierde plaats is bij het onderzoeksontwerp geen gebruik gemaakt van
willekeurige toewijzing van slachtoffers aan een hulp- en een controlegroep.
Door een dergelijk quasi-experimenteel onderzoek kunnen wel indicatoren
worden verkregen over het optreden van effecten, maar toch-zijn de uitkomsten minder overtuigend dan bij een `echt' experiment met willekeurige
toewijzing.
Al deze onvolkomenheden deden ons twijfelen aan de toelaatbaarheid om
de uitkomsten van dit onderzoek zodanig te veralgemeniseren dat andere
inmiddels opgerichte bureaus slachtofferhulp daar hun voordeel mee konden
opdoen. De onderzoeksresultaten gaan alleen op voor slachtoffers die de
politie naar bureaus slachtofferhulp doorverwijst. Alhoewel dit nog steeds
voor een aanzienlijk aantal bureaus slachtofferhulp het geval is, zijn wij van
mening dat wetenschappelijke uitspraken over het effect van slachtofferhulp
los moeten staan van de selectie die de politie toepast. Tezamen met Marja
Albers van het bureau slachtofferhulp te Rotterdam hebben wij eind 1986
een nieuw onderzoek ingesteld naar het effect van slachtofferhulp, ditmaal zo
goed mogelijk rekening houdend met de eerder genoemde onvolkomenheden.
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Ter voorbereiding van deze tweede studie werd allereerst per instantie een
lijst gemaakt van sleutelpersonen naar wie medewerkers van het bureau
slachtofferhulp slachtoffers konden doorverwijzen. Met de instanties naar wie
kon worden doorverwezen, werd afgesproken dat zij doorverwezen slachtoffers onmiddellijk hulp zouden verlenen. De afspraak hield in dat bij doorverwezen slachtoffers van het bureau slachtofferhulp eigen `intakeprocedures'
zouden worden overgeslagen. Zo hoopten wij ten dele de knelpunten bij
praktische hulp weg te kunnen nemen.
In de tweede plaats werden slachtoffers willekeurig toegedeeld aan een
controle- en experimentele groep. Slachtoffers uit de experimentele groep
werden benaderd met een hulpaanbod van het bureau slachtofferhulp. De
aangeboden hulp is daarmee `outreaching'. Niemand anders dan het bureau
slachtofferhulp kan in deze situatie bepalen wie hulp aangeboden krijgt en
wie niet. In de derde plaats werd uiterlijk drie dagen na de aangifte hulp aangeboden.
In dit tweede onderzoek naar het effect van slachtofferhulp is drie maanden na afloop van het misdrijf uitgezocht wat een slachtoffer gehad heeft aan
de hulp van het bureau slachtofferhulp te Rotterdam. Het experimentele
onderzoek is beperkt tot één meting achteraf. De experimentele groep (hulp
aangeboden; hulp gehad) en de controlegroep (geen hulp aangeboden) bestaat uit willekeurige slachtoffers van ernstige misdrijven. Om het effect van
de hulp te kunnen vaststellen, zijn slachtoffers uit de experimentele groep
vergeleken met slachtoffers uit de controlegroep die zeiden toentertijd (na
het misdrijf) wel behoefte te hebben gehad aan hulp.
Bij dit tweede onderzoek zijn nog steeds niet alle methodologische problemen opgelost. De proefopzet is wel beter dan de eerste keer. Echter een
strikt experimenteel, zoals een `wachtkamer' proefopzet, werd door het bureau Rotterdam op ethische gronden afgewezen.

Na deze korte inleiding van de `geschiedenis' van onderhavige studie, is het
mogelijk om de structuur van het boek aan te geven.
Hoofdstuk 2: Een populatiebeschrijving van Nederlandse slachtoffers van ernstige misdrijven: kenmerken, ervaringen en hulpbehoefte

In dit hoofdstuk is uitvoerig omschreven welke Nederlanders elk jaar
slachtoffer van een ernstig misdrijf worden. In principe zijn zij degenen die
hulp behoren te ontvangen van bureaus slachtofferhulp. Ook is aangegeven
wat instanties en individuen slachtoffers van ernstige misdrijven voor hulp
bieden bij problemen die zij door het misdrijf hebben ondervonden.
Hoofdstuk 3: De psychische verwerking van een ernstig misdrijf
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het werk van Horowitz (1986),
Kleber, Brom en Defares (1986), Bard en Sangrey (1976), Ochberg (1988) en
Spitzer, Kaplan en Pelcovitz (1989) uitgelegd hoe slachtoffers van een ernstig
misdrijf de gebeurtenis verwerken en welke stressreacties zij daarbij ondervinden. Tevens wordt uitgelegd hoe de omgeving op slachtoffers reageert en
wat de consequenties daarvan zijn.
Hoofdstuk 4: De ontwikkeling van slachtofferhulp in Nederland
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe slachtofferhulp zich in Nederland
heeft ontwikkeld. Aan de hand van een beschrijving van de eerste experimenten, wordt aangegeven welke uitgangspunten en beleidsvoornemens aan
slachtofferhulp ten grondslag lagen. Ook worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen in deze studie nader behandeld.

5

Hoofdstuk 5: Selectieprocessen
Dit hoofdstuk gaat over slachtoffers die op slachtofferhulp te Rotterdam en
Alkmaar van het District van de Rijkspolitie een beroep doen. Welke slachtoffers de politie selecteert voor doorverwijzing naar slachtofferhulp, wordt
hier nader gespecificeerd. Vervolgens worden de resultaten van onderzoek
besproken naar het uitschakelen van de effecten van selectieve doorverwijzing
naar slachtofferhulp door de politie.
Hoofdstuk 6.• Effect slachtofferhulp na het verstrijken van een jaar

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van onze eerste studie naar
het effect van slachtofferhulp. Twee vergelijkingen tussen groepen slachtoffers
liggen ten grondslag aan de uitspraken die we zullen doen over het effect van
slachtofferhulp: a) slachtoffers die hulp hebben gehad met slachtoffers die
zeiden toentertijd behoefte te hebben gehad aan hulp en b) slachtoffers die
hulp hebben gehad, met de totale groep van slachtoffers die geen hulp hebben gehad.
Hoofdstuk 7: Effect slachtofferhulp na het verstrijken van drie maanden

In dit hoofdstuk worden de resultaten van onze tweede effectstudie naar
slachtofferhulp beschreven. Twee vergelijkingen tussen groepen slachtoffers
liggen ten grondslag aan de uitspraken die we zullen doen over het effect van
slachtofferhulp: a) slachtoffers die hulp hebben gehad met slachtoffers die
zeiden toentertijd behoefte te hebben gehad aan hulp en b) slachtoffers die
hulp hebben gehad, met de totale groep van slachtoffers die geen hulp hebben gehad.
Hoofdstuk 8.• Integratie, theorie en resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van effectstudie 1 en 2 samengevat
weergegeven en in verband gebracht met de theoretische uitgangspunten die
in hoofdstuk 3 en 4 zijn geformuleerd.
Hoofdstuk 9: Psychosociale slachtofferhulp: discussie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontbrekende schakels in de hulpverlening
voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Ook formuleren we enkele aanbevelingen over slachtofferhulp als aparte hulpverleningsmethodiek.
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2 Een populatiebeschrijving van
Nederlandse slachtoffers van ernstige
misdrijven: kenmerken, ervaringen en
hulpbehoefte

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt besproken wie de slachtoffers van ernstige misdrijven
zijn. Omdat de hoofdstukken 5, 6 en 7 over een deelpopulatie gaan uit de totale populatie van slachtoffers van ernstige misdrijven, leek het ons zinvol om
eerst aan te geven wat de kenmerken zijn van slachtoffers van ernstige misdrijven, wat zij door het misdrijf ervaren en welke behoefte aan hulp daaruit
voorkomt.
Bij de bespreking van de resultaten van de twee experimenten over effecten van slachtofferhulp geeft deze achtergrondinformatie ons de mogelijkheid
om te bedenken wat de consequenties van de uitkomsten van deze experimenten voor de totale populatie van slachtoffers van ernstige misdrijven zijn.
Het schetsen van een beeld van de totale groep slachtoffers van ernstige
misdrijven geschiedt aan de hand van wat bekend is over slachtofferschap,
dat wil zeggen over de kenmerken van slachtoffers en de ervaringen die
slachtoffers opdoen. Tevens wordt bezien welke hulpbehoeften slachtoffers
van ernstige misdrijven hebben.

Alvorens dat beeld te schetsen proberen we aan de hand van een bespreking van het begrip slachtoffer aan te geven dat we in deze studie met name
geïnteresseerd zijn in de langduriger (verborgen) effecten van een ernstig
misdrijf bij de slachtoffers.
In dit inleidende hoofdstuk op dit boek proberen we lezers vertrouwd te
maken met wat er bekend is over de gevoels- en denkwereld van slachtoffers
van misdrijven.
2.2 Kenmerken van slachtofferschap
Slachtofferschap is in dit boek beperkt tot slachtoffers van ernstige misdrijven. Bij deze keuze is zoveel mogelijk uitgegaan van slachtoffers die op bureaus slachtofferhulp een beroep doen. Van alle mogelijke slachtoffers doen
alleen slachtoffers van ernstige misdrijven een beroep op slachtofferhulp.

Het overzicht in tabel 1 heeft betrekking op slachtoffers van ernstige misdrijven. Onder ernstige misdrijven verstaan we de volgende delicten, zoals dat
is omschreven in de slachtofferenquête: inbraak, portemonnaiediefstal, handtastelijkheden, bedreiging, mishandeling, beroving en doorrijden na een aanrijding. Niet in tabel 1 opgenomen zijn slachtoffers van de veel voorkomende
criminaliteit, zoals fietsendiefstal en vandalisme. De reden daarvoor is dat in
de periode toen wij ons onderzoek instelden naar effecten van slachtofferhulp
(1982-1987), bureaus slachtofferhulp nog geen hulp verleenden aan de slachtoffers van vernieling of diefstal (van een voertuig).
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In tabel 1 staan verder alleen personen vermeld die in Nederland slachtoffer
van een misdrijf zijn geworden. Nederlanders die in het buitenland slachtoffer
van een ernstig misdrijf werden, zijn dus buiten deze schattingen van aantallen slachtoffers en misdrijven gelaten. Dat we onszelf deze beperking hebben
opgelegd, komt eveneens voort uit de praktijk. Met uitzondering van Amsterdam wordt door bureaus slachtofferhulp weinig gedaan voor Nederlanders
die in het buitenland slachtoffer van een misdrijf zijn geworden.
Tabel 1: Slachtoffers en delicten in 1986 in Nederland
type misdrijf
vermogensdelicten
inbraak
portemonnaiediefstal
geweldsdelicten
handtastelijkheden binnenshuis
handtastelijkheden buitenshuis
bedreiging/mishandeling binnenshuis
bedreiging/mishandeling buitenshuis
doorrijden na aanrijding`
totaal

totaal delicten totaal personen
194.000
240.000

307.000
221.000

358.000
111.000
430.000
408.000
162.000

187.000
77.000
251.000
262.000
148.000

1.903.000

1.453.000

` gecorrigeerd is voor `vervoermiddel werd aangereden terwijl de auto geparkeerd stond
(30%)'.

Bron: CBS-slachtofferenquête (eigen bewerking. ESM87)

Op inbraak na zien we bij de misdrijven die in tabel 1 vermeld staan, dat er
minder getroffenen zijn dan delicten. Bij inbraak zijn alle bewoners die men
op één adres aantreft direct getroffenen. Met andere woorden, bij inbraak is
de samenstelling van het huishouden mede bepalend voor het aantal direct
getroffenen. Voor alle delicten geldt dat personen in één en hetzelfde jaar
meer malen slachtoffer kunnen zijn van hetzelfde misdrijf. Voor de hier besproken misdrijven, inbraak uitgezonderd, geldt dat ± 30 procent van de
delicten personen treft die in hetzelfde jaar reeds eerder slachtoffer waren.
Met dat gegeven is de totale last die door de criminaliteit op de bevolking
drukt, nog geenszins uitputtend in kaart gebracht. Elke dag worden in Nederland ongeveer 5.000 ernstige misdrijven gepleegd. Omgerekend zijn dat vier
ernstige misdrijven per minuut.
Rekening houdend met de mogelijkheid dat personen vaker slachtoffer van
één of meer delictstypen zijn, hebben we berekend `hoeveel verschillende
personen als direct getroffene de 1.903.000 delicten ondergaan'. De CBSslachtofferenquête wijst uit dat elk jaar ongeveer 957.000 verschillende
Nederlanders één of meer malen slachtoffer zijn van een ernstig misdrijf
(Rooduijn, 1987; eigen bewerking). Grofweg wordt dus één miljoen Nederlanders in één jaar tijd twee keer slachtoffer van een ernstig misdrijf.

2.2.1 Slachtofferschap naar soort delict
Jaarlijks wordt 1 op de 11,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van een ernstig
misdrijf. De kans op slachtofferschap is niet gelijk verdeeld. Sommige groepen lopen een groter risico om slachtoffer van een misdrijf te worden dan
anderen. In tabel 2 staat per sociodemografisch kenmerk en per misdrijf het
aantal personen dat daar slachtoffers van werd. Op die manier zijn wij in
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staat om aan te geven wie de risicogroepen zijn. De gehanteerde risicokenmerken zijn hier geslacht, leeftijd en urbanisatiegraad.
Tabel 2: Demografische kenmerken van slachtoffers in 1986 per misdrijf in % van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder

kenmerken
urbanisatiegraad'
C5

C3-C4
Cl-C2

B3
Bl-B2
Al-A4
geslacht
vrouw
man
leeftijd
15-19 jaar
20-24 jaar
25-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar
>65 jaar

type misdrijf
seksueel bedreiging/ doorrijden na
geweld mishandeling aanrijding

zakkenrollerij

inbraak

3,5
2,1

4,7
2,3

4,1
1,9

6,9
4,4

2,5
2,6

1,4

2,7

2,1

4,9

1,5

2,6
1,3
0,6

2,4
1,3
1,7

1,2
2,3
1,2

4,3
2,9
3,0

1,6
1,0
1,9

2,5
1,6

2,5
2,9

3,9
0,7

2,3
6,9

1,6
2,2

3,1
5,0
3,1
1,4
1,7
1,2
1,1

3,0
3,5
3,7
3,0
1,9
2,4
1,9

6,7
8,1
2,7
1,7
0,9
0,1
0,1

8,7
9,4
7,2
4,7
2,7
2,4
1,0

2,8
2,0
3,5
2,3
1,4
1,1
0,8

C5 (grote steden), C3-C4 (middelgrote steden), C1-C2 (plattelandsstadjes en kleine steden),
B3 (forensengemeente), Bl-B2 (verstedelijkte plattelandsgemeenten), Al-A4 (plattelandsgemeenten)
Bron: CBS (Rooduijn, 1987)

Uit tabel 2 blijkt dat de kans op slachtofferschap sterk verschilt voor de
onderscheiden sociodemografische kenmerken. Per misdrijf zijn hieronder de
belangrijkste verschillen nog eens samengevat.
Zakkenrollerij
Meer vrouwen dan mannen zijn van dit misdrijf slachtoffer. Slachtoffers van
zakkenrollerij vindt men meer onder jongeren dan onder ouderen. Het grootste aantal vindt men onder jonge mensen tussen de 20-24 jaar. Slachtoffers
van zakkenrollerij treft men meer in de grote steden en forensengemeenten
aan dan in de (verstedelijkte) plattelandsgemeenten en kleine steden.
Inbraak
Iets meer mannen dan vrouwen zeggen slachtoffer te zijn geweest van een inbraak. Onder de veertig jaar vindt men meer personen dan boven de veertig
bij wie is ingebroken. De meeste slachtoffers van inbraak treft men aan onder Nederlanders van 25-29 jaar. In de grote steden (Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag) komt inbraak bijna twee maal zoveel voor als in de rest van
Nederland.
Seksueel geweld
Vrijwel alleen maar vrouwen worden van dit misdrijf slachtoffer. Heel wat
meer slachtoffers van seksueel geweld vindt men onder personen van 24 jaar
en jonger dan onder personen die ouder zijn dan 25 jaar. In vergelijking tot
de rest van Nederland is het aantal slachtoffers van seksueel geweld in de
grote steden twee maal zo groot.
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Bedreiging/mishandeling (incl. beroving)
Meer mannen dan vrouwen worden van dit misdrijf slachtoffer. Heel wat
meer slachtoffers van bedreiging en mishandeling treft men aan onder personen van 39 jaar en jonger dan onder personen van 40 jaar en ouder. De
meeste.slachtoffers van mishandeling treft men aan onder Nederlanders van
20-24 jaar. In de grote steden, de plattelandsstadjes en kleine steden zijn er
meer slachtoffers van bedreiging en mishandeling dan in de (verstedelijkte)
plattelandsgemeenten.
Doorrijden na een aanrijding
Wat meer mannen dan vrouwen worden slachtoffer van een autobestuurder
die hen aanrijdt en zonder te stoppen doorrijdt. Iets meer slachtoffers treft
men aan onder personen van 39 jaar en jonger dan onder personen van 40
jaar en ouder. De meeste slachtoffers treft men aan onder de leeftijdsgroep
tussen de 25-29 jaar. In de (middel)grote steden zijn er meer slachtoffer van
doorrijden na een ongeval dan in de rest van Nederland.

2.22 Slachtofferschap naar plaats van delict
De situatie waarin het misdrijf gepleegd wordt, geeft een indruk van
slachtofferschap naar plaats van delict.
Twee afschrikwekkende beelden staan veel burgers voor ogen: de enge
man in de bosjes die op een slachtoffer loert, en een inbreker die zich toegang tot de woning verschaft, terwijl men thuis is.
Dat deze beelden niet helemaal uit de lucht komen vallen, zien we aan de
volgende gegevens.
Bij ruim één derde van de inbraken was iemand thuis toen werd ingebroken (CBS, 1987). Bij seksueel geweld buitenshuis is de dader vrijwel steeds
een man die het slachtoffer niet van naam of gezicht kent (Van Dijk en
Steinmetz, 1979). Hoe vaak men slachtoffer wordt bij of in de eigen woning
blijkt uit de volgende tabel.
Tabel 3: Misdrijf en pleegplaats in 1986 in procenten
type misdrijf

(bij) eigen woning
nee
ja

%

N

zakkenrollerij
inbraak
seksueel geweld
bedreiging/mishandeling
doorrijden na aanrijding

10
96
20
22
29

90
4
80
78
71

100
100
100
100
100

179
248
210
423
166

totaal

36

62

100

1226

X2=431; df=4; p<.01; V=0,61
Bron: CBS (eigen bewerking, ESM87)

Ruim één derde van de ernstige misdrijven wordt in of om de eigen woning
gepleegd. Inbraken vinden uiteraard in de regel bij de eigen woning plaats.
Ook bedreiging en doorrijden na een aanrijding vindt in meerderheid plaats
in de nabijheid van de woning van het slachtoffer. Slachtoffer van zakkenrollerij of seksueel geweld wordt men buiten de eigen woonbuurt.

Kenmerken van slachtofferschap hangen niet alleen af van demografische
of situationele kenmerken maar ook van de levensstijl van betrokkenen. Deze
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verschillen al na gelang men oud of jong is, met of zonder kinderen leeft, wel
of niet vermogend is en wel of niet een uitgaansleven leidt.
2.2.3 Slachtofferschap naar gelegenheid en dader
Doordat tot nu toe alleen over slachtofferschap is gesproken, zou ten onrechte de suggestie kunnen zijn gewekt dat de kenmerken van daders voor het
plaatsvinden van criminaliteit niet belangrijk zijn. Dit is onjuist gedacht.
Op basis van multivariate analyses van dag- en nachtrapporten van de
recherche in Rotterdam (Steinmetz en Van Andel, 1984) hebben wij bijvoorbeeld een typologie van mishandelingen opgesteld die met situationele kenmerken van dader en slachtoffer rekening houdt.
De typologie ziet er als volgt uit: in het openbaar mishandelen is typisch
iets dat vooral bij jonge mannen voorkomt. De mishandeling vangt aan doordat de benadeelde een opmerking maakt of iemand een klap geeft. Als in
zo'n situatie een wapen of een voorwerp aanwezig is, loopt het soms voor de
benadeelde verkeerd af. De benadeelde blijft dan met zwaar letsel achter.
Mishandeling op straat of in openbare gelegenheden komen meer voor wanneer recreatieve sociale activiteiten zich buitenshuis afspelen, zoals in de zomer of het weekend, dan wanneer men binnenshuis vertoeft. Alcoholmisbruik
speelt verder bij dit type mishandeling een grote rol.
Mishandeling in de eigen woning of die van een ander komt voornamelijk
voor bij ouderen. Aan de mishandeling gaan langdurige conflicten vooraf. Als
reden voor het plegen van het misdrijf geeft de dader vaak op dat de benadeelde hem heeft getergd of beledigd. Deze mishandelingen lopen minder
vaak op ernstig letsel uit. Wapens zijn bij mishandeling tussen ouderen
meestal niet aanwezig. Mishandeling in de eigen woning of die van een ander
zien we in periodes waarin men meer dan anders huiselijk is ingesteld, zoals
in de winter of op een doordeweekse dag.
Van mishandeling tussen buren of kennissen hebben we een minder duidelijk beeld. Een deel speelt zich op straat af en de ander deel binnenshuis.
Zowel dader als slachtoffer zijn van middelbare of oudere leeftijd. Aan de
mishandeling gaan conflicten vooraf. Ruzies over de auto of over leningen
zijn oorzaken van het conflict evenals ruzies over kinderen die de buren overlast hebben bezorgd. Bij dit type mishandeling hangt het letsel samen met de
sekse van de benadeelde: vrouwen komen er met minder zwaar letsel van af
dan mannen.

Dit voorbeeld laat zien dat misdrijven getypeerd moeten worden naar
plaats van delict, de gelegenheid ter plekke en kenmerken van zowel dader
als slachtoffer.
Uit bovenstaand voorbeeld wordt ook duidelijk dat het onderscheid om en
bij de woning versus in het openbaar slechts een gebrekkige afspiegeling is
van wat men zich in concreto bij de context van het misdrijf moet voorstellen.
Ernstige gewelddadige delicten worden niet in een volkomen anonieme en
onbegrijpelijke context gepleegd. Iets minder dan de helft van de mishandelingen speelt zich af tussen personen die elkaar van naam of gezicht kennen
(Van Dijk en Steinmetz, 1979).
Met welke mishandelaar een slachtoffer te maken krijgt, lijkt van de
levensfase af te hangen waarin het potentiële slachtoffer zich bevindt. Zoals
bekend bepaalt de levensfase in grote mate iemands woonsituatie en mobiliteit (Musterd, 1984). Of slachtoffer en dader elkaar gewelddadig zullen treffen, lijkt mede van de geboden gelegenheid af te hangen. In de meeste geval11

len zoekt de dader het slachtoffer niet en het slachtoffer zoekt evenmin zijn/
haar dader. Beiden bevinden zich echter min of meer toevallig in een situatie
waarbinnen de dader gelegenheid heeft zich aan het slachtoffer te vergrijpen.
23 Ervaringen van slachtoffers
Zoals we hebben gezien, worden veel Nederlanders elk jaar opnieuw de dupe
van inbraak, zakkenrollerij, (seksueel) geweld en doorrijden na een aanrijding. Nu zegt het aantal slachtoffers van een ernstig misdrijf op zich nog
niets over de mate waarin deze slachtofferervaringen het welzijn van de
slachtoffers aantasten.
Bij deze eerste bespreking van de ervaringen van slachtoffers laten we
schade en letsel bewust buiten beschouwing. Bij velen bestaat de neiging om
de materiële gevolgen voorop te stellen. Door de aantasting van het welzijn
echter te verengen tot schade en letsel negeert men de ingrijpendheid van de
ervaring van slachtoffers.
In de beleving van slachtoffers verandert soms door het misdrijf hun hele
leven. Juist dat aspect van de ervaring willen wij in ons betoog naar voren
halen. Hier geschiedt dat op twee manieren. In de eerste plaats aan de hand
van resultaten uit de CBS-slachtofferenquête ESM 1987 en in de tweede
plaats aan de hand van verslagen van gesprekken met slachtoffers van misdrijven. De CBS-slachtofferenquête ESM 1987 is een survey onder een representatieve steekproef van ongeveer 12.000 respondenten uit de Nederlandse
bevolking van 15 jaar en ouder, waarin wordt gevraagd naar ervaringen met
criminaliteit. In deze tweejaarlijkse enquête wordt een telkens wisselend blok
vragen meegenomen over specifieke kenmerken van slachtoffers en hun meningen over bepaalde onderwerpen. Over de inhoud van dit blok met wisselende vragen wordt beslist door een werkgroep van medewerkers van het
WODC en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Schrijver dezes
heeft het WODC vele jaren in deze werkgroep vertegenwoordigd.
Door aan de beleving een centrale plaats toe te kennen hopen wij duidelijk
te kunnen maken hoe diepgaand de gevolgen van ernstige misdrijven zijn
voor de slachtoffers.

2.3.1 Kwantitatieve gegevens over ervaringen (ernst, gevoelens en betekenissen)
Wat gaat er in slachtoffers om wanneer hen wordt gevraagd om aan hun ervaring met het misdrijf terug te denken.
Onder de verzamelnaam `beleving' spreken we over ervaringen van slachtoffers. Drie aspecten van de beleving van het slachtofferschap worden toegelicht. Allereerst komt aan de orde de vraag, hoe ernstig een slachtoffer de
eigen ervaring vond. In de tweede plaats bespreken we wat in slachtoffers
omgaat wanneer hen de vraag wordt gesteld terug te denken aan hun ervaringen met criminaliteit. In de derde plaats bespreken we de betekenissen die
het slachtoffer achteraf aan het misdrijf toekent. Wat het laatste aspect
betreft, zullen we vooral ingaan op de vraag in hoeverre men het idee heeft
dat het misdrijf het eigen leven veranderd heeft.
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Ernst van de slachtofferervaring
Aan de hand van ernstoordelen van slachtoffers laten wij zien hoe tegen het
misdrijf wordt aangekeken. In tabel 4 is het oordeel van slachtoffers over de
ernst van vijf typen van criminaliteit weergegeven. Op een vijfpuntsschaal van
`helemaal niet ernstig' tot en met `heel ernstig' konden slachtoffers aangeven
hoe ernstig zij het misdrijf vonden. In de tabel is voor de overzichtelijkheid
alleen het oordeel `heel ernstig' weergegeven.
Tabel 4: Type misdrijf en oordeel heel ernstig in % in 1987
% heel ernstig

N

inbraak
zakkenrollerij
seksueel geweld
doorrijden na aanrijding
bedreiging/mishandeling

54
43
27
27
25

249
185
210
169
420

totaal

34

1233

type misdrijf

X2=72; df=4; p<0,01; V=0,24)
Bron: CBS (eigen bewerking, ESM87)

Twee vijfde van de slachtoffers vindt hun ervaring als slachtoffer niet zo
ernstig. Van de slachtoffers vindt daarentegen één derde de gebeurtenis heel
ernstig. Wanneer bij dat aantal de slachtoffers worden gerekend, die het
misdrijf tamelijk ernstig vinden, blijkt dat drie vijfde van de slachtoffers hun
ervaring hoog opnemen.

De oordelen over de ernst van het delict-belichten slechts één aspect van
de beleving van slachtoffers. Van de oordelen over de ernst van het misdrijf
weten we dat, wanneer dat aan de bevolking wordt gevraagd, zij samenhangen met `objectieve' kenmerken van het misdrijf, zoals schade, letsel en de
mate waarin het slachtoffer van oordeel is dat het leed opzettelijk is veroorzaakt (Buikhuisen en Van Dijk, 1975).
Slachtoffers van inbraak en zakkenrollerij vinden hun ervaring met het
delict veel ernstiger dan slachtoffers van (seksueel) geweld en doorrijden na
een ongeval. Slachtoffers blijken lichtere vormen van geweld minder ernstig
te vinden dan diefstal.
Een kanttekening bij de uitkomsten uit tabel 4 is dat geweldsdelicten onderling minder goed met elkaar te vergelijken zijn dan vermogensdelicten. Bij
geweldsdelicten zijn daders bijvoorbeeld vaak bekenden van het slachtoffer.
Dat daders bekenden van het slachtoffer zijn, komt weinig voor bij inbraak
en zakkenrollerij. Als een bekende een geweldsdelict pleegt, ervaart een
slachtoffer dat als een ernstiger inbreuk op zijn bestaan dan wanneer een
onbekende dat doet (Steinmetz, 1986).
Uit een onderzoek onder de bevolking blijkt dat de volgende geweldsdelicten qua ernst als volgt werden gerangordend (van minder naar meer ernstig):
a) schoppen caféhouder, b) tasjesroof, c) roofoverval, d) neersteken caféhouder en e) incest. Het schoppen van een caféhouder wordt als heel wat minder
ernstig beoordeeld dan het neersteken van dezelfde caféhouder.

Verschillen in oordelen over de ernst worden dus onder andere bepaald
door de aard van het geweld dat de dader hanteert. Iets vergelijkbaars bij
vermogensdelicten blijkt niet uit dit onderzoek.
Ook blijkt uit dit onderzoek dat de Nederlandse bevolking in haar oordeel
over de ernst inbraak niet onderscheidt van zakkenrollerij (Buiel, 1985). Zelf
veronderstellen we dat de variatie van contexten bij geweldsdelicten groter is
dan bij vermogensdelicten.
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Gevoelens over misdrijven
In 1985 is aan een willekeurige steekproef van Nederlanders de volgende
vraag voorgelegd (CBS-slachtofferenquéte ESM 1987a): `wat is het belangrijkste gevoel dat in u omgaat als u denkt aan (Uw ervaringen met) misdaad?'. Ook is hen gevraagd: `denkt u daarbij aan een bepaald misdrijf en zo
ja aan welk soort misdrijf?'.
De resultaten van deze ondervraging staan in tabel 5. Naast elkaar staan
de gevoelens en het type misdrijf waaraan men dacht. Aangezien door de respondenten slechts een beperkt aantal gevoelens en daarbij horende misdrijven genoemd werden, hebben wij in tabel 5 de gevoelens en misdrijven apart
weergegeven.
Tabel 5: Misdaad en gevoelens in procenten in 1984
belangrijkste gevoel

%

soort misdrijf

boos/kwaad
machteloos
bang/angstig
geen gevoel
verdrietig

37
24
17
9
3

misdaad algemeen
aanranding
mishandeling
inbraak
moord

opgewonden

3

ander delict

8

ander gevoel
verrast
verward/overstuur
weet niet

2
2
2
1

beroving op straat
overige diefstal
vernieling
weet niet

7
5
4
1

totaal

100

29
13
13
11
9

100

totaal aantal ondervraagden: 9730
Bron: ESM, 1985

Boosheid is het gevoel dat het meest wordt genoemd als men terugdenkt aan
eigen ervaringen met een misdrijf. Ook vaak genoemd zijn de gevoelens
machteloosheid, angst en afwezigheid van enig gevoel.
Bijna één derde van de ondervraagden zegt dat hun gevoelens niet door
een specifiek misdrijf worden opgeroepen terwijl bij ruim twee vijfde van de
ondervraagde Nederlanders de in tabel 5 genoemde gevoelens juist wel worden opgeroepen door (eigen) ervaringen met (seksuele) geweldsmisdrijven.
Een opvallende plaats in het rijtje delicten die bij bovengenoemde gevoelens
horen, neemt inbraken in.

Maguire en Bennett (1982) hebben geconstateerd dat slachtoffers van
inbraak meer ontzet zijn over de inbreuk op hun privacy (41%) dan over de
spullen die zijn gestolen (25%).
Een van de slachtoffers bij wie is ingebroken, zegt (Maguire en Bennett,
1982; p. 128): `I shall never forget it because my privacy has been invaded. 1
have worked hard all my live and had my nose in the grindstore ever since
and this happens. Now we can't live in peace. 1 have a feeling of "mental
rape". 1 feel a dislocation and disruption of private concerns. I have
destroyed everything they touched. 1 feel so extreme about it'.
Mijn leven is veranderd door het misdrijf

Tot slot willen we bij deze presentatie van empirische gegevens over slachtofferervaringen nagaan welke `psychologische' impact het misdrijf op het
slachtoffer heeft gehad.
De mate waarin de ervaring met het misdrijf het slachtoffer heeft aangegrepen, willen we vaststellen aan de hand van de antwoorden van slachtoffers
op de volgende vraag: `vindt u dat door deze gebeurtenis Uw leven is veran14

derd?'. De respondenten konden kiezen uit categorieën van een vijfpuntsschaal, met als polen `helemaal niet' en `heel sterk'. In tabel 6 staan de resultaten van de door ons gedichotomiseerde antwoorden op deze vraag. Onder
de categorie ja in tabel 6 valt `een beetje veranderd' tot en met `heel sterk
veranderd'.
Tabel 6: Leven enigszins of sterk veranderd door misdaad in procenten in 1987
type misdrijf

N

% ja

handtastelijkheden buitenshuis
inbraak
bedreiging/mishandeling binnenshuis
handtastelijkheden binnenshuis
bedreiging/mishandeling buitenshuis
zakkenrollerij
doorrijden na een aanrijding

55
40
29
27
23
11
9

57
223
189
139
203
168
145

totaal

27

1124

X2=59; df=6; p<0,01
Bron: CBS (eigen bewerking, ESM87)

Bij 27% van de slachtoffers heeft het misdrijf hun leven enigszins of sterk
veranderd. Voor 16% van de slachtoffers is hun leven door het misdrijf een
beetje veranderd en voor 11% is de verandering van tamelijk sterk tot en met
heel sterk. Het aantal slachtoffers voor wie het leven door het misdrijf is veranderd, is relatief groot bij de slachtoffers van seksueel geweld buitenshuis en
inbraak en relatief klein bij zakkenrollerij en doorrijden na een aanrijding.
De drie hier behandelde aspecten van de slachtofferervaring verschillen
onderling sterk. Bij vragen over de ernst van het delict nemen slachtoffers
vermogensdelicten zwaarder op dan geweldsdelicten. Dit ligt bij vragen over
gevoelens en veranderingen in het eigen leven door het misdrijf net andersom. Met betrekking tot de laatste twee aspecten blijkt (seksueel) geweld
ingrijpender dan vermogensdelicten. Een uitzondering is inbraak. Inbraakslachtoffers vinden in vergelijking tot andere slachtoffers hun ervaring heel
ernstig, zijn door de inbraakervaring sterk geëmotioneerd en hebben bovendien in hun leven door de inbraak veel zien veranderen. Inbraak is kennelijk
een delictstype dat enerzijds als een vermogensdelict wordt ervaren maar
anderzijds ook als een soort geweldsmisdrijf.

23.2 Slachtofferervaringen inhoudelijk bezien
Een portret: het slachtoffer als verliezer
`Alles gebeurde in een flits. De auto stopte met knarsende remmen vlak
om de hoek. Er sprong een man uit, die, met een grote Engelse sleutel
zwaaiend, recht op Jan afrende en hem daarmee tegen zijn hoofd sloeg:
"zo, nu weet je dat je mij geen wegpiraat kunt noemen" brieste de man
tegen de op de rijbaan gevallen Jan, liep terug naar zijn auto en was
even later verdwenen. Hans, die dat alles met verbijstering had zien
gebeuren, was nog niet zo geschrokken of hij had nog het kentekennummer van de wegrijdende auto kunnen noteren. Hij vergezelde zijn
vriend, die even bewusteloos was geweest en over pijn en doofheid aan
zijn rechteroor klaagde, naar het ziekenhuis. Daar werd eerste hulp
verleend (De Telegraaf, 12-4-1986)'.
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In de beschrijving van de feiten is aan de dader in bovenstaand voorbeeld een
actieve rol toebedeeld. Het slachtoffer is passief en zielig.
Misdaadberichtgeving doet kijkers en lezers huiveren. Bij het lezen van de
krant en kijken naar televisie ervaren zij iets van de `kou' die slachtoffers van
ernstige misdrijven ondervinden.
Uit dit soort berichten over misdaad valt echter niet op te maken wat een
slachtoffer en zijn/haar omgeving door het misdrijf ondergaat. De berichtgeving schenkt meer aandacht aan de feiten tijdens de gebeurtenis en de direct
zichtbare consequenties van het misdrijf voor slachtoffers. Ongeïnformeerd
blijft men daardoor over de (verborgen) langduriger gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer.
Niet alleen bij het openslaan van de krant of het kijken naar de televisie
wordt men geconfronteerd met misdrijven. Ook via buren, vrienden of familieleden komt men met misdaad in aanraking. In deze persoonlijke gesprekken gaat de belangstelling van de toehoorder uit naar het onverwachte karakter van het gebeuren, het late tijdstip van plegen en de onveilige donkere
plaats.
Voor zover wij weten probeert de toehoorder zijn belangstelling te bevredigen aan de hand van vragen, zoals wat heeft de dader meegenomen, wat
voor letsel heeft de dader toegebracht, en wat heeft de politie aan de zaak
gedaan.

Opmerkelijk is dat ook in deze persoonlijke gesprekken met slachtoffers
dader en feiten centraal staan en dat niet of nauwelijks wordt gevraagd naar
hoe het slachtoffer zich voelde tijdens en na het misdrijf.
Slachtoffers staat vaak een muur van onbegrip te wachten. Zo merken
slachtoffers dat niemand zich eigenlijk voor hen interesseert.

De bejegening van slachtoffers in de maatschappij is misschien mede bepaald door de opvatting `dat er toch niets aan te doen is'.
Deze opvatting speelt waarschijnlijk een rol in privécontacten van slachtoffers en in contacten tussen slachtoffers en functionarissen, zoals politiemensen, artsen en verzekeraars.
Een voorbeeld daarvan is het volgende: toen iemand op het politiebureau
aangaf dat hij net was beroofd, vroeg de politie niet `kunt u mij vertellen wat
er gebeurd is?' maar begon direct met de afwikkeling van het opsporingsonderzoek. De dienstdoend functionaris zei letterlijk: `met emoties van slachtoffers weet ik geen raad, dus zorg ik dat daar niet over wordt gesproken'.

Het idee dat aan de gevolgen van misdaad niets te doen is, werkt verlammend voor slachtoffers en de maatschappij. Dit idee moet worden bestreden
als we althans de nadelige gevolgen van een misdrijf niet groter willen maken
dan nodig is.
Onze diagnose is dat dit idee heeft kunnen postvatten omdat de dieper
liggende ervaringen van slachtoffers ontbreken in ons denken, praten en
schrijven over misdaad. Naar onze mening brengt de dader naast schade en
verwondingen ook letsel toe dat dieper gaat dan de direct zichtbare consequenties.
Een handicap is dat men veel vertrouwder is met het beeld dat een misdrijf voor slachtoffers lichamelijk letsel of materiële schade met zich meebrengt. Dat slachtoffers ook andere kwetsuren hebben dan schade en letsel,
is minder bekend.

In het algemeen is het begrip slachtoffer gekoppeld aan het misdrijf zelf.
Dat wil zeggen het slachtofferbegrip blijft gekoppeld aan het moment van het
misdrijf en de directe gevolgen daarvan.
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Dit betoog heeft tot doel de lezer bewust te maken van de langduriger en
diepere effecten van het slachtofferschap als voorbereiding op wat later ons
verdere betoog zal worden over de gevolgen van het misdrijf en de hulpbehoefte van slachtoffers.
Aantasting van het Zelf
'Er is een restaurantbedrijf daar werkt m'n ex-vriendin. Daar was het
jarenlang gebruik om na sluitingstijd met het personeel een drankje te
drinken. Dat is in de horeca gebruikelijk. Ik kom zelf uit de horeca. Op
een gegeven moment, toen ik mijn vriendin op ging halen, 's avonds om
6 uur, wat normaal gebruikelijk was, we gingen altijd wat drinken, zitten we met z'n vijven aan de bar. En we bestellen wat te drinken. De
ober begint al een beetje met moeilijk te doen. Op wie z'n rekening
moet dat. Daar wordt niet op gereageerd omdat het normaal is. We
krijgen dus allemaal een drankje, de dames bestellen een drankje. Ik
krijg een pilsje aangeboden. Ik geef zelfs de ober wat te drinken. Maar
ja nog een keer wat en dan krijg je het punt. Afrekenen. Dus hij zegt
van wiens rekening gaat dat. En ik zeg moet je dan eens luisteren cheffie. Op wiens rekening, op niemands rekening. Want dat gaat altijd van
de bar. Dat gebeurt hier al vijf jaar lang. En de ober zegt: en bij mij
gebeurt dat niet, en me zus en me zo. Hij begon dus al een beetje
moeilijk te doen. Ik zeg weet je wat we doen dames. En ik keek zo het
rijtje af. Ik zeg, laten we dan maar. We gaan wel ergens anders heen.
Laat hem nou maar gaan. Ik betaal die drankjes wel. En ik ga wel weg.
En de vier dames die volgen mij die allemaal achter de bar zitten. Hij
komt achter de bar vandaan. Hij pakt mij buiten bij mijn stropdas en
draait mij twee keer in de rondte. Ik krijg een ontzettende grote dreun.
Ik lag op straat gestrekt. Hij wist namelijk niet dat ik vanaf februari
met mijn arm liep. En ik viel precies bovenop mijn arm. En dat betekent, het is nu een zo langdurige zaak geworden, dat ik op dit moment
in de WAO ben. Dat is een hele trieste zaak trouwens. Ik ben trouwens
ook m'n vriendin kwijtgeraakt. Het is een hele droevige zaak. En de
man staat bij de gemeente te boek als iemand die soms ook met messen iemand de bar uitwerkt.'
Volgens Bard en Sangrey (1979) wordt door misdrijven vooral het Zelf van
het slachtoffer aangetast. Het Zelf is een heuristisch concept uit de persoonlijkheidspsychologie. De psycholoog Jung zegt daarover: `the self is the midpoint of personality, around which all of the other systems are constellated. It
holds these systems together and provides personality with unity, equilibrium
and stability' (Hall en Lindzey, 1970).
Langzaam wordt in het leven iemands Zelf opgebouwd. Stapje voor stapje
dragen nieuwe gebeurtenissen aan dat Zelf bij. Telkens wordt aan het Zelf
gesleuteld. Bard en Sangrey (1979) stellen - zich daarbij baserend op Erikson
(1963) - dat kernbestanddelen van het Zelf `vertrouwen in de ander' en
`autonomie' zijn. Door een misdrijf wordt zowel iemands vertrouwen in anderen als de eigen autonomie aangetast.
Een misdrijf is een inbreuk op iemands recht om zelfstandig te beslissen.
Een misdrijf ontkent als het ware dit recht. Tevens wordt het vertrouwen in
de ander door een misdrijf geschonden. Men weet niet meer waar men bij de
ander op kan rekenen. De ander schendt de vertrouwde patronen door zich
niet rationeel te gedragen. Dat het Zelf van het slachtoffer gewelddadig is
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aangetast, is voor de buitenwereld vaak niet te zien. Bard en Sangrey (1979)
noemen het misdrijf als inbreuk op het Zelf dan ook een `onzichtbare wond'.
`Ik kwam bij een vriend vandaan om 11 à 12 uur 's avonds. Bij de tunnel stonden twee knapen, 17 à 18 jaar. Ik lette er niet op. Ze kwamen
achter me rijden. Ik wist natuurlijk niet wat ze van plan waren of wat
dan ook. Maar ze bleven achter me zitten. De een kwam naast mij;
toen kreeg ik toch wel in de gaten dat het fout zou gaan lopen. Die
moesten wat van mij hebben. Maar zo lang als je niets weet dan kun je
niets ondernemen. Als ik had geweten dat het op mij gemunt was geweest, dan had ik misschien gezegd: "wat mot je van mij". Of misschien
beter niet dan slaan ze je ook in elkaar. Ik ging wel steeds harder rijden want ik werd steeds hoe langer hoe banger natuurlijk. Want ik
voelde wel aan, ja ik was zenuwachtig dat ze wat van plan waren, eventueel in elkaar te trappen, te beroven van geld of wat dan ook, meer
van die zaakjes.
Bij huis dacht ik, ik kan wel achterom gaan, maar het is daar zo donker. Toen dacht ik, ja dat kan ik beter niet doen, het was warm weer.
Ik kan beter voorom. Met warm weer zitten ze op het balkon. Dan
kan ik even roepen. Maar toen zo'n meter of vijftig voor mijn eigen
deur. Toen zeiden ze tegen mij stoppen. En nou zal je stoppen. Ik zei
niks. Ik fietste door, want die knapen wisten natuurlijk niet waar ik
woonde. Ik rende hier de stoep op, en in de plaats van dat zij daar op
het balkon zaten, zaten ze in de kamer. Ik gaf een brul en drukte op
de bel. Maar ja, waarschijnlijk drukte ik naast de bel. Want door je
zenuwachtigheid weet je niet wat je doet. M'n fiets viel daar. Toen
pakten ze me beet, en sloegen me in elkaar. Ik was helemaal overstuur. Ik heb een tijdje zitten huilen.'

Het misdrijf tast het Zelf van een slachtoffer aan. Een slachtoffer beleeft dat
als een ervaring van uit elkaar vallen.
De man in bovenstaand voorbeeld beseft langzaam maar zeker dat de daders het op hem hebben gemunt. Bij de achtervolging door de jongens denkt
deze oudere man dat hij zich vergist. Langzaam wordt hij gedwongen om zijn
oordeel bij te stellen. Als hij dan toch aan het eind van de achtervolging
wordt mishandeld, gaat hij op de grond zitten huilen. Iedereen heeft hem in
de steek gelaten. Zijn oordeel dat jongens van 17 à 18 jaar hem niet zullen
beroven, is onjuist gebleken. Hij heeft bovendien ervaren dat hij in een dergelijke situatie machteloos is, dat wil zeggen overgeleverd aan kwaadwillende
anderen.
Voor het misdrijf zijn slachtoffers voor hun gevoel een geheel; door het
misdrijf valt dat `geheel' vaak- uiteen. Slachtoffers zijn niet direct in staat om
de delen bijeen te pakken om ze weer een geheel te laten vormen. Het aangetaste Zelf van een slachtoffer is voor anderen onzichtbaar. Dit maakt het
extra ingewikkeld voor slachtoffers om uit te leggen wat hen precies is overkomen.
Een verstoorde betekenisgeving
De inbreuk op het Zelf van een mens is ook op de volgende manier uit te
leggen. Normaliter kunnen we ons een voorstelling maken van de dag op het
moment dat we uit ons bed stappen. De wereld om ons heen is voorspelbaar.
Hoe een dag eruit gaat zien, is vrij nauwkeurig aan te geven. Wat we precies
op een dag gaan doen, wordt van tevoren gepland.
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Ook aan de hand van woorden wordt aangegeven wat er precies op een dag
wordt ondernomen. In onze taal zijn dat bijvoorbeeld woorden als door de
week en weekend. Op maandag, dinsdag tot en met vrijdag werken we binnens- of buitenshuis. Op zaterdag en zondag hebben we vrij, lezen een mooi
boek of gaan samen met de kinderen wat ondernemen.
Een misdrijf gooit alles overhoop. Ons leven verloopt van het een op het
andere moment niet meer volgens vertrouwde persoonlijke patronen. Onze
gewoonten, dat wat we gewend zijn te voelen, denken of doen, lijken ineens
niet meer op te gaan. Verder leven lijkt onmogelijk. Het misdrijf is zo'n inbreuk dat het onszelf buiten het bestaan plaatst.

Hoe we de volgende dag moeten doorkomen, is op het eerste gezicht niet
duidelijk. Pas als we dat weer weten, is verder leven mogelijk. Aan de gebeurtenis een betekenis toekennen, is een manier om de door het misdrijf
ontstane wanorde in ons bestaan weer te ordenen.
Zich met de betekenis van de gebeurtenis bezighouden is een natuurlijk
proces waar slachtoffers direct na het misdrijf mee aanvangen. In gedachten
verwoorden zij dat wat hun Zelf heeft ervaren. De toegekende betekenis
wordt vervolgens getoetst aan de hand van betekenissen die zijn toegekend
aan eerdere gebeurtenissen.
Aan dat toetsen zijn twee denkbare consequenties verbonden. Allereerst
kunnen betekenissen toegekend aan eerdere gebeurtenissen wijzigen en verder is het denkbaar dat het slachtoffer de direct aan het misdrijf toegekende
betekenis (enigszins) verandert. Slachtoffers moeten als het ware hun leven in
sneltreinvaart overdoen (Horowitz, 1986).

Op de relevantie van het toekennen van een betekenis wijzen Bard en
Sangrey (1979). Zij stellen dat de subjectieve betekenis die het slachtoffer
aan het misdrijf toekent, even belangrijk is als de objectieve ernst van het
misdrijf. Aan de hand van de toegekende betekenissen en de ernst van het
misdrijf wordt pas duidelijk hoe het Zelf van het slachtoffer is aangetast. Dat
het verwerken van het misdrijf voor een slachtoffer een kwestie van een lange
adem is, wordt aannemelijk wanneer we maar beseffen dat vaak ook nieuwe
betekenissen zullen moeten worden toegekend aan `oude' gebeurtenissen.
Inbreuk op routine
`Wat er toen gebeurd was. Met mijn schoonzusje ging ik de stad in. Ik
had veel geld bij me. Ik ging een nieuwe wintermantel kopen. In mijn
tas zat een gouden horloge, dat moest naar de juwelier. Er zaten contactlenzen in en paperassen. Het was een vrij dure tas ook. Ik heb niets
gekocht omdat we gewoon niet konden slagen. We gingen terug naar
de garage bij de Doelen. Ineens krijg ik een harde duw, en ik, nou ik
kijk in het gezicht van iemand. En die staat naar me te grijnzen en die
trekt de tas uit m'n arm. Dat gaat natuurlijk heel snel. Toen ben ik keihard achter hem aan gelopen. Maar dat haal je nooit in. Ik was eigenlijk meer boos. Voor de rest had ik geen gevoelens. Ik dacht als ik hem
te pakken krijg, wurg ik hem.'
Tijdens routine-activiteiten wordt een misdrijf gepleegd. Dat kan zijn op weg
naar huis van een visite, zoals in bovenstaand voorbeeld of tijdens het winkelen in een winkelcentrum. Voorafgaand aan de inbreuk van het misdrijf is het
slachtoffer bezig met haar routine-activiteiten, op weg om te gaan slapen, een
rekening te betalen of een jas te kopen.
Het misdrijf vindt onverwacht en plotseling plaats, is vreemd en komt uit
de lucht vallen. De plannen vallen in duigen. De aandacht wordt opgeëist
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door de wrede verstoring. Sociale activiteiten worden beëindigd. De gebeurtenis heeft niks te maken met wat men op dat moment van plan was en dacht.
Dat het om een misdrijf kan gaan, dringt niet altijd onmiddellijk tot het
slachtoffer door. De eerder in het eerste voorbeeld van deze paragraaf beschreven man zocht naar een oplossing voor de dreigende atmosfeer. Het
was op die zomeravond donker. De man kon aan de gelaatsuitdrukkingen
niet zien of de twee jonge mannen het op hem gemunt hadden. Wel vermoedde hij wat na enige tijd. Door sneller te gaan fietsen, dacht hij de beide
jongens van zich af te kunnen schudden. Hij hoopte op hulp van de buren.
Toen de buren binnen bleken te zitten en hij bovendien in elkaar geslagen
werd, leek het wel alsof het leven hem ontglipte en kon hij niets anders dan
op straat voor z'n eigen huis gaan zitten huilen.
Crisisreactie
Het misdrijf veroorzaakt bij slachtoffers een crisisreactie. Zij hebben het
gevoel te desintegreren. Hun persoonlijk gevoel van intact zijn, is geschokt.
Bard en Sangrey (1979) noemen een aantal reacties bij slachtoffers die zich
direct na het misdrijf kunnen voordoen. Elk van deze reacties zijn het unieke
gevolg van de inbreuk op het Zelf. Sommige slachtoffers verkeren dan in een
shocktoestand. Ook kan men verdoofd of gedesoriënteerd raken. Slachtoffers
bewegen doelloos of voelen zich fysiek immobiel.
Fysiologische verstoringen zoals de onmogelijkheid om te eten of te slapen
zijn heel normaal. Ook een frequente reactie bij slachtoffers is ongeloof:
`This just can not be happening to me'. Direct na het misdrijf voelen slachtoffers zich kwetsbaar en hulpeloos. Sommige slachtoffers voelen zich zeer
eenzaam, hebben het gevoel alleen en van alles beroofd te zijn.
Ook is het gevolg van de inbreuk op het Zelf dat men de eenvoudigste
beslissingen niet meer kan nemen. Men wordt afhankelijk van anderen. Deze
fase van volkomen desintegratie kan enkele uren aanhouden maar zelfs ook
enkele dagen na het misdrijf.
Op zoek naar greep op het bestaan zoeken slachtoffers nadat een inbreuk
op hun Zelf is gepleegd, een antwoord op de vraag: `waarom is mij dit overkomen?'. Bard en Sangrey geven aan dat slachtoffers op deze vraag twee
mogelijke antwoorden kunnen vinden. Het eerste antwoord is: `ik ben zelf
verantwoordelijk' en het tweede mogelijke antwoord is: `anderen zijn verantwoordelijk'.

Het vinden van een antwoord op de vraag `waarom ik?' is een begin van
het herstel van autonomie en vertrouwen in anderen. Bij het zoeken naar een
antwoord op de vraag wordt voor het misdrijf als gebeurtenis in hun leven
een plaats ingeruimd tussen de `oude' gebeurtenissen.
Zoals niet moeilijk valt te begrijpen, verloopt dit proces van opnieuw betekenis geven niet altijd voorspoedig. Slachtoffers kunnen er geschonden uit
vandaan komen. Hoewel elke verklaring voor de schokkende gebeurtenis
voor het slachtoffer beter is dan het ontbreken van een verklaring, moeten
we beseffen dat niet elk antwoord even effectief is. Het eerste slachtoffer uit
onze voorbeelden overwoog bij zichzelf: `als ik geweten had, dat men het op
mij had gemunt dan had ik misschien gezegd, wat mot je van mij'. Voor dat
slachtoffer zou, de betekenis `ik kan kennelijk niet op mijn eigen oordelen
vertrouwen' een blijvend verlies van zelfvertrouwen kunnen veroorzaken.
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2.4 Behoefte aan hulp
Het voorgaande ging over kenmerken van slachtofferschap en ervaringen van
slachtoffers. Hier echter staan problemen van slachtoffers centraal. Het uitgangspunt is ook hier de intrinsieke ervaring van slachtoffers, dat wil zeggen
de aantasting van hun welzijn, in het bijzonder de aantasting van hun Zelf.

Bij het bespreken van problemen van slachtoffers hanteren we vier samenhangende begrippen. Wij delen de problemen van slachtoffers in aan de hand
van de aard van hun behoefte aan hulp. Behoeften aan hulp die worden
onderscheiden, zijn: a) schaderegeling, b) advies en informatie, c) begeleiding
en d) opvang, nazorg en (therapeutische) hulp.
Schaderegeling
In de CBS-slachtofferenquête ESM 1987 is aan slachtoffers de volgende
vraag gesteld: `had u als gevolg van het gebeurde te maken met de volgende
problemen: a) diefstal van geld of goederen, b) schade door vernielingen en
dergelijke, c) andere extra kosten, bv. medische hulp, verlies van inkomsten
en dergelijke of d) geen enkel probleem?'.
Tabel 7: Financiële problemen van slachtoffers in procenten, per delictstype in 1986
% ja

N

zakkenrollerij
inbraak
doorrijden na een ongeval
bedreiging/mishandeling binnenshuis
bedreiging/mishandeling buitenshuis
handtastelijkheden binnenshuis
handtastelijkheden buitenshuis

92
82
67
16
16
7
7

185
251
174
212
220
155
60

totaal

46

1257

type misdrijf

X2=613; df=6; p<0,01
Bron: CBS (eigen bewerking, ESM87)

Bijna de helft van de slachtoffers heeft door het misdrijf financiële problemen. Grote verschillen zijn er tussen slachtoffers van vermogens- en geweldsmisdrijven. Financiële problemen komen meer voor bij slachtoffers van zakkenrollerij, inbraak en doorrijden na een aanrijding en minder bij slachtoffers
van (seksuele) geweldsmisdrijven.
Wat voor financiële problemen hebben slachtoffers? Bij 58% van de
slachtoffers met financiële problemen werden geld of goederen gestolen, bij
47% spullen vernield, terwijl 6% van de slachtoffers financiële problemen
heeft omdat zij zelf voor de medische hulp moeten opdraaien of omdat door
het misdrijf inkomensverlies werd geleden.
Dat bijna de helft van de slachtoffers door het misdrijf financiële problemen heeft opgelopen, betekent niet automatisch dat zij met die problemen
ook zijn blijven zitten. De ondervonden schade of extra kosten kunnen per
slot van rekening op de verzekeringsmaatschappij 6f de dader worden verhaald.
Indien slachtoffers schade of kosten hebben verhaald, is het interessant om
te weten bf hen dat ook is gelukt. Op beide vragen wilden wij een antwoord
hebben. Verder is aan bovengenoemde slachtoffers (Mulder, 1988) met financiële problemen een tweetal extra vragen voorgelegd: a) heeft u geprobeerd
om de ondervonden schade of extra kosten vergoed te krijgen? en b) heeft u
dit ook vergoed gekregen?
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Tabel 8: Schadevergoeding gekregen in 1986 in procenten
type misdrijf

geprobeerd
neen

alles

aard vergoeding
deels

geen

zakkenrollerij
mishandeling/bedreiging
doorrijden na een ongeval
handtastelijkheden
inbraak

79
69
51
50
20

3
17
31
17
48

9
8
4
0
22

9
6
14
33
10

totaal

50

27

13

10

Bron: CBS (eigen bewerking ESM87)

De helft van de slachtoffers heeft de schade niet verhaald. Van de slachtoffers die de schade wel hebben verhaald, krijgt ruim de helft alles vergoed
en een kwart een gedeeltelijke vergoeding.
Niet verhaalde schade komt het meest voor bij slachtoffers van zakkenrollerij en mishandeling/bedreiging en het minst bij slachtoffers van inbraak.
Dat alles wordt vergoed komt meer voor bij slachtoffers van doorrijden na
een ongeval en inbraak dan bij slachtoffers van zakkenrollerij en handtastelijkheden.
Advies en informatie
In 1984 heeft de vergadering van Procureurs-Generaal de werkgroep 'Justitieel beleid en Slachtoffer' ingesteld onder voorzitterschap van mr. A.
Vaillant. De werkzaamheden van deze commissie hebben geresulteerd in
richtlijnen voor de bejegening van slachtoffers door politie en justitie. Begin
1986 zijn deze richtlijnen verspreid onder de politie en het openbaar ministerie.
Hoe door de politie de slachtofferrichtlijn in praktijk wordt gebracht, hebben we in 1987 aan slachtoffers gevraagd. Aan slachtoffers zijn vragen gesteld
over de taak van de politie `het geven van algemene informatie aan het
slachtoffer over de gang van zaken volgend op de aangifte'. Aan slachtoffers
is gevraagd of zij de politie om nadere informatie hebben gevraagd over: a)
de naam van de dader, b) mogelijkheden tot schadevergoeding, c) personen
en instanties die verder kunnen helpen, d) het verdere verloop van de zaak
en e) mogelijk andere zaken.

Bovengenoemde vraag kon alleen worden gesteld aan slachtoffers wiens
zaak bij de politie bekend is. Van al deze misdrijven is 46% bij de politie bekend. Van inbraak is 89% bekend bij de politie, van doorrijden na een ongeval 37% en van handtastelijkheden 10%. In tabel 9 staan de resultaten van
deze bevraging.
Tabel 9: Politie in 1986 om informatie gevraagd in procenten
type misdrijf

informatie gevraagd
N
% ja

doorrijden na een ongeval
handtastelijkheden
inbraak
mishandeling/bedreiging
zakkenrollerij

74
40
40
35
26

62
20
221
150
106

totaal

40

559

X2=40; df=4; p<0,01
Bron: CBS (eigen bewerking ESM87)
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Iets minder dan de helft van alle bovengenoemde slachtoffers heeft de politie
benaderd voor extra informatie. Allereerst zijn dit slachtoffers die zelf bij de
politie van het misdrijf aangifte hebben gedaan. In de tweede plaats zijn dit
slachtoffers voor wie door een ander aangifte is gedaan.
Door 40% van de slachtoffers werd informatie ingewonnen om meer van
de politie te weten te komen over de strafzaak, de dader, een mogelijke schaderegeling en personen of instanties die verder kunnen helpen of adviseren.
Meer slachtoffers van doorrijden na een ongeval dan van zakkenrollerij vragen de politie om informatie. Een tussenpositie nemen slachtoffers van inbraak en (seksueel) geweld in.
Over diverse onderwerpen kunnen slachtoffers politieagenten vragen stellen. Door middel van extra vragen aan slachtoffers hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in de informatiebehoefte. In welke onderwerpen zijn slachtoffers in het bijzonder geïnteresseerd en in welke stellen zij minder belangstelling? Van de slachtoffers die meer informatie wilden, stelt 38% de politie een
vraag over het verdere verloop van de zaak tegen de verdachte. Met vragen
over de naam van de verdachte wendt 34% van de slachtoffers zich tot de
politie. Van een geheel andere orde zijn de vragen aan de politie over mogelijkheden om schade vergoed te krijgen en personen en instanties die verder
kunnen helpen of adviseren. Dit soort verzoeken om informatie komt respectievelijk bij 30% en 11% van de slachtoffers voor.
In de circulaire die begin 1986 onder de politie is verspreid, worden twee
taken genoemd. Allereerst is dat `het zorgvuldig opnemen van een aangifte'.
Een tweede taak is `het geven van algemene informatie aan het slachtoffer
over de gang van zaken volgend op de aangifte'. Over de laatste taak is aan
slachtoffers in de CBS-slachtofferenquête ESM 1987 een vraag gesteld.
Bovenstaande resultaten laten zien dat twee vijfde van de slachtoffers de
politie verzoekt om algemene informatie te geven over de gang van zaken
volgend op de aangifte. Tegen de achtergrond van dat nieuwe slachtofferbeleid bij de politie wilden wij vervolgens weten hoe politieagenten de verzoeken om informatie honoreerden. Dat resultaat is in tabel 10 weergegeven.
Tabel 10: Informatie in 1986 gekregen in procenten
informatie gekregen
type misdrijf

% ja

N

mishandeling/bedreiging
doorrijden na een ongeval
inbraak
zakkenrollerij
handtastelijkheden

78
75
62
53
44

50
63
102
32
9

totaal

66

256

X2=10; df=4; p<0,05
Bron: CBS (eigen bewerking ESM87)

Het algemene beeld is dat bijna twee derde van de slachtoffers van de politie
antwoord krijgt op hun verzoek om informatie. Meer slachtoffers van mishandeling en doorrijden na een ongeval dan van zakkenrollerij en handtastelijkheden krijgen van de politie de informatie waarom zij hebben verzocht.

Een derde van de slachtoffers krijgt geen informatie. Dit resultaat doet
vermoeden dat de bereidheid van de politie om het verzoek positief te honoreren, samenhangt met de aard van de informatie.
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Vandaar dat hieronder wordt aangegeven, welke verzoeken altijd worden ingewilligd en welke niet. Van de slachtoffers die de politie om informatie vragen over mogelijkheden om schade vergoedt te krijgen, krijgt 94% antwoord
op hun vraag. Als het verzoek om informatie betrekking heeft op het verloop
van de strafzaak, dan krijgt 71% van de slachtoffers informatie. Verder krijgt
drie vijfde van de slachtoffers die daarom vragen, van de politie namen van
personen en instanties die mogelijk verder kunnen helpen of adviseren. Het
verzoek om informatie over de naam van de dader wordt minder vaak, namelijk bij twee vijfde van de slachtoffers door de politie ingewilligd.
Begeleiding, opvang en nazorg
Vervolgens wilden we weten `welke behoefte slachtoffers hebben aan begeleiding, opvang en nazorg'. Behoeften van slachtoffers aan voorzieningen vallen
in drie categorieën uiteen.
Allereerst is er de behoefte aan begeleiding. Begeleiding is hulp bij het
afwikkelen van contacten met instanties. Begeleiding is bijvoorbeeld nodig als
een slachtoffer zelf z'n verzekeringspapieren niet kan invullen. Ook is begeleiding nodig wanneer een slachtoffer als getuige wordt opgeroepen bij een
rechtszitting.
De tweede categorie bestaat uit opvang. Door het misdrijf verkeert een
slachtoffer vaak ins een crisis. Bij opvang wordt aandacht aan de crisis besteed, bijvoorbeeld door rust en veiligheid te scheppen (crisisinterventie). Onder opvang verstaan we ook het verlenen van hulp bij het verwerken van de
schokkende gebeurtenis. Onder nazorg ten slotte verstaan we activiteiten
waardoor slachtoffers langduriger worden geholpen met de oplossing van
problemen en hiervoor zonodig adequaat worden doorverwezen naar andere
instanties.
Concreet is aan slachtoffers is in de CBS-slachtofferenquête ESM 1987 de
vraag gesteld: `Het kan zijn dat u nog andere problemen heeft gehad door
wat er is gebeurd. Daarover wil ik nog enkele vragen stellen. Had u als gevolg van deze gebeurtenis behoefte aan: a) een goed gesprek over uw ervaringen, b) advies over maatregelen om herhaling te voorkomen, c) hulp om
de relatie met de dader te herstellen, d) hulp om verzekeringspapieren in
orde te krijgen e.d., e) huishoudelijke of verpleegkundige hulp thuis, f) een
(tijdelijk) andere verblijfplaats, g) deskundige hulp vanwege geestelijke of
emotionele problemen, h) hulp vanwege klachten over bepaalde instanties en
i) informatie over wat er verder met de dader gebeurt. In tabel 11 staan de
resultaten vermeld.
Tabel 11: Behoefte aan hulp in 1986
type misdrijf

behoefte aan hulp
% ja
N

handtastelijkheden
bedreiging/mishandeling
inbraak
zakkenrollerij
doorrijden na een ongeval

32
26
22
16
15

215
432
251
185
174

totaal

23

1257

X2=23; df=4; p<0,01
Bron: CBS (eigen bewerking ESM87)

24

Behoefte aan hulp heeft bijna een kwart van bovengenoemde slachtoffers.
Meer slachtoffers van (seksuele) geweldsmisdrijven dan van doorrijden na
een ongeval zeggen behoefte te hebben aan hulp. Een tussenpositie wordt
door slachtoffers van inbraak ingenomen.
Los van een indicatie van de omvang van de behoefte aan hulp wilden we
graag weten aan welke hulp men precies behoefte heeft. Hieronder volgt een
opsomming van de verschillende behoeften die slachtoffers van misdrijven
hebben: a) 57% heeft behoefte aan een goed gesprek over de ervaringen met
het misdrijf, b) 34% heeft behoefte aan een advies over maatregelen om herhaling te voorkomen, c) 10% heeft behoefte aan informatie over wat er verder met de daders gebeurt, d) 9% heeft behoefte aan deskundige hulp vanwege geestelijke of emotionele problemen, e) 6% heeft behoefte aan hulp om
de relatie met de dader te herstellen, f) 6% heeft behoefte aan hulp bij het
invullen van verzekeringspapieren en dergelijke, g) 5% heeft behoefte aan
een (tijdelijk) onderdak, h) 3% heeft behoefte aan hulp vanwege klachten
over instanties en i) 2% heeft behoefte aan een huishoudelijke of verpleegkundige hulp thuis.

Uit deze resultaten blijkt dat slachtoffers waarschijnlijk meer behoefte
hebben aan opvang en nazorg dan aan begeleiding.
Aan slachtoffers is in de CBS-slachtofferenquête ESM 1987 ten slotte de
vraag gesteld: `heeft u toen ook contact gehad met een instantie of deskundige over dat probleem/die problemen'. De resultaten van deze bevraging
staan in tabel 12.
Tabel 12: Contact over problemen in 1986 met deskundige of instantie in procenten
contact
type misdrijf

% ja

N

bedreiging/mishandeling
doorrijden na een ongeval
inbraak
zakkenrollerij
handtastelijkheden

25
19
16
13
13

113
26
56
30
68

totaal

19

293

X2=4,9; df=4; n.s.
Bron: CBS (eigen bewerking ESM87)

Voor de problemen die zij door het misdrijf hebben, neemt één vijfde van de
slachtoffers contact op met een deskundige of instantie. Over het algemeen
zijn deze slachtoffers tevreden (85%) overwat de geraadpleegde instantie of
deskundige aan de zaak heeft gedaan.
De vraag die rest is, wat doen slachtoffers die niet naar een deskundige of
instantie gaan aan hun problemen? Drie argumenten noemen slachtoffers als
verklaring om geen beroep te doen op deskundigen of instanties. Allereerst
zeggen slachtoffers `ik kon de problemen met de hulp van familie, vrienden
of kennissen oplossen' (38%). In de tweede plaats is dat `ik kon (bij nader inzien) de problemen zelf oplossen zonder hulp van anderen (31%)'. In de derde plaats is er een veelheid van argumenten om geen beroep te doen op deskundigen of instanties namelijk: a) ik wist niet bij wie ik terecht kon (11%),
b) het probleem was toch niet op te lossen (8%), c) andere redenen dan in
de vragenlijst genoemd (6%), d) ik had waarschijnlijk toch geen gelijk gekregen (3%) en e) kostte te veel tijd of moeite en weinig vertrouwen in instanties (3%).
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2.5 Naar de vraagstelling van het hoofdonderzoek
Conclusie
Elk jaar opnieuw is in Nederland bijna een miljoen burgers minstens twee
keren het slachtoffer van inbraak, zakkenrollerij, bedreiging/mishandeling,
handtastelijkheden, of doorrijden na een ongeval. Slachtoffers ervaren dit
soort gebeurtenissen vaak als een inbreuk op hun autonomie en vertrouwen
in de medemens. Zonder vertrouwen in de medemens en het gevoel autonoom te zijn verloopt het dagelijks leven moeizaam. Slachtoffers zijn daarom
gedwongen om naar een antwoord te zoeken op de vraag `waarom is mij dit
overkomen?'. Het zoeken naar een antwoord op deze vraag maakt deel uit
van het verwerken van de gebeurtenis. Tijdens het zoeken naar een verklaring hebben slachtoffers van ingrijpende gebeurtenissen (onaangename) herbelevingen en ontkenningen (van delen) van de gebeurtenis. Een misdrijf is
voor een slachtoffer ingrijpend als deze ontwrichting, machteloosheid en ongeloof teweeg brengt (Kleber, Brom en Defares, 1986).
In dit hoofdstuk hebben we laten zien welke behoefte slachtoffers hebben
aan schaderegelingen, aandacht, advies en informatie alsmede aan begeleiding, opvang en nazorg. Ruim 640.000 van de slachtoffers moeten zelf voor
de schade van het misdrijf opdraaien. Hoe dat komt, is met behulp van het
ons ter beschikking gestelde materiaal niet exact te beantwoorden. Diverse
factoren spelen een rol. In de eerste plaats is ongetwijfeld niet iedereen voor
, misdrijfschade verzekerd. In de tweede plaats is denkbaar dat de schade niet
wordt verhaald omdat slachtoffers niet weten hoe zij aanspraak kunnen
maken op bestaande schaderegelingen. In de derde plaats zijn wij zelf met
slachtoffers in aanraking gekomen die de energie niet kunnen opbrengen om
schade bij de verzekeringsmaatschappij te gaan verhalen.
Apart hebben we naar de contacten van slachtoffers met de politie gekeken. In een in 1986 uitgevaardigde circulaire staan richtlijnen voor de bejegening van slachtoffers en het verschaffen van informatie over het verloop van
het strafproces aan slachtoffers die bij de politie van het misdrijf aangifte
hebben gedaan.
Over het algemeen honoreert de politie verzoeken van slachtoffers om
informatie en advies adequaat. Enigszins terughoudend is de politie met het
verstrekken van de naam van de dader. Van de 1,9 miljoen ernstige misdrijven wordt bij 350.000 daarvan de politie als vraagbaak gebruikt voor het verloop van de zaak nadat aangifte is gedaan. Van deze voorziening wordt bij
525.000 ernstige misdrijven geen gebruik gemaakt. Van 1.028.000 ernstige
misdrijven wordt bij de politie geen aangifte gedaan. Geen van deze slachtoffers doet een beroep op de politie om advies en informatie.
Van de 1,9 miljoen ernstige misdrijven bestaat er bij 438.000 behoefte aan
hulp. Slechts 83.000 slachtoffers gaan naar instanties of deskundigen. De
overige 355.000 slachtoffers kunnen de weg naar de hulpverlening niet vinden.
Van hen proberen zo'n 241.000 zelf een oplossing te zoeken voor hun problemen of laten zich daarbij door bekenden ondersteunen. De overige 114.000
slachtoffers blijven met hun problemen rondlopen zonder steun van wie dan
ook.
Vraagstelling voor empirisch onderzoek
Slechts 20% van de slachtoffers doet op vormen van hulpverlening een beroep (hierbij worden de bureaus slachtofferhulp niet genoemd). Dat wil niet
zeggen dat andere slachtoffers zelf uit hun problemen komen. Vandaar dat
wij de mening zijn toegedaan dat veel slachtoffers van ernstige misdrijven nog
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steeds in de kou blijven staan. De instelling van de bureaus slachtofferhulp is
een poging hier wat aan te doen.
Naast een beperkt aantal deskundigen en instanties die zich inspannen
voor slachtoffers van misdrijven, zijn er in Nederland thans 70 bureaus slachtofferhulp. Op de politie rust de plicht om slachtoffers van ernstige misdrijven
door te verwijzen naar deze bureaus slachtofferhulp. De kernhypothese van
ons eerste onderzoek luidt: `bureaus slachtofferhulp vormen een goede eerste
opvang voor slachtoffers en slagen erin om slachtoffers in contact te brengen
met andere hulpverlenende instanties'.
Zoals zal blijken in hoofdstuk 5 zijn de verwijzingen selectief. Alleen
slachtoffers met ernstige problemen worden doorverwezen. De politie beslist
wie zij doorverwijst en wie niet. Slechts enkele bureaus benaderen (Breda en
Hilversum) slachtoffers ongevraagd. De meeste bureaus slachtofferhulp wachten tot een slachtoffer op hen afkomt. Tussen het contact met het bureau en
slachtofferschap kunnen enkele dagen verlopen maar ook enkele weken.

Sommige vragen die aan medewerkers van de bureaus slachtofferhulp gesteld worden, horen eigenlijk bij de politie, het algemeen maatschappelijk
werk, de huisarts en de RIAGG's thuis.
Doordat de politie slachtoffers voor doorverwijzing naar slachtofferhulp selecteert, komen de bureaus met moeilijk te helpen slachtoffers in aanraking.
Tegen deze achtergrond moet men de resultaten van ons eerste onderzoek
naar effecten van slachtofferhulp interpreteren.
In het tweede onderzoek naar effecten van slachtofferhulp zijn de voorgenoemde en nog andere bezwaren weggenomen. In de eerste plaats is aan alle
slachtoffers van ernstige misdrijven actief hulp geboden. In de tweede plaats
krijgen slachtoffers als zij daar behoefte aan hebben, hoogstens drie dagen
nadat zij slachtoffer zijn geworden, hulp aangeboden. In de derde plaats is
meer aandacht besteed aan het verlenen van praktische hulp. Voor het verlenen van praktische hulp is slachtofferhulp veelal afhankelijk van andere
instanties die niet altijd bereid zijn om aan een oplossing mee te werken. De
oplossing was dat voortaan alleen werd doorverwezen naar `betrouwbare'
contactpersonen bij de betreffende instanties.
Onze hypothese bij dit onderzoek is: `dat slachtofferhulp bijdraagt aan een
oplossing van praktische problemen en het verwerken van het misdrijf'.
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3 De psychische verwerking van een
ernstig misdrijf

3.1 Inleiding
Horowitz (1986) en Kleber, Brom en Defares (1986) hanteren voor de beschrijving van het verwerkingsproces van getroffenen van verschillende schokkende gebeurtenissen een enkel model. Dat wil zeggen, dat voor hen overeenkomsten meer in het oog vallen dan verschillen. In beschrijvingen van het
verwerkingsproces sluit men over het algemeen bij de bovengenoemde opvatting aan (Alting von Geusau, 1989; Op den Velde, 1989). Het gevolg is dat
de beschrijvingen van het verwerkingsproces vrij globaal zijn.
Niet iedereen deelt de mening dat het verwerkingsproces van getroffenen
van verschillende schokkende gebeurtenissen sterk op elkaar lijken (Ochberg,
1988). Juist bij therapeuten bestaat er een sterke behoefte aan meer specificiteit. Zelf behoren wij tot de voorstanders van specificiteit. Om die reden
bevat dit hoofdstuk voornamelijk informatie over het verwerkingsproces van
slachtoffers van een ernstig misdrijf.
Wij veronderstellen dat bij het verwerken van een ernstig misdrijf het
slachtoffer de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving probeert te repareren (Spitzer, Kaplan en Pelcovitz, 1989). Anders geformuleerd, een ernstig misdrijf verwerken is voorkomen dat de kijk op het
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving blijvend wordt verstoord (stoornis). Tijdens die reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk kunnen
slachtoffers steun uit hun omgeving vaak niet ontberen.
Drie probleemstellingen worden in dit hoofdstuk behandeld. In de eerste
plaats wordt uitgelegd wat men zich moet voorstellen bij een verstoorde kijk
op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Om dat te kunnen, wordt
uitgebreid aandacht besteed aan het Zelf en zijn gezichten. In de tweede
plaats laten we zien hoe slachtoffers die verstoorde kijk kunnen repareren.
Daarbij komt de nadruk zowel te liggen op het proces van repareren (verwerkingsproces) als de techniek die slachtoffers naar onze mening hanteren bij
de reparatiewerkzaamheden (cognitieve (her)waardering). In dit verband
wordt ook aangegeven wat een blijvend verstoorde kijk is (stoornis). Dat
wordt besproken in het kader van het algemene begrip verwerkingsstoornis.
In de derde plaats zullen we nagaan wat de bijdrage van de omgeving is aan
het verwerken van het misdrijf. Uitvoerig zullen daarbij de concrete reacties
van de omgeving worden besproken. Uitgangspunt daarbij zijn de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2 over de hulpbehoefte bij slachtoffers van
ernstige misdrijven.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de volgende vragen aan bod:
1. Wat is het Zelf en uit welke gezichten bestaat het Zelf?
2. Wat is een verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaringen en de omgeving?

4. Wat zijn de consequenties van zo'n verstoorde kijk?'
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5. Hoe wordt de verstoorde kijk gerepareerd: doelen, modellen en mechanismen?
6. Hoe repareert een slachtoffer zelf de verstoorde kijk (cognitief herdefiniëren)?
7. Wat is een stoornis?
8. Hoe speelt de omgeving in op dat reparatieproces van de verstoorde kijk?
9. Welke regels hanteren hulpverleners bij het effectief verlenen van steun?

3.2 Een verstoorde kijk en de consequenties
In deze paragraaf wordt de centrale stelling van dit hoofdstuk behandeld, namelijk dat het misdrijf een verstoorde kijk veroorzaakt op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Zoals we in het inleidende hoofdstuk reeds bespraken, is het Zelf een `heuristisch' concept van elk individu dat alomvattend
is, vele gezichten heeft en langzaam wordt ontwikkeld. Omdat het misdrijf in
deze visie primair een inbreuk op het Zelf is en daarom een verstoorde kijk
op het Zelf teweeg brengt, geven we een uitgebreide beschrijving van het
Zelf met zijn vele gezichten. Pas daarna gaan we in op bovengenoemde stelling. Aansluitend daarop bespreken we enkele consequenties voor het slachtoffer van die verstoorde kijk. Centraal daarbij staat de crisis waarin het
slachtoffer direct na het misdrijf komt te verkeren en van waaruit het slachtoffer besluit om de verstoorde kijk te gaan repareren. Aan de hand daarvan
wordt uitgelegd waarom slachtoffers vaak veel tijd nodig hebben om een ernstig misdrijf te verwerken.

3.2.1 Het Zelf en zijn gezichten
Zoals gezegd doen slachtoffers volgens Bard en Sangrey (1979) naast fysiek
letsel en/of materiële schade een gemeenschappelijke vorm van leed op die
bestaat uit de overrompeling van het Zelf. Het Zelf van een slachtoffer wordt
geschaad door een misdrijf.
Op deze plaats is het nuttig om nogmaals toe te lichten hoe het Zelf ontstaat. Het individuele Zelf komt tot stand door groei, verandering en aanpassing (Hall en Lindzey, 1970). Het Zelf is het produkt van de evaluatie van
eigen handelen. Bij de evaluatie worden ervaringen, verwachtingen, kennis,
vrees, hoop en dromen betrokken. Allen spelen zij een rol in het ontstaan
van het gevoel over individuele autonomie te beschikken die door de omgeving wordt gerespecteerd en van het vertrouwen in de ander. Het Zelf kan
ons inziens worden beschreven als het beeld dat een volwassen individu van
zichzelf heeft als sociaal wezen met bepaalde plichten, rechten en verwachtingen. Een slachtofferervaring van 30 seconden kan iemands besef van individuele autonomie en vertrouwen in de ander, waaraan van kindsbeen af is
gewerkt, afbreken.
Letterlijk zeggen Bard en Sangrey (1979) over de overrompeling van het
Zelf: `They are wounded in the verg essence of themselves, the centre from
which every person integrates life'.
De inbreuk op het Zelf wordt hieronder aan de hand van meer begrippen
toegelicht. Wij noemen dit de gezichten van het Zelf. Ieder van de begrippen
verwijst naar een unieke vorm waarin de inbreuk op het Zelf kan plaatsvinden.
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In figuur 1 is de samenhang weergegeven tussen verschillende ernstige misdrijven en de gezichten van het Zelf geformuleerd in termen van mogelijk
geestelijk lijden voor slachtoffers van die misdrijven (bron: Bard en Sangrey,
1979). De gebruikte begrippen zijn: a) concrete fysieke en/of materiële aantasting, b) concrete symbolische en/of daadwerkelijke psychische aantasting,
c) opgelegd gevoel van isolement, verlies van vertrouwen in anderen en verminderde capaciteit om intieme relaties op te bouwen of te onderhouden, d)
bedreiging met verlies of verlies van de autonomie, e) bedreigde overleving
en f) uiteindelijke vernietiging van het Zelf.

Aan figuur 1 ligt een schaal ten grondslag, die van boven naar beneden en
van links naar rechts oploopt in ernst: van boven, de materiële aantasting via
de fysieke en immateriële aantasting naar beneden, de uiteindelijke vernietiging van het Zelf; van links, zakkenrollerij via beroving met geweld naar
rechts, moord en doodslag.
Hieronder zullen we achtereenvolgens de gezichten van het Zelf behandelen geformuleerd in termen van mogelijk geestelijk lijden. De meest tastbare
vorm van de inbreuk door het misdrijf op het Zelf is de materiële aantasting
van het slachtoffer. Een misdrijf tast het Zelf van een slachtoffer aan door
kwetsing van het lichaam of ontneming van goederen (concrete aantasting).
Een slachtoffer van beroving met geweld bijvoorbeeld loopt lichamelijk letsel
op, terwijl ook persoonlijke bezittingen worden vernield.
In de tweede plaats tast een misdrijf het Zelf aan in psychisch opzicht. De
waarde en uniciteit van een individu wordt opzettelijk ontkend. Vooral bij
vrouwenmishandeling en seksueel geweld worden slachtoffers symbolisch en
daadwerkelijk vernederd en onderdrukt. Dit aspect speelt echter ook bij geweld
tussen mannen een rol.
In de derde plaats tast het misdrijf het Zelf aan, in de zin dat men andere
mensen vertrouwt. Verlies van vertrouwen geeft iemand het gevoel er helemaal alleen voor te staan (isolement). Op anderen wordt niet gerekend. Intimiteit is er niet meer. Dat wantrouwen ontstaat doordat de dader met opzet
`leed' toebrengt. Bijna onherstelbaar is het verlies van vertrouwen in de medemens bij personen die in een kort bestek vaker slachtoffer van een ernstig
misdrijf worden (Walker, 1979).

Hoe de dader door een misdrijf te plegen het vertrouwen van het slachtoffer in de medemens schendt, kan als volgt worden uitgelegd: een misdrijf
verstoort het diepgewortelde geloof van een burger in een `sociaal pact' met
de omgeving. De Canadese psycholoog Lerner (1970) stelt dat de gemiddelde
mens gelooft in een rechtvaardige wereld. Door een misdrijf wordt dit geloof
in een rechtvaardige wereld geschonden.
De relatie tussen het geloof in een rechtvaardige wereld en de psychische
gevolgen van slachtofferschap is in Nederland verder uitgewerkt door de psycholoog Beyk (1986) en de criminoloog Van Dijk (1989). Het vertrouwen van
de medemens wordt verder geschokt door de vaak koele of zelfs afwijzende
reacties in de omgeving van het slachtoffer. Men verwacht medeleven en
begrip maar ontmoet in plaats daarvan afwijzing en verwijten. Door de verantwoordelijkheid voor het misdrijf in de schoenen van slachtoffers te schuiven, wordt de gedachte uitgebannen dat de wereld wellicht niet rechtvaardig
is en dat men zelf wel eens het volgende slachtoffer zou kunnen zijn (Van
Dijk, 1989). Zo versterkt de omgeving het idee bij slachtoffers dat de medemens niet te vertrouwen is.
In de vierde plaats wordt door het misdrijf het Zelf aangetast, in de zin
dat het slachtoffer zich niet meer in staat voelt zijn eigen lot te bepalen.
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Figuur 1: De geschonden gezichten van het Zelf en verschillende ernstige misdrijven
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Aantasting van de autonomie is bij slachtoffers als volgt waar te nemen.
Slachtoffers merken zelf dat hun omgang met de omgeving niet meer zo effectief is als voor het misdrijf. Verder zien we dat slachtoffers zich bij het oplossen van hun eigen problemen passief opstellen.
Het allerergste aan het verlies van autonomie is dat men daardoor ook het
respect van andere mensen verliest. De individuele autonomie wordt aangetast doordat de dader het slachtoffer met opzet vernedert. Het zelfvertrouwen van het slachtoffer verdwijnt en ook het respect dat het slachtoffer in de
ogen van anderen heeft.
Met bovengenoemd betoog hebben we een indruk willen geven van de complexiteit en alomvattendheid van de aantasting van het Zelf door een ernstig
misdrijf. Ook is benadrukt dat het Zelf het resultaat is van een langdurig proces van reflectie en zingeving.

3.2.2 Een verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving
Onverwacht wordt iemands Zelf aangevallen. Een ernstig delict is voor een
individu een intense en aangrijpende ervaring. Zo'n intense en aangrijpende
ervaring veroorzaakt een verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring
en de omgeving (Spitzer, Kaplan en Pelcovitz, 1989). Wat een verstoorde kijk
is, wordt hieronder uitgelegd.
De verstoorde kijk op het Zelf manifesteert zich op allerlei manieren. Allereerst manifesteert zich dat bij een slachtoffer als niet effectief kunnen handelen. Dat kan bijvoorbeeld tot een passieve opstelling leiden bij het oplossen
van problemen. Ook horen daar verlamming, verlies van controle en onverschilligheid bij, zoals bij slachtoffers van een roofoverval werd geconstateerd
(Gabor et al., 1987). Een van de inbraakslachtoffers die door Maguire en
Bennett (1982) werd ondervraagd, zei kernachtig: `It was the worst shock of
my life. The doctor had to give me an injection. I could not speak a word'.
In de tweede plaats manifesteert de verstoorde kijk op het Zelf zich in het
gevoel van het slachtoffer te zijn gestigmatiseerd. Door de slachtofferervaring
treedt soms het gevoel op van permanent te zijn beschadigd. Een van de
andere inbraakslachtoffers van Maguire en Bennett (1982) zei hierover: Y
shall never forget it because my privacy has been invaded. 1 have worked hard
all my life and had my pose to the grindstone ever since and this happens. Now
we can't live in peace. I have a feeling of "mental rape". I feel a dislocation and
disruption of private concerns. I have destroyed everything they touched. Ifeel so
extreme about it'.
In de derde plaats manifesteert de verstoorde kijk van het slachtoffer op
het Zelf zich als volgt: geïsoleerdheid, de onmogelijkheid om anderen te
vertrouwen of intiem met anderen te zijn. Een zuster van een slachtoffer dat
is vermoord, zegt het als volgt (Bard en Sangrey, 1979): `It would have been
easier if there had been someone to te!! what was going on and to prepare me
for the things that happened after with my family, my friends, the police, the
courts. Someone to help sort it out, to say: "You're not the only one". I feit so
terribly alone. If only there had been some way to find out about other people in
the same situation, to hear what they were going through so I could compare it
to what I was going through. More than anything else, 1 just needed to understand what was happening'.

33

In de vierde plaats manifesteert de verstoorde kijk op het Zelf zich in woede,
die sterk wordt onderdrukt of juist in een overreactie van woede. Een slachtoffer van een overval drukt haar woede als volgt uit (Fischer, 1984): `[wifel
And it bothered her [daughter] for many weeks after that, knowing that there is
really such a thing as robbery, not just on television but it actually happens to
private citizens. That made me angry inside, that someone would do that and
upset my children......... Anger towards that person and feeling like that they
have no business in my home'.
Een verstoorde kijk op de slachtofferervaring manifesteert zich in: a) geheugenverlies (voor delen van of de gehele ervaring), b) denken dat men de
slachtofferervaring heeft verdiend in plaats van de verantwoordelijkheid voor
het misdrijf bij de dader te leggen en c) het overnemen van meningen en
opvattingen van daders (bijvoorbeeld om vrouwen op `het rechte pad' te
houden, moeten zij af en toe een pak ransel hebben). De interpretatie dat
het slachtoffer zijn slachtofferervaring heeft verdiend, komt voort uit de behoefte om het geloof in een rechtvaardige wereld te herstellen. Indien men
het er zelf naar heeft gemaakt, is het misdrijf minder bedreigend dan wanneer de omgeving willekeurig toeslaat (Van Dijk, 1989).
Vele voorbeelden van het denken dat men de slachtofferervaring heeft
verdiend zien we bij Bulman en Wortman (1977). De labels waaronder zij het
hebben geplaatst zijn: a) God had een reden, b) predestinatie en c) mijn verdiende loon. Een voorbeeld van een slachtoffer dat het laatste label hanteert,
is: '1 deserve it for a lot of different reasons. Like you know, when you live in
the ghetto that, you know our people, they don't like to see one have more than
the other. So it was automatically jealousy. So in the ghetto, when you get to
where you start buying Cadillacs and jewelry, you are supposed to make a move
out of the ghetto...... So I blame that for one thing on myself. And then for
number two, like I sai4 I shouldn't have had --------- in my car. Then I had a
good woman at home, and I was dogging her, you know, pimping was involved,
and uh, you know, you can't fust have your cake and eat it too. And if you do
wrong you reap what you sow; I just believe that' (Bard en Sangrey, 1979).
Een verstoorde kijk op de omgeving manifesteert zich in: a) ongeloof dat
autoriteiten te hulp schieten, b) vrees om opnieuw slachtoffer te worden,
zelfs bij de evidente afwezigheid van gevaar en c) het voortdurend aftasten
van de omgeving op potentieel gevaar. Een voorbeeld van het ongeloof dat
de autoriteiten te hulp schieten is het volgende slachtoffer van verkrachting:
'hen any exposure to law touches your life, you become different. I felt very
lonely and very much at sea with the whole business of pursuing justice. I feit
more vulnerable in court than I had on the streat. I feit weaker, I feit more helpless. I feit like an oddity who had no right to be there' (Bard en Sangrey, 1979).
Een voorbeeld van de vrees om opnieuw slachtoffer te worden is het volgende slachtoffer (Fischer, 1984): `I really am suspicious of everybody. Even
when the police called yesterday and he says this guy's [research interviewer]
gonna call you. I said, "well, I don 't know." I went to pieces. 1 couldn't even go
on working'.
Nota bene: herhaald slachtofferschap
Een plotselinge en arbitraire niet voorziene schending van het Zelf is een
schok voor de slachtoffers en wel zo'n schok dat in allerhande situaties problemen ontstaan met functioneren. De controle over het eigen bestaan ont-
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glipt hen. Hiervoor verantwoordelijk is de verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving.
Nog schrijnender is de inbreuk op het Zelf en de daarmee gepaard gaande
consequenties voor personen die vaker in een korte periode slachtoffer zijn
van een ernstig misdrijf. Mogelijk is de verstoorde kijk bij slachtoffers die
herhaaldelijk door een ernstig misdrijf getroffen worden, meer blijvend van
aard dan bij eenmalige slachtoffers van een ernstig misdrijf. Zweeds onderzoek bij slachtoffers van bankovervallen (Leymann, 1985) laat zien dat het
klachtenpatroon van slachtoffers die vaker zijn overvallen, verschilt van het
klachtenpatroon van slachtoffers die één of twee keren zijn overvallen. Dat
verschil tussen beiden is al tijdens de overval waar te nemen en wordt nog
duidelijker waarneembaar direct na de overval en de eerste nacht volgend op
de overval. Bij slachtoffers die vaker zijn overvallen, worden meer nachtmerries, vage gevoelens van angst, geïrriteerdheid en hoofdpijnen aangetroffen
dan bij eenmalige overvalslachtoffers.
Leymann (1985) laat zich in volgende zin uit over bovengenoemde verschillen in klachtenpatronen: `Our analyses show very clearly that people with
repeated experiences of robberies suffer more from stress symptoms caused
by cognitive processes than people with a single experience. The explanation
of this may be that people leem to find their situation more hopeless, more
out of control, the more often they are involved in a very stressful event (like
a robbery) where they are victimized without being able to do anything else
but guit their jobs - indeed a very serious situation. Zijn conclusie is dat de
verstoorde kijk het resultaat is van cognitieve processen.
Canadees onderzoek (Gabor et al., 1987) bevestigt het resultaat van dit
Zweedse onderzoek. Slachtoffers die vaker zijn overvallen, zijn tijdens de
overval woedend en proberen de dader aan te vallen met alle risico's van
dien terwijl slachtoffers die hun eerste overval meemaken, tijdens de gebeurtenis angstig zijn en vluchten of verstijven. Uit dit onderzoek (Gabor et al.,
1987) blijkt verder dat slachtoffers die vaker zijn overvallen, meer chronische
nerveusheid, slapeloosheid, nachtmerries en verstoord eet- en drinkgedrag
vertonen dan eenmalige overvalslachtoffers.
Evenals bij chronisch mishandelde vrouwen (Walker, 1984) wordt bij herhaalde overvalslachtoffers voor hun afwijkende klachtenpatroon de `learned
helplessness' verklaring (Leymann, 1985) gehanteerd. Een blijvend verstoorde
kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving leidt tot `learned
helplessness'. Herstel lijkt voor deze slachtoffers uitgesloten zolang het misdrijf voortduurt.
Alle bovengenoemde reacties zijn aanpassingsreacties. Geest en lichaam
proberen zich aan te passen aan een situatie waar voortdurend uit blijkt dat
men gevaar loopt om weer slachtoffer van een ernstig misdrijf te worden. Bij
deze slachtoffers kunnen we daarom niet meer spreken over een verstoorde
kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving maar moet gesproken
worden van een slachtofferstoornis.

3.2.3 Aspecten van de verstoorde kijk
De crisis
Direct na het misdrijf verkeren slachtoffers door de verstoorde kijk op hun
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving in een crisis. De bij deze crisis
horende reacties worden in de psychologie omschreven als het resultaat van
stress (General Adaption Syndrome, Selye, 1952, 1974). Stress ontstaat door
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een discrepantie tussen eisen (herstel van de verstoorde kijk) en het onvermogen van de persoon (eventueel met ondersteuning van de `support'-groep)
om deze eisen in het eigen bestaan te verwerken of te integreren.
Crisisreacties van mensen lijken sterk op elkaar. Moeilijk voor slachtoffers
is dat de stress niet altijd zonder meer hanteerbaar lijkt. Dat het misdrijf een
verstoorde kijk teweegbrengt, is men helemaal niet op voorbereid. Op de effecten van de crisisreacties kunnen slachtoffers niet anticiperen door bij zichzelf te rade te gaan en weerstand te bieden. Strategieën werken niet die in
eerdere situaties met succes zijn gebruikt om moeilijke situaties het hoofd te
bieden. Dit ondermijnt het zelfvertrouwen van het slachtoffer en mogelijke
verdere initiatieven om de verstoorde kijk aan te pakken.
Slachtofferschap en aangeleerde hulpeloosheid
Over aangeleerde hulpeloosheid zegt Walker (1984): `On the basis of clinical
work with battered woman, it was hypothesized that the woman's experiences
of the noncontingent nature of their attempts to control the violence would,
over time, produce learned helplessness and depression as the repeated
batterings, like electrical shocks, diminish the woman's motivation to respond.
If a woman is to escape such a relationship, she must overcome the tendency
to learned helplessness techniques by, for example, becoming angry rather
than depressed and self-blaming; active rather than passive; and more realistic about the likelihood of the relationship continuing on its aversive course
rather than improving. She must learn to use escape skills compatible to the
survival behaviors already adopted'.
Hoe chronisch slachtofferschap wordt verwerkt, is nog nauwelijks bekend.
Uit therapeutische behandelingen van incest ontstaat het volgende beeld
(Boon en Van der Hart, 1988): incestslachtoffers lijken de serie schokkende
gebeurtenissen te overleven door afstand te nemen van het lichaam dat incest
heeft ervaren, evenals de gedachten en het gevoelsleven tijdens de incestgebeurtenissen, om in plaats daarvan een andere incestvrije persoon te betreden (dissociatie).
De veiligheid is doorlopend in het geding als een slachtoffer herhaald leed
wordt toegebracht. Als daar een eind aan is gekomen, kan het slachtoffer de
serie schokkende gebeurtenissen gaan verwerken. Het verwerken van zo'n
serie schokkende gebeurtenissen begint soms na een bijzondere ervaring. Bij
incest is dat bijvoorbeeld de eerste seksuele ervaring uit vrije wil. Doordat
het verwerken soms pas jaren na de gebeurtenissen begint, zijn de symptomen voor het slachtoffer en de omgeving moeilijk waar te nemen. Voordat
de verwerking begint, wordt alle beschikbare energie door slachtoffers aangewend om te overleven (Walker, 1984).
De discrepantie tussen de eis om de verstoorde kijk te gaan repareren en
het onvermogen om daar wat aan te doen, wordt niet opgeheven als slachtoffers continue gevaar lopen. Bij voortdurende mishandeling ligt de hoogste
prioriteit bij het overleven van de gebeurtenissen. Slachtoffers verkeren dan
ook in een aanhoudende crisis. Hoe men overleeft, wordt verklaard vanuit
het psychologische perspectief `learned helplessness' (Walker, 1984). Herhaald niet-incidenteel slachtofferschap maakt ontsnappen aan de pijnlijke
situatie moeilijk. Iemand die herhaaldelijk slachtoffer is, ziet zichzelf als
iemand die voortdurend wordt gekwetst. Die verandering van `de zaak onder
controle hebben' tot `voortdurende machteloosheid' wordt veroorzaakt doordat het succes van de eigen acties onvoorspelbaar wordt. De controle over de
eigen situatie ontbreekt. Bij aangeleerde hulpeloosheid horen volgens Walker
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(1984) klachten die men ook bij depressie ziet zoals emotionele ontzetting,
fobieën en slaapstoornissen.
Benodigde tijd om het emstige misdrijf te verwerken
In enkele minuten wordt een misdrijf gepleegd. Zeker geldt dat voor roofovervallen. Gewapende roofovervallen nemen niet meer dan één minuut in
beslag (Gabor et al., 1987). Anders is dat bij chronische mishandeling. Alhoewel het plegen van dit soort misdrijven net als gewapende overvallen weinig
tijd in beslag neemt, is er bij de aanvang van chronische mishandeling een
lange aanloopfase waarin het slachtoffer wordt bedreigd (Walker, 1984).
Tegen het einde van de chronische mishandeling is de aanloopfase waarin gedreigd wordt geweld te zullen gebruiken, aanzienlijk bekort.
Omdat nu eenmaal de niet-verstoorde kijk de resultante is van een langdurig psychologisch groeiproces vinden wij het aannemelijk dat als daar een
inbreuk op wordt gepleegd het herstel van de gewone kijk op het Zelf, de
omgeving en de slachtofferervaring nogal wat tijd in beslag zal nemen.

Door het weven van de levensdraden en het doorsnijden ervan op een
tijdas uit te zetten, worden we het schrille contrast tussen beiden gewaar. Het
weven neemt heel wat meer tijd in beslag dan het doorsnijden. Om de doorgesneden levensdraden te repareren is daarom ook meer tijd nodig is dan
voor het plegen van het misdrijf.
Kleber en Brom (1986) hebben zich op grond van de literatuur een beeld
gevormd over het aantal maanden dat een getroffene nodig heeft om een
ernstig misdrijf te verwerken. In hun uitspraken over termijnen zijn zij voorzichtig. Minimaal stellen zij, neemt het verwerken van een ernstig misdrijf
twee maanden in beslag alhoewel minder ook voorkomt. Niet ongebruikelijk
om de schokkende gebeurtenis te verwerken is een periode van zes maanden.
Een redelijk aantal slachtoffers echter heeft nog meer tijd nodig om een
ernstig misdrijf te verwerken. In dat verband wordt wel eens een periode van
meer dan een jaar genoemd.

3.3 Verwerken: repareren van een verstoorde kijk?
3.3.1 Reparatie van de verstoorde kijk: doel verwerken?
Hieronder formuleren wij drie algemene doelen van het reparatieproces aan
de verstoorde kijk die het gevolg is van de inbreuk door het ernstige misdrijf.
De drie doelen hangen direct samen met het reparatieproces aan de drie onderdelen van de verstoorde kijk, namelijk het Zelf, de slachtofferervaring en
de omgeving.
Het eerste doel is het totale gebeuren op een bevredigende manier reconstrueren. In dat proces van reconstructie van het totale gebeuren wordt de
verstoorde kijk op de slachtofferervaring gerepareerd. Als het slachtoffer als
het ware het totale gebeuren als een film op z'n netvlies van het eind naar
het begin en van het begin naar het eind kan laten afspelen.
Het tweede doel is het zoeken naar een `aannemelijke' verklaring voor het
misdrijf, de gebeurtenissen die daartoe aanleiding hebben gegeven en de
gevolgen die daaruit voortvloeiden. Dat zoeken naar verklaringen noemen we
het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf. Slachtoffers verwerken het
misdrijf door een eigen `healing theory' te ontwikkelen over wat voor, tijdens
en na het misdrijf is gebeurd (Ochberg, 1988).
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Het derde doel is de relatie met de omgeving zo veranderen dat het slachtoffer zich zelf ziet als overlevende. Dat afdwingen van veranderingen bij de
omgeving is het repareren van de verstoorde kijk op de omgeving. In kortlopende behandelingen van getraumatiseerde slachtoffers (posttraumatic therapy) waar herstel van de psychologische gezondheid centraal staat, wordt 'succes' van de behandeling afgemeten aan het afstand kunnen nemen van de rol
als slachtoffer, zich daarbij realiserend dat men het ernstige misdrijf heeft
overleefd (Ochberg, 1988).

3.3.2 Het uitwerken van de doelen van verwerken
Zoals gezegd worden drie doelen bij het verwerken van een ernstig misdrijf
nagestreefd. Door de doelen te realiseren repareert men de verstoorde kijk
op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Gedetailleerd staat hieronder beschreven wat men zich bij ieder van deze doelen moet voorstellen.
A. Reconstructie van het totale gebeuren tijdens het misdrijf
Het op een bevredigende manier reconstrueren van het totale gebeuren
houdt in dat de verstoorde kijk op de slachtofferervaring wordt gerepareerd.
Na een aanvankelijke ontkenning van het misdrijf volgt er een periode
waarin er emoties, ideeën en associaties stukje voor stukje worden toegelaten.
Dit gebeurt bij (aspecten van) het misdrijf in de vorm van schrikreacties,
scherpe herinneringen, nachtmerries en plotseling opwellende emoties.
Dit wordt afgewisseld met perioden van ontkenning: het slachtoffer vermijdt zaken die aan het misdrijf doen herinneren, zoals de plaats van de
gebeurtenis, de dader en de mensen die iets met de dader hebben uit te
staan. Vaak gaat dat gepaard met een gevoel van depressie, verdoofdheid en
apathie.
De stukken die worden toegelaten, nemen naarmate de verwerking voortschrijdt in omvang toe. De reconstructie van de gebeurtenis wordt bij elke
nieuwe cyclus van ontkennen en herbeleven vollediger. Aan de reconstructie
komt pas een eind als het slachtoffer het totale gebeuren als het ware als een
film op z'n netvlies kan afspelen, dat wil zeggen zonder dat er gaten vallen of
haperingen in optreden.
B. Constructie van een `healing theory'
Door de constructie van een individuele `healing theory' wordt de verstoorde
kijk op het Zelf gerepareerd. Bij het construeren van de theorie worden alle
verklaringen en betekenissen die aan gebeurtenissen voor, tijdens en na het
misdrijf zijn toegekend consistent in een samenhang geplaatst.
Bij de constructie van een `healing theory' gaat het slachtoffer door verschillende stadia. Stap één is de gebeurtenis onder ogen zien. Stap twee is
een confrontatie met de gebeurtenis door bijvoorbeeld informatie in te winnen over het verwerken van een ernstig misdrijf en de daarbij horende stressreacties. Stap drie is zich zelf bloot geven door bijvoorbeeld met anderen
over het misdrijf te gaan praten. Stap vier is het misdrijf recapituleren door
bijvoorbeeld zelf gedetailleerd na te gaan wat er precies is gebeurd. Stap vijf
is de verstoorde kijk op het Zelf onderzoeken. Dat onderzoek kan aanleiding
geven tot: a) het corrigeren van inzichten, b) het corrigeren van de verstoorde kijk en c) het zoeken naar nieuwe en meer voor het slachtoffer acceptabele verklaringen voor de slachtofferervaring (Figley, 1988).
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Een nieuw beeld ontstaat zo van de oorzaak van het misdrijf en de daarbij
horende omstandigheden. Figley (1988) noemt dat een individuele `healing
theory'. Een `healing theory' is een samenhangend geheel aan verklaringen
voor het misdrijf en de omstandigheden waaronder men slachtoffer werd.
De vragen waarop een slachtoffer antwoord moet geven, zijn: 1) wat is er
precies gebeurd? 2) waarom hadden de daders het op mij gemunt? 3) tijdens
de gebeurtenis dacht ik en voelde ik van alles, hoe kwam dat? en 4) als zoiets
weer gebeurt, kan ik dan (de gevolgen) van het misdrijf beter aan?
Niet alleen zoekt het slachtoffer naar bevredigende antwoorden op bovengenoemde vragen, ook zoekt het slachtoffer naar een onderlinge consistente
samenhang tussen deze antwoorden. De bevredigende en onderlinge consistente antwoorden op deze vragen vormen een zogenaamde individuele `healing theory'. Het is niet de `waarheid' waarnaar gezocht wordt maar een zodanige structuur in de betekenissen en verklaringen dat men weer verder kan
leven zonder voortdurend op een onaangename wijze aan het misdrijf te
hoeven worden herinnerd.
C. Het herzien van de relatie met de omgeving
Door de relatie met de omgeving grondig te herzien wordt de verstoorde kijk
op de omgeving gerepareerd.
Van het een op het andere moment is men `slachtoffer'. Iemand die medelijden en sympathie behoeft. Maar ook iemand met wie de omgeving niet veel
te maken wil hebben omdat de waarheid te hard is. Niemand is bereid in te
stemmen met het gegeven dat zij of hij kwetsbaar is en slachtoffer kan worden van een misdrijf.
Bovengenoemde bejegening door de omgeving is voor een slachtoffer een
extra handicap bij het repareren van de verstoorde kijk op de omgeving.
Twee scenario's staan daarbij open voor het slachtoffer: a) zich aanpassen
aan de omgeving door de slachtofferstatus te aanvaarden, of b) de relatie met
de omgeving grondig herzien door zich te gaan gedragen als overlevende.
Als men de relatie met de omgeving grondig heeft herzien dan betekent
dat dat men na afloop daarvan kan instemmen met de volgende opvattingen
(Ochberg, 1988):

1. ik was slachtoffer;
2. mij overkwam dit misdrijf dat niet fair was;
3. om dit misdrijf heb ik niet gevraagd, ik heb verloren;

4. ik heb het misdrijf overleefd en ben niet langer slaaf van de status als
slachtoffer;
5. ik kijk op het misdrijf meer met verdriet dan met haat terug;
6. ik zie de toekomst meer met hoop dan met wanhoop tegemoet;
7. ik zal het misdrijf niet vergeten, maar ik hoef het mij ook niet continu te
herinneren;
9. ik was slachtoffer; en
10. ik ben overlevende.
In de Verenigde Staten zijn bovengenoemde opvattingen verwerkt in een lied
dat door slachtoffers van ernstige misdrijven wordt gezongen. Door dit lied te
zingen, krijgen hulpverlener en het slachtoffer zelfvertrouwen waardoor het
herzien van de relatie met de omgeving wordt bespoedigd.
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3.3.3 Twee methoden van verwerken?
Hier worden twee methoden van verwerken onderscheiden die slachtoffers
naast elkaar hanteren.
De eerste methode (Horowitz, 1986; Kleber, Brom en Defares, 1986)
wordt het fasemodel genoemd. Het fasemodel beschrijft hoe een slachtoffer
het misdrijf achteraf reconstrueert. Stukje bij beetje laten slachtoffers tijdens
het verwerken (delen van) het misdrijf tot zich doordringen. Dat tot zich
door laten dringen van de gebeurtenis gaat net zo lang door totdat de gebeurtenis in z'n geheel is gereconstrueerd.
De tweede methode zullen we het scenariomodel noemen. Dit is een modelmatige beschrijving van een methode volgens welke een schema wordt
ontwikkeld (Van Parreren, 1971). Een schema structureert de waarneming.
Neisser (1976) zegt daarover: `The schema determines what is perceived even
when no overt moment occur, because information can be picked up only if
there is a developing format ready to accept it' (Kleber, Brom en Defares,
1986). Tijdens het verwerken van een ernstig misdrijf ontwerpen slachtoffers
een nieuw schema waar de `oude' gebeurtenissen en de `nieuwe' gebeurtenis
(het misdrijf) in passen.
Bij het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring
en de omgeving wordt naar onze mening door slachtoffers van beide methoden van verwerken gebruik gemaakt. Volgens het fasemodel houdt het slachtoffer zich bij het verwerken van het misdrijf bezig met de reconstructie van
de gebeurtenis. Volgens het scenariomodel daarentegen wordt bij het verwerken gestreefd naar de constructie van een `aannemelijke' theorie ('healing
theory') waarin alle verklaringen van het slachtoffer zijn verwerkt over de gebeurtenis, hun eigen gedrag en dat van anderen voor, tijdens en na het misdrijf (Ochberg, 1988). Het scenariomodel zegt verder iets over het streven
van slachtoffers naar herziening van de relatie met de omgeving.
Fasemodel
Horowitz (1986) vat de belangrijkste kenmerken van stressreacties op (onder
andere) een ernstig misdrijf kernachtig samen. Hieronder worden de observaties van Horowitz (1986) opgenoemd die op klinisch en experimenteel onderzoek naar `stress response syndromen' zijn gebaseerd:

1. In de reacties van slachtoffers zijn algemene trends te ontdekken, die vrijwel steeds optreden indien het misdrijf ernstig is geweest, ondanks individuele verschillen tussen de betrokkenen. Zelfs de meest weerbare en minst
kwetsbare mensen evenals mensen met veel vrienden en familie op wie zij
kunnen terugvallen, zullen wanneer het misdrijf ernstig is, daarop reageren
met bepaalde typische stressreacties.
2. Ook de variatie qua aard en omvang in misdrijven lijkt op algemene kenmerken van de stressreacties weinig invloed te hebben. Verschillen in misdrijven resulteren hoogstens in een specifieke extra stressreactie bij een
bepaalde gebeurtenis.
3. Stressreacties houden nog lang na afloop van het misdrijf aan. Sommige
stressreacties op een misdrijf breken pas door na een periode van ondersteuning en uitgebreide troost.
4. Uit klinische, veld- en experimentele studies blijkt dat het misdrijf na afloop regelmatig wordt herbeleefd in gedachten, gevoelens en/of gedrag.
Ook wordt in deze studies frequent gewezen op de vele aan elkaar gerelateerde maar soms ook tegenstrijdige stressreacties, waaronder ontkenning
van ideeën, emotionele verdoving en gedragsmatige vermijding.
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5. De trends `herbeleven' en `ontkennen' in de reactie op het misdrijf wisselen elkaar af als de dalen en toppen van een golf. De trends in stressreacties zijn tijdelijk. Dat afwisselen van trends geldt ook voor ernstige misdrijven. Beide trends in reacties kunnen ook gelijktijdig voorkomen. Hierbij zijn er verschillen tussen individuen. Zo treft men verschillen aan bij de
aanvang en bij het beëindigen van de stressreactie. Los daarvan zijn er ook
verschillen in de volgorde van reactietrends. Ook komt het voor dat bij een
en dezelfde persoon meer reactietrends tegelijk voorkomen. Wanneer dat
het geval is, heeft ieder van de stresstrends betrekking op verschillende
cognitieve en affectieve stressreacties.
Horowitz (1979) heeft de verscheidenheid aan stressreacties bij schokkende
gebeurtenissen in één model verwerkt. Als grootste gemene deler van stressreacties nam Horowitz (1986) bij een groot aantal individuen en verschillende
soorten schokkende gebeurtenissen de volgende cognitieve en emotionele
fasen waar:
a. Fase van de eerste bewuste realisatie dat er een ernstig misdrijf heeft
plaatsgevonden; vaak gaat die realisatie gepaard met een versnelling en
verscherping van de emotionele reacties;

b. Fase van ontkenning van (delen van) het misdrijf en van verdoving;
c. Gemengde fase van ontkenning en herbeleving van (delen van) het misdrijf
in gedachte, emoties en gedrag;
d. Fase van het verder verwerken van ideeën over (delen van) het misdrijf en
bijbehorende emoties, het tot zich door laten dringen,en acceptatie (of stabiel defensieve verdringing) van het misdrijf.
Dit gefaseerde proces kent twee mogelijke uitkomsten. Als een ernstig misdrijf wordt verwerkt, is volgens dit model één van de uitkomsten, dat de
dwingende herinnering aan het misdrijf niet meer wordt ontkend. Een andere
uitkomst van het verwerken is volgens dit model dat de herinnering aan het
misdrijf zelf niet meer dwingend is.
Men zou kunnen stellen dat de fasen `herbeleven' en `ontkennen' in elkaars plaats treden om een voldoende afwisseling te bereiken tussen inspanning en ontspanning bij het reconstrueren van de totale gebeurtenis, het misdrijf. Tijdens dat reconstructieproces worden bouwstenen aangedragen voor
het kunnen repareren van de verstoorde kijk op de slachtofferervaring. Gaten
in het geheugen worden gedicht en de eigen verantwoordelijkheid wordt
scherp afgebakend van die van de dader.
Scenariomodel
Eerder is uitgelegd dat verwerken betekent zoeken naar een mogelijke integratie van de `nieuwe' schokkende gebeurtenis (het misdrijf) en de `oude'
gebeurtenissen. Opdat de misdrijfgebeurtenis en de `oude' gebeurtenissen een
geheel worden, zoekt men tijdens het verwerken naar die verklaringen die
integratie bevorderen. Van deze verklaringen wordt bovendien geëist dat zij
onderling consistent zijn. Dit geheel vormt dan een theorie over de betrokkenheid van het Zelf van het slachtoffer bij het misdrijf en de daardoor gewijzigde relatie met de omgeving (slachtofferstatus).

Volgens deze methode van verwerken is het slachtoffer als het ware de
regisseur van zijn of haar eigen levensbedreigende verhaal. Bij de regie wordt
er net zo lang geknipt en geplakt tot het verhaal over de levensbedreigende
aantasting van het Zelf een geheel is. Het verhaal bevat over het algemeen
een plot en boodschap. Zoals elke regisseur laat het slachtoffer zich bij de
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regie van zijn of haar eigen levensbedreigende verhaal over de aantasting van
het Zelf leiden door een idee of een ingeving waardoor op een elegante wijze
alle verklaringen over de verstoorde kijk op het Zelf, de eigen bijdrage daaraan en de veranderde relatie met de omgeving in één verhaal terechtkomen.
Dit verwerkingsverhaal laat zien hoe en volgens welke principes de verstoorde kijk door het misdrijf op het Zelf en de omgeving is gerepareerd.
Met dit verwerkingsverhaal wordt tevens afstand gedaan van de slachtofferstatus waardoor het slachtoffer de relatie met de omgeving herziet. Met
vreugde neemt het slachtoffer dan de status van overlevende op zich. Door
zelf een verhaal te maken dat het misdrijf en de eigen betrokkenheid daarbij
uittekent, verandert de relatie met de omgeving. Men bevrijdt zichzelf zo van
de algehele passiviteit die zo kenmerkend is voor slachtoffers van ernstige
misdrijven. De weg wordt weer geopend naar vertrouwen op de eigen autonomie en vertrouwen in de medemens.
Centraal in een scenario bij vrouwenmishandeling zou bijvoorbeeld de onderkenning kunnen staan dat de dieperliggende oorzaak van chronische vrouwenmishandeling de ongelijkwaardige positie van vrouwen ten opzichte van
mannen is. Door dit te onderkennen neemt het slachtoffer een gelijkwaardige
positie in. Vervolg Pns beëindigt men zelf de chronische vrouwenmishandeling
door de notie te onderschrijven dat dit hoorde bij de periode van ongelijkwaardigheid die men heeft overleefd. Bij de status van overlevende hoort dan
ook gelijkwaardigheid wat een bescherming biedt tegen het voortduren van
chronische vrouwenmishandeling.

3.3.4 Repareren van de verstoorde kijk: verwerkingsmechanismen bij
modellen
Bij het fasemodel
Tijdens de reconstructie van de gebeurtenis wat de reparatie bewerkstelligt
van de verstoorde kijk op de slachtofferervaring, treedt bij herbeleving (van
delen van) het misdrijf psychische `oververhitting' op. Eerder hebben we dit
`emotioneel overspoeld worden' genoemd. Psychische `oververhitting' roept
de behoefte aan controle op om de bedreigende herinnering aan het misdrijf
weer op te bergen in het geheugen. Die afwisseling tussen `oververhitting' en
controle is een van de reparatiemechanismen bij het fasemodel. Als dit mechanisme zou ontbreken, komt de reconstructie van de totale gebeurtenis niet
tot stand.
Hoe dit reparatiemechanisme werkt, zullen we hieronder proberen uit te
leggen. Psychische oververhitting wekt heftige, de persoon overspoelende,
angsten op. Angst is verantwoordelijk voor het inschakelen van controlemechanismen die gericht zijn op het laten afnemen van de druk op de psychische `ketel'. Door de bedreigende herinnering aan het misdrijf tijdelijk in het
geheugen op te bergen, neemt de druk af.

Echter, zolang de totale gebeurtenis nog niet bevredigend is gereconstrueerd, neemt met het verstrijken van de tijd de kans toe dat de bedreigende informatie over de slachtofferervaring zich weer aan het slachtoffer opdringt door middel van herbelevingen in (dag)dromen.
Aangezien aan elke handeling een begin zit maar ook een einde, moet ook
aan het repareren een einde komen. Er is het slachtoffer veel aan gelegen
om te vermijden dat zij of hij verzeild raakt in een `perpetuum mobile', zoals
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hierboven is beschreven. Deze wens stimuleert een individu om het repareren
te beëindigen.
Deze verklaring is ontwikkeld ter interpretatie van ervaringen met veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in 1914-1918. `Freud, geconfronteerd met de
verschrikkelijke nachtmerries van veteranen uit de Eerste Wereldoorlog, die
hen soms tot suïcide kon drijven, sprak al over herhalingsdwang, die hij beschouwde als een uiting van de doodsdrift, maar tegelijk ook een poging de
traumatische situatie onder controle te krijgen. Door steeds opnieuw ermee
bezig te zijn verwierf de persoon uiteindelijk de beheersing over de schok'
(Kleber, Brom en Defares, 1986).
In het bovenstaande zijn twee reparatiemechanismen geïntroduceerd die bij
het fasemodel horen. Beide mechanismen laten zien hoe volgens het fasemodel de verstoorde kijk op de slachtofferervaring wordt gerepareerd die het
gevolg is van een ernstig misdrijf. Het eerste mechanisme is de dwangmatige
herhaling tot reconstructie van de totale gebeurtenis en het tweede mechanisme is de neiging om de reconstructie af te maken.
Over dwangmatige herhaling zegt de psychoanalyse dat gebeurtenissen worden `herkauwd'. Dat `herkauwen' gaat volgens de psychoanalyse, instinctief
(Langs, 1982) en houdt pas op wanneer een voldoende ontlading van de drift
(drang om te herhalen) heeft plaats gevonden.
De neiging om iets af te maken verklaart Horowitz (1986) als het `Zeigarnik effect': een onvoltooide activiteit wordt in het geheugen opgeslagen in
afwachting van een betere gelegenheid om het te kunnen afmaken (beëindiging).
Bij het scenariomodel
Bij het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf en de omgeving herwaardeert het slachtoffer voortdurend (onderdelen van) het misdrijf en de
eigen relatie met de omgeving. Dit worden ook wel psychische transformaties
genoemd van observaties van bij het misdrijf horende gedachten, gevoelens
en associaties maar ook van `steunbetuigingen' uit de omgeving.
Psychische transformaties bestaan uit voortdurende mentale registraties
aan de hand waarvan het slachtoffer de verstoorde kijk op het Zelf en de
omgeving herwaardeert. Idealiter leiden deze transformaties tot een consistente `healing theory' en het bij de omgeving afdwingen van de `survivor'status.

De mentale registraties worden voortdurend afgezet tegen het onvermogen
om met het dreigende karakter daarvan om te gaan.
Een discrepantie tussen beiden leidt tot stress. Zelf denken wij dat stress
veroorzaakt wordt door de pijn die voortkomt uit de herinnering aan de
aantasting van het Zelf en de betekenissen en conclusies die hieraan aanvankelijk worden gegeven. Naar onze mening fungeert deze stress als `benzine'
van de reparatiemotor van de verstoorde kijk op het Zelf en de omgeving.
Als deze stress verdwenen is, houdt het repareren op. Stress fungeert hier
dus als reparatie-energie of als motiverende kracht om het misdrijf mentaal
te verwerken.

Wij veronderstellen dat dit mechanisme centraal staat in het scenariomodel. Het mechanisme zelf is ontleend aan de cognitieve psychologie (Lazarus, 1966, 1971) en is het produkt van studies die betrekking hebben op de
reacties op bedreigende gebeurtenissen.
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Hoe stress tussen de mentale registraties en het onvermogen om met het
dreigende karakter ervan mee om te gaan kan worden gereduceerd, zal worden toegelicht met behulp van informatieverwerkingsmodellen.
Centraal in informatieverwerkingsmodellen staat het begrip op waarde
schatten (waardering). Bij stressmodellen uit de cognitieve psychologie hanteert men de begrippen `primaire, secundaire en (her)waardering van (delen
van) gebeurtenissen' (Lazarus en Launier, 1978).

Bijvoorbeeld een primaire waardering stuurt iemands gedrag bij een dreigende situatie. Van de waardering hangt het af of men in een bedreigende situatie vlucht of blijft staan. Met waarderingen vormt een slachtoffer een
nieuw schema (scenario) dat de `oude' gebeurtenissen integreert met de
`nieuwe' gebeurtenis (het misdrijf).
Een veronderstelling bij het begrip waardering was dat alleen cognities
affecten kunnen oproepen. In zijn eerste publikatie over waarderingen had
Lazarus (1966) met het bestaan van een omgekeerd effect geen rekening
gehouden. Dat affecten op hun beurt cognities teweegbrengen, was voor de
theorievorming over het verwerken van een schokkende gebeurtenis een
belangrijke stap voorwaarts. Concreet betekent dit dat waarderingen niet
alleen worden opgeroepen door cognities maar ook door affecten.
Als dat verwerkingsmechanisme waardering het enige zou zijn, dan zou
een slachtoffer van een ernstig misdrijf met het construeren van een nieuw
schema (scenario) nooit ophouden. Horowitz (1986) stelt in dit verband dat
aan de handeling waardering een eind komt door de behoefte aan beheersbaarheid. Hij maakt daarbij gebruik van psychoanalytische inzichten.

De psychoanalyse veronderstelt dat ieder mens de behoefte heeft om alle
`nieuwe' gebeurtenissen zodanig te bewerken dat de gebeurtenis hanteerbaar
wordt (need for mastery). De reductie van stress tussen mentale registraties
en het onvermogen om met het dreigende karakter ervan om te gaan wordt
begrensd door de behoefte aan beheersbaarheid.
3.4 Cognitief herstructureren
Uit het voorgaande blijkt dat de reparatie van de verstoorde kijk op het Zelf,
de slachtofferervaring en de omgeving voornamelijk cognitieve herstructureringsprocessen zijn. In beide reparatiemodellen, het fase- en scenariomodel,
zijn slachtoffers bezig met cognitieve herstructurering. Bij cognitieve herstructurering sturen ideeën, verklaringen en betekenissen het proces.

Met andere woorden, de verwerking en dus ook de reparatieprocessen
worden gestuurd door ideeën, verklaringen en betekenissen. Via dat proces
van cognitieve herstructurering wordt in het verwerkingsproces `nieuwe' met
`oude' informatie in overeenstemming gebracht. Praktisch geschiedt dat doordat aan verklaringen, ideeën en betekenissen die betrekking hebben op de
`oude' en `nieuwe' informatie wordt gesleuteld (Horowitz, 1986). Dat proces
van versleutelen is waarschijnlijk de kern van het verwerkingsproces.
Dit onderdeel is als volgt opgebouwd: a) een bespreking van enkele ideeën
die bij de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving
horen en b) enige uitleg over het proces van cognitieve herstructurering (herdefiniëring).

3.4.1 De verstoorde kijk en bijbehorende ideeën
In het begin van dit hoofdstuk is de nadruk nogal komen te liggen op de stelling van Bard en Sangrey (1979) dat het misdrijf wordt ervaren als een plotselinge aanval op het Zelf.

De verstrekkendheid van deze ervaring voor slachtoffers blijkt pas wanneer
we nagaan wat dat voor een slachtoffer betekent `een plotselinge aanval op
het Zelf . Eerder hebben we laten zien dat de aanval op het Zelf voor het
slachtoffer alomvattend is. Het gevolg voor het slachtoffer is een verstoorde
kijk op het Zelf. Door de verstoorde kijk op het Zelf is iemands vertrouwen
in anderen en iemands recht om zelf beslissingen te nemen (autonomie)
grondig aangetast.
Alhoewel dit idee een centrale plaats in ons betoog inneemt, hebben we
daar niet mee willen beweren dat dit het enige idee is dat slachtoffers overhouden aan hun slachtofferervaring. De praktijk leert juist dat slachtoffers
allerlei ideeën en verklaringen hanteren voor (delen van) de totale gebeurtenis.
Uit het klinisch georiënteerd onderzoek (Horowitz, 1986) blijkt dat de
ideeën die slachtoffers hebben over hun ervaringen, zijn ingegeven door persoonlijke kenmerken van de slachtoffers zelf en situationele kenmerken van
de gebeurtenis. Persoonlijk getinte ervaringen die mede vorm geven aan de
beleving van een nieuwe slachtofferervaring zijn bijvoorbeeld het aantal eerdere ervaringen met ernstige misdrijven (Kiipatrick et al., 1987) (zie ook
paragraaf 3.2.2).

In die grote variëteit aan ideeën van slachtoffers bij een misdrijfgebeurtenis hebben onderzoekers vaste patronen ontdekt. Voor ogen moet daarbij
worden gehouden dat de gevonden wetmatigheid vermoedelijk samenhangt
met de aard van de gebeurtenis. Sowieso geldt de hieronder te vermelden
wetmatigheid alleen voor ernstige misdrijven en bijvoorbeeld niet voor rampen. Bij rampen zijn voor de getroffenen andere ideeën en verklaringen relevant dan bij een misdrijf.
Naast het idee `mijn Zelf werd plotseling aangevallen' dat een verstoorde
kijk op het Zelf met zich meebrengt als gevolg van het misdrijf is er nog een
tweetal ideeën die onderzoekers vaker bij slachtoffers hebben aangetroffen.
Allereerst is dat het idee `dit is onrechtvaardig', `dit is fout' (Greenberg et
al., 1979; Lejeune en Alex, 1973). Slachtoffers noemen dit idee onder meer
als verklaring voor hun gerichte en ongerichte woede jegens de dader. Aanhangers van de `equity'-theorie leggen uit hoe men dit idee kan interpreteren.
Uitgangspunt van de `equity'-theorie is dat mensen er behoefte aan hebben te
geloven in rechtvaardigheid. Men dient anderen rechtvaardig te behandelen.
Als tegenprestatie mag men verwachten dat men ook zelf rechtvaardig wordt
behandeld (Walster, Berscheid en Walster, 1973).
Een ernstig misdrijf doet het slachtoffer twijfelen aan het bestaan van dit
principe van morele rechtvaardigheid in onze maatschappij. Voorwaarde om
de verstoorde kijk op het Zelf te kunnen repareren is dan ook dat het slachtoffer zijn geloof in de veronderstelde rechtvaardige behandeling van mensen
in onze maatschappij terugkrijgt.
Een van de manieren om dit geloof te herwinnen is het halen van genoegdoening bij de dader voor het leed dat hij het slachtoffer heeft aangedaan.
Deze genoegdoening kan bijvoorbeeld worden verkregen door kennisname
van de straf die aan de dader is opgelegd, waaronder de schadevergoeding
voor het slachtoffer. Daarna is het slachtoffer beter in staat om het ingrijpende misdrijf te verwerken.

45

Een tweede vaker gevonden idee dat de verstoorde kijk op de omgeving als
het ware beheerst, is `door het misdrijf ben ik mijn gevoel van veiligheid of
onkwetsbaarheid kwijtgeraakt' wat tot uiting komt in activiteiten, zoals het
vermijden van mensen die op de dader lijken en plaatsen waar de dader zich
zou kunnen ophouden.
Denken aan de mogelijkheid dat zij zelf slachtoffer zouden kunnen worden, houdt weinig Nederlanders bezig (20% soms, 10% regelmatig en 5%
vaak; bron CBS, 1987a). De meeste burgers denken bovendien dat een ander
dan zijzelf meer kans loopt om slachtoffer van een misdrijf te worden
(Perloff, 1983). Als dat gevoel van veiligheid of onkwetsbaarheid is aangetast,
doen zich extra problemen voor. Men houdt het gevoel dat men zo weer
slachtoffer van een misdrijf is. Voor het repareren van de verstoorde kijk op
de omgeving is het aangetaste gevoel van veiligheid en onkwetsbaarheid een
handicap.

Rust en een gevoel van veiligheid zijn daar dan ook goede medicamenten
tegen. Relevante informatie over de opsporing van de dader is voor het
slachtoffer van groot belang. Een hele zorg wordt bijvoorbeeld weggenomen
door het slachtoffer mee te delen dat de dader is gevonden en opgepakt.
Slechts enkele ideeën die bij de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving horen, zijn in deze paragraaf vermeld. Het belang
van de opsomming is niet gelegen in volledigheid maar meer in benadrukken
van dat ideeën, verklaringen en betekenissen bij de verstoorde kijk een belangrijke rol spelen. Ons pleidooi is dan ook dat in contacten met slachtoffers
hiermee rekening wordt gehouden.

3.4.2 Cognitief herdefiniëren
Verhinderen dat stressreacties de overhand krijgen, lukt alleen door adequaat
de verstoorde kijk te repareren met een arsenaal aan concrete en mentale
maatregelen. De meeste van deze maatregelen maken deel uit van de `overall' activiteit die hierna wordt behandeld, namelijk `cognitief herdefiniëren'.
Bij die maatregelen horen ook activiteiten die dominant defensief controlerende mechanismen aanpakken. Dit type controlemechanismen verhindert
namelijk elke aanpassing.
Afremmen en stimuleren zijn psychische controlemechanismen waarover
elk mens beschikt. Door af te remmen en te stimuleren kan het proces van
het zoeken naar verklaringen voor het misdrijf worden bijgestuurd. De verschillende niveaus waarop het zoeken naar verklaringen wordt bijgestuurd,
vinden we bij Horowitz (1986):
1. het selecteren van het `overall' onderwerp en de manier van denken over
het ernstige misdrijf;
2. het selecteren van schemata, zoals het beeld over zichzelf, de rol van de
relatiemodellen en agenda's of scenario's die het onderzoek van het onderwerp organiseren;

3. het selecteren van de te gebruiken informatie over het gekozen onderwerp
en de daarbij horende gedachten en gevoelens.
Representatie van informatie uit het (actieve) geheugen door middel van herbelevingen is de consequentie van het functioneren van stuurmechanismen op
ieder van de drie hierboven beschreven niveaus. Op elk van die niveaus komt
afremmen en stimuleren van pas.
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Een voorbeeld ter verduidelijking. Op een bergweg wordt een kind dodelijk
aangereden door een automobilist die te hard rijdt. Door een aanwezige
priester wordt een doek over het dode kind heengelegd en wordt het kind
gezegend.

Aansluitend bij bovengenoemd voorbeeld van het dodelijk aangereden
kind, is bv. afremmen: `denken dat het kind morgen weer gaat leven'. Door
dit te denken worden er associaties opgeroepen. De autorit naar dat punt van
aanrijding toe, krijgt even een geheel andere betekenis maar ook de autorit
vanaf het moment van aanrijding. Als de omstander-inzittenden niet aanvaarden dat het kind dat speelde, aangereden en overleden is, dan zullen momenten van rust en ontspanning wreed verstoord worden doordat men opeens
weer in een `flashback' het kind op de weg ziet spelen waar het is overreden.
Gevolgen van falend bijsturen zijn onverwachte `herbelevingen' tijdens
denkprocessen over andere onderwerpen. Consequenties van herbelevingen
zijn dat men regelmatig wordt overspoeld door pijnlijke emoties.
De niveaus van bijsturen die Horowitz (1986) onderscheidt, zijn een verdere uitwerking van het begrip cognitieve herdefiniëren van de situatie, zoals
Lazarus en collega's dat hebben omschreven (Lazarus en Launier, 1978).
Bijvoorbeeld het oordeel `ik ben slachtoffer van een misdrijf hangt af van
de cognitieve inschatting van de levensbedreigende situatie (Steinmetz, 1984).
Een cognitieve inschatting is een verklaring zoeken voor de stressreacties veroorzakende gebeurtenis. Bij een cognitieve inschatting spelen oordelen, emoties en cognities een rol.
Op deze plaats willen wij nog enkele voorbeelden geven van de verschillende niveaus waarop dat cognitief herdefiniëren van de situatie plaatsvindt.
Het eerste voorbeeld van cognitieve herdefiniëren van de situatie is `downward social comparison' (Taylor et al., 1983). Als mensen zich bedreigd voelen, hebben zij de neiging om hun eigen situatie met die van anderen te vergelijken die er nog slechter aan toe zijn. Bij slachtoffers van zwaar seksueel
geweld is gevonden dat deze vergelijking met slachtoffers die er nog slechter
aan toe zijn, een versterking oplevert van het zelfbeeld (Burgess en
Holmstrom, 1979).
In de tweede plaats zien we dat slachtoffers de wereld waarin zij zich bevinden, vergelijken met de allerslechtst denkbare wereld (Taylor et al., 1983).
Het op deze manier cognitief herwaarderen van de situatie is mogelijk schadelijk voor slachtoffers. Door te denken over nog ergere uitkomsten die het
gevolg van het misdrijf hadden kunnen zijn, voelt het slachtoffer zich nog
onveiliger en kwetsbaarder dan daarvoor (Ruback, Greenberg en Westcott,
1984). Het repareren van de verstoorde kijk als gevolg van het misdrijf verloopt daardoor nog gecompliceerder.
In de derde plaats kunnen slachtoffers hun ervaring als slachtoffer zodanig
herwaarderen dat zij daar persoonlijke groei en andere voordelen aan ontlenen (Taylor et al., 1983). Eerder al hebben we in dit verband het voorbeeld
gegeven van een vrouw wiens relatie met haar moeder door het misdrijf werd
hersteld. Een andere vorm is zichzelf vergelijken met slachtoffers die de gevolgen van het misdrijf minder succesvol hebben weten aan te pakken.

Tot slot wordt `self-blame' door slachtoffers genoemd als uitkomst van het
cognitief herdefiniëren van de situatie. Bard en Sangrey (1979) noemen in dit
verband vragen die bij slachtoffers leven, zoals `wat heb ik gedaan om deze
gebeurtenis uit te lokken', en `waarom ben ik slachtoffer'. Antwoorden van
slachtoffers op dit soort vragen zijn zeer divers. De schuld voor het gebeurde
kunnen zij bij zichzelf leggen maar ook bij anderen. Weer anderen vinden dat
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de schuld van de gebeurtenis ligt bij de omstandigheden. Niet ongebruikelijk
is dat slachtoffers een deel van de schuld bij zichzelf leggen.
Onderzoek naar dit `normale' proces van de schuld geheel of gedeeltelijk
bij zich zelf leggen, laat zien dat slachtoffers daar soms baat bij kunnen hebben. Janoff-Bulman (1979) laat voor slachtoffers van zwaar seksueel geweld
zien dat schuld geformuleerd in termen van gedragingen, het slachtoffer het
idee geeft dat toekomstig slachtofferschap te voorkomen is. Dit geldt niet
voor slachtoffers die denken dat zij de `verkrachting verdiend hebben'.
Slachtoffers die de schuld in hun persoonlijkheid zoeken, profiteren niet van
`self-blame' aangezien de eigen persoonlijkheid niet eenvoudig te veranderen
is.
Het cognitief herdefiniëren van de situatie is niet louter en alleen een
intern mentaal proces. Cognitief herdefiniëren heeft ook concrete handelingen
tot gevolg. Criminologisch onderzoek bijvoorbeeld laat zien dat interne mentale processen slachtoffers aanzetten tot concrete maatregelen, zoals het volgen van een training in zelfverdediging (Cohn et al., 1978; Lavrakas, 1981;
Ensink en Albach, 1983), het aanschaffen van technopreventie (Van Dijk en
Steinmetz, 1982) en het vertonen van vermijdingsgedrag (Skogan en Maxfield,
1981; Waller, 1986; Junger, 1987). Alvorens slachtoffers maatregelen nemen,
zien we dat daar eerst een intern mentaal proces aan vooraf gaat. Men verwacht dat door dergelijke maatregelen de eigen kwetsbaarheid afneemt. Concreet denken slachtoffers zo hun kansen te kunnen verminderen om opnieuw
slachtoffer te worden (Van Dijk en Steinmetz, 1982). Op slachtoffers heeft
het nemen van concrete maatregelen een geruststellende werking. Het reparatieproces van de verstoorde kijk wordt erdoor versneld.

3S Van een verstoorde naar een gestoorde kijk
3.5.1 Aanleiding
De reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving kunnen tot een stoornis leiden. De bijkomende
gevolgen die uit een stoornis voortvloeien, zijn voor slachtoffers pijnlijk en
ernstig. Als de integratie van de `nieuwe' schokkende gebeurtenis met de
`oude' gebeurtenissen mislukt, noemen we dat geheel van daarbij horende gevolgen een stoornis.
Van een stoornis wordt gesproken als reparatiewerkzaamheden aan de
verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving mislukken
(een gestagneerde verwerking) doordat ondragelijk heftige emoties optreden,
vanwege intrapsychische conflicten (Brom, Kleber en Defares, 1986). Bij een
gestagneerde verwerking horen pathologische strèssreacties.
Brom, Kleber en Defares (1986) geven over pathologische stressreacties bij
het verwerken van een ernstig misdrijf de volgende uitleg: `pathologische'
stressreacties verschillen niet van `normale' stressreacties. Wel zijn zij langduriger, heviger en/of geblokkeerd. Bij pathologische stressreacties brengt
het misdrijf zoveel belastende emoties met zich mee dat bewustwording ervan
ondragelijk is. Voor het vermijden daarvan worden krachtige afweermechanismen aangewend. Dat vermijden van de bewustwording vergt van het
slachtoffer een enorme inspanning. Bij een extreem stagnerende verwerking
kan voor het misdrijf zelfs een totale amnesie optreden.
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3.5.2 Kenmerken van een venverkingsstoomis
Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn, zijn er mensen bij wie het verwerken van het misdrijf stagneert. Een gestagneerde verwerking wordt een
posttraumatische stressstoornis genoemd. Een posttraumatische stressstoornis
herkent men aan de volgende kenmerken (zie Kleber en Brom, 1989):
1. Het hebben ervaren van een gebeurtenis die buiten het gebied van de gewone menselijke ervaring ligt en die bij bijna iedereen duidelijk subjectief
lijden teweegbrengt.
2. Steeds weerkerende herbelevingen van de gebeurtenis, zoals blijkt uit ten
minste één van de volgende punten: zich opdringende pijnlijke herinneringen, zich herhalende nachtmerries, plotseling gedrag of gevoel alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt, intense psychische ontreddering bij gebeurtenissen die een aspect van de traumatische gebeurtenissen symboliseren
of erop lijken.
3. Blijvend vermijden van stimuli die in verband gebracht worden met de
schokkende gebeurtenis, of een verminderde betrokkenheid in het algemeen, zoals blijkt uit ten minste drie van de volgende punten waarvan voor
de meeste geldt dat zij voor het trauma niet aanwezig waren: pogingen
gedachten of gevoelens te vermijden die verband houden met het trauma,
pogingen activiteiten of situaties te vermijden die herinneringen aan het
trauma oproepen, onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma
te herinneren, opvallend verminderde belangstelling in belangrijke activiteiten, gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen, inperking van
het gevoelsleven en het gevoel weinig toekomst te hebben.
4. Blijvende verhoogde waakzaamheid blijken uit twee van de volgende verschijnselen, die niet aanwezig waren voor het trauma: moeite met inslapen
of doorslapen, geprikkeldheid of woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, verhoogde waakzaamheid, versterkte schrikreacties, fysiologische
reacties bij gebeurtenissen die op de traumatische situatie lijken (bv. een
voortdurend verhoogde hartslag).
5. Duur van de stoornis (dat wil zeggen de aanwezigheid van symptomen in
criteria 2, 3 en 4) is tenminste één maand.
Kleber en Brom (1989) merken op dat: `het begrip posttraumatische stressstoornis per definitie algemeen en abstract is. Het rangschikt uiteenlopende
verschijnselen onder één noemer en bevordert de diagnose en daarmee ook
de erkenning van individuele stoornissen'. Tegen die achtergrond wijzen zij
op de levendigheid van het begrip dat nog regelmatig veranderingen ondergaat omdat de criteria wijzigen maar ook het onderscheid tussen respectievelijke stoornissen.
De hiervoor opgenomen recente wijziging van kenmerken en onderscheidingen in posttraumatische stressstoornissen volgens de officiële Amerikaanse
psychiatrische nomenclatuur (DSM-III-R, 1987) zal zeker niet de laatste zijn.
Op mogelijk nieuwe veranderingen gaan we hieronder in. De behoefte aan
wijzigingen in de bestaande psychiatrische nomenclatuur heeft te maken met
het streven naar specificiteit en erkenning. De behoefte aan specificiteit en
erkenning bestaat ook bij hulpverleners en `zaakgelastigden' die zich met
slachtoffers van misdrijven bezighouden.
Aan de voortschrijdende specificiteit zijn ook nadelen verbonden. Het
belangrijkste nadeel is dat de psychiatrische nomenclatuur zich niet louter en
alleen beperkt tot gestagneerde verwerkingen. Klachten van `gewoon' functionerende mensen dreigen vanuit een medisch perspectief te worden bekeken
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in plaats vanuit een gezondheidsperspectief. Het voordeel daarentegen van de
voortschrijdende specificiteit is dat naast de zeer ernstige consequenties van
een ernstig misdrijf ook minder ernstige door deze ontwikkeling beter in
kaart worden gebracht.
Een voorstander van meer erkenning en specifieke aandacht voor slachtoffers van ernstige misdrijven vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de geestelijke gezondheidszorg en de justitiële zorg voor slachtoffers van
misdrijven is Ochberg (1988). Hij zegt over het begrip stoornis bij slachtoffers van ernstige misdrijven het volgende:
`I believe that we who work with victims of crime should think of victim
status in psychological terms and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in
physiological terms. The victim may well have the classic triad of PTSD:
haunting, intrusive recollection; numbing or constricted feeling and focus; and
a lowered threshold for anxious arousal.
But the victim is more likely to suffer symptoms from the following list, a
distinct subcategory of traumatic stress that may or may not reach the
threshold for PTSD: a) shame, b) self-Blame, c) subjugation, d) morbid
hatred, e) paradoxical gratitude, f) defilement, g) sexual inhibition, h)
resignation, i) second injury or second wound and j) socioeconomic status
downward drift.
Eventually we will have a diagnosis of victim stress disorder based on clinical
evidence and treatment paradigms. Until then, clinicians must apply the
officially recognized diagnostic categories, that best fit each individual victim.
When victimization is severe, PTSD will usually be the appropriate diagnosis'.
De behoefte aan meer erkenning en specifieke aandacht voor slachtoffers
van ernstige misdrijven heeft tot nu toe drie nieuwe omschrijvingen van
stoornissen opgeleverd die mogelijk een plaats zullen krijgen in de DSM-IV,
wat de beoogde revisie is van de DSM-III-R.
Allereerst is dat de Victimization Disorder (Spitzer, Kaplan en Pelcovitz,
1989), in de tweede plaats is dat de Brief Reactive Dissociative Disorder en
in de derde plaats zijn dat de disorders of extreme stress not elsewhere
classified (Pelcovitz, 1989). Hieronder wordt precies weergeven wat de ontwerpers voor ogen hebben bij deze nieuwe aanduidingen van stoornissen.
Daagnostic Criteria for a Victimization disorder

A. The experience, or witnessing, of one or more episodes of fysical or psychological abuse or of being coerced into sexual activity by another person.
B. The development of at least [not yet specified] of the following symptoms
(not present before the victimization):
1. a generalization of being ineffective in dealing with one's environment
(e.g. passivity, lack of assertiveness);
2. stigmatization, i.e. the feeling that one has been permanently damaged
by the victimization experience (e.g. a female sex abuse victim believing
that she can never enjoy sex or will never be able to have children);

3. feeling isolated or unable to trust or to be intimate with others;
4. overinhibition of anger or excessive expression of anger;
5. minimizing the injuries that has been inflicted;
6. amnesia for the victimization experiences;

7. belief that the victim deserved to be victimized, rather than blaming
the perpetrator;
8. victimizing others or permitting others to become victimized;
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9. adopting the distorted values of the perpatrator (e.g. believing that it is
OK for parents to have sex with their children, or that it is OK for a
husband to beat his wife to keep her obedient);
10. exaggeration of the powers of the perpetrator;

11. lack of believe that authority figures will come to one's help even when
help is clearly available;
12. fearfulness of being revictimized even in the absence of apparent
danger;
13. hypervigilant, i.e. increased scanning of environment for potential
danger which may include a pervasive suspiciousness.

C. Duration of the disturbance of at least one month.
Diagnostic Criteria for a Brief Reactive Dissociative disorder

A. The person has experienced an event that would be markedly distressing
to almost everyone, e.g., serious threat or harm to one's life or fysical
integrity; serious threat or harm to one's children, spouse, or other close
relatives and friends; sudden destruction of one's home or community; or
seeing another person who has recently been, or is being, seriously injured
or killed as the result of an accident or physical violence.
B. Either while experiencing an event, or immediately after experiencing the
distressing event, the individual has one or more of the following dissociative symptoms:
1. stupor, i.e. reduction in spontaneous and responsive activity, often
appearing to be unaware of one's surroundings or `in a daze';
2. derealization, i.e., the environment is experienced as unreal or dreamlike;

3. depersonalization, i.e., an experience of feeling detached, or as if one is
an outside observer of one's own mental processes or body, or feeling
like an automaton;
4. subjective sense of numbing, absence of emotional responsiveness or a
feeling of detachment from others;
5. amnesia (following the distressing experience), i.e., inability to recall
events that occurred during a discrete period of time associated with
the distressing experience and which would ordinarily be remembered;
the memory loss cannot be accounted for by loss of counsciousness
during the event or by retrograde amnesia from central nervous system
trauma.
C.If the symptoms in B persist for more than two weeks, an additional diagnosis should be made, e.g., Post-traumatic Stress Disorder, Dissociative
Amnesia, Depersonalization Disorder.
Diagnostic Criteria for a disorder of extreme stress not elsewhere classified
This category should be used when the individual has developed prolonged
and severe symptomatology in three of the areas listed below, that does not
meet the criteria for any other specific DSM-IV diagnosis, following
experiencing or witnessing a severe stressor. Usually the stressor involves
repeated episodes of interpersonal victimization, such as recurrent childhood
physical or sexual abuse, spouse abuse, imprisonment during war, internment
in a concentration tamp, being a hostage, or repeated episodes of torture.
More rarely, the symptoms may develop from a single catastrophic episode,
such as gang rape. There is also evidente that in some cases the
symptomatology develops from a stressor that does not involve interpersonal
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victimization, such as following a natural disaster associated with loss of
family and community. The symptoms may begin immediately or soon after
the stressor. However, it may develop at a later developmental stage. For
example, an individual who was sexually abused as a child may first manifest
symptoms during the first consensual sexual experience.
Areas of Symptomatology Developing After Extreme Stress

1. Alterations in affect or impulse regulation as indicated by any of the
following:
a. chronic and pervasive depressed mood or sense of emptiness or
deadness;
b. physically self-destructive acts, e.g. self mutilization;
c. chronic suicidal preoccupation;
d. overinhibition of anger or excessive experssion of anger;
e. overinhibition or excessive expression of sexual drive (e.g. lack of sexual
drive following rape, promiscuity following sexual abuse);
f. excessive risk taking associated with persistent feelings of invulnerability.
2. Alterations in attention or consciousness as indicated by any of the
following:

a. transient dissociative. episodes;
b. depersonalization or derealization;
c. amnesia for traumatic events;
d. persistent preoccupation with the victimization experience.

3. Alterations in self-perception as indicated by any of the following:
a. a generalized sense of being ineffective in dealing with one's
environment that is not limited to the traumatic experience, ranging
from lack of confidence in one's own judgment to total immobilization;

b. the belief that one has been permanently damaged by the stressor (e.g.
a sexually abused child believing that he or she will never be attractive
to others);
c. exaggerated sense of guilt or responsibility for the trauma (e.g. belief
that one could have prevented the victimization despite obvious evidence
to the contrary);
d. persistent shame, embarrassment, or humiliation regarding others
knowledge of the traumatic experience;

e. the feeling that nobody else can understand the traumatic experience;
f. inappropriate minimizing of the injuries that were inflicted by the
stressor.
4. Alterations in the perception of the perpetrator, including any of the
following:
a. adopting the distorted beliefs of the perpetrator with regard to interpersonal behavior (e.g. believing that it is OK for parents to have sex
with their children, or that it is OK for a husband to beat his wife to
keep her obedient);
b. inappropriate idealization of the perpetrator, or paradoxical gratitude
(e.g. hostage victim feels gratitude for not having been killed);
c. persistent preoccupation with hurting or humiliating the perpetrator.
5. Alterations in relations with others, as indicated by any of the following:
a. inability to trust or to be intimate with others;
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b. increased vulnerability to being revictimized by a different perpetrator
or traumatic event;

c. victimizing others in the same way that one was victimized, e.g. adult
victim of child abuse abuses own child.
6. Alterations in systems of meaning, as indicated by any of the following:
a.despair and hopelessness about the future;

b. loss of previously sustaining beliefs without a replacement, e.g. locs of
belief in the possibility of a just world.
Voor slachtoffers van ernstige misdrijven is het ondergaan van een stoornis
zeer pijnlijk. Stoornissen komen voort uit een gestagneerd reparatieproces
aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
Wij vinden dan ook dat stagnatie in het reparatieproces moet worden voorkomen. Eerder hebben we drie doelen van het reparatieproces genoemd. Zoals gezegd waren deze doelen: a) reconstructie van de misdrijfgebeurtenis, b)
constructie van een `healing theory' en c) het herzien van de relatie met de
omgeving. Door deze drie doelen te realiseren stagneert het reparatieproces
van de verstoorde kijk niet en doen stoornissen zich niet voor. Door het realiseren van deze doelen tot voornaamste doel te verheffen van het verwerkingsproces plaatsen wij de psychische verwerking van een ernstig misdrijf in
een bredere context, namelijk die van een gezondheidsperspectief met als inzet het voorkomen van stoornissen.

3.5.3 Normale en pathologische verwerking
In deze paragraaf worden in termen van verwerkingsmechanismen de psychologische consequenties van het repareren van de verstoorde kijk beschreven.
Naast psychologische zullen ook maatschappelijke consequenties van het repareren van een verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving als gevolg van een ernstig misdrijf aan bod komen.
Het repareren van de verstoorde kijk en de daarbij horende verwerkingsmechanismen hebben zichtbare sociale gevolgen. Daarbij denken wij aan
sociaal en maatschappelijk disfunctioneren. In de volgende opsomming wordt
puntsgewijs aangegeven waar dat uit blijkt (Kleber, Steinmetz en Van Andel,
1990):

1. verminderde prestaties op het werk of zelfs ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
2. verminderde uitoefening van de zorgplicht thuis, slechter verlopende sociale contacten met kinderen, partner, familie en vrienden;
3. toename van het huisartsbezoek, het gebruik van medicijnen die op recept
zijn te verkrijgen en vrij op de markt beschikbare middeltjes;

4. toegenomen bezoek aan hulpverlenende instanties.
Psychologische consequenties van verwerken
Hoe de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving als
gevolg van een ernstig misdrijf wordt gerepareerd, is door ons aan de hand
van twee modellen beschreven. De modellen zijn complementair. Dat wil
zeggen, dat slachtoffers bij het repareren van de verstoorde kijk gelijktijdig
van beide modellen gebruik maken.

Het eerste model is het fasemodel. Het fasemodel beschrijft de fasen die
slachtoffers moeten doorlopen om de totale gebeurtenis, dus voor, tijdens en
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na het misdrijf, te kunnen reconstrueren. Hieronder willen we voor het fasemodel aangeven hoe de `normale' en de gestagneerde (pathologische) reparatie (verwerking) verloopt (Horowitz, 1986).
Figuur 2: Norma) and pathological phases of poststress response
normal response

pathological response

even[
outcry
(fear, sadness, rage)

overwhelmed
(swept away by immediate emotional reactions)

de, ial

panic or exhaustion
(resulting from escalated emotional reactions)

(refusing to face memory of disaster)
til

intrusion
(unbidden thoughts of the
event)

extreme avoidance
(resorting to such measures as drugs to deny the
pain)

^--- 3j
working through
(facing the reality of what has
happened)

flooded states

completion
(going on with life)

psychosomatic responses

(disturbing persisitent images and thoughts of the
event)

(bodily complaints develop if there is no resolution)

character distortions
(long-term distortions of the ability to love or
work)
Bron: Horowitz, 1986

Een tweede model dat het reparatieproces als gevolg van een ernstig misdrijf
beschrijft, is het scenariomodel. Het scenariomodel beschrijft hoe slachtoffers
tijdens het reparatieproces de verstoorde kijk op de slachtofferervaring en de
omgeving aanpakken. De kern van scenariomodel is dat slachtoffers een
eigen `genezende' theorie construeren over de misdrijfgebeurtenis en de relatie met de omgeving herzien opdat de omgeving hen gaat zien als overlevende van het misdrijf en niet als een `zielig' slachtoffer.
Door de verstoorde kijk als gevolg van een ernstig misdrijf te repareren
voorkomt men stagnaties in het reparatieproces. Stagnaties in het reparatieproces zijn de voorbode van stoornissen. In het reparatieproces streven
slachtoffers drie doelen na. In de eerste plaats is dat een bevredigende reconstructie van het totale gebeuren. In de tweede plaats is dat het construeren
van een `genezende' theorie die alle verklaringen en betekenissen bevat van
het misdrijf als gebeurtenis. In de derde plaats is dat de herziening van de
relatie met de omgeving om zo afstand te doen van de slachtofferstatus.
Tegen de achtergrond van de hieraan voorafgaande uitleg over verwerkingsmodellen en doelen van het repareren van de verstoorde kijk is het moment aangebroken om in te gaan op consequenties van het repareren van de
verstoorde kijk. De consequenties zijn geformuleerd in termen van operationele verwerkingsmechanismen.
Twee verschillende uitkomsten willen wij daarbij uitwerken. In de eerste
plaats de uitkomst waarin de verwerking stagneert, en in de tweede plaats de
uitkomst waarin de verwerking normaal verloopt. Deze consequenties zijn
alleen bekeken vanuit het fasemodel waarin reconstructie van de gebeurtenis
centraal staat. Hoe deze uitkomsten uitpakken tegen de achtergrond van het
scenariomodel is, weten we niet.
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Een stagnerende verwerking
Een stagnerende verwerking van een ernstig misdrijf kan twee controlemechanismen oproepen, namelijk excessieve en falende controles:
a. excessieve controles zetten het verwerkingsproces stil. Het gevolg is dat de
gemoedstoestand van de persoon in kwestie verandert. Die verandering in
gemoedstoestand verhindert afsluiting en voltooiing van de verwerking;
b. falende controles leiden tot excessieve emotionele uitbarstingen als gevolg
van herbelevingen van (delen van) het misdrijf en daarbij horende associaties. Voor het slachtoffer is dit een herhaling van de traumatische gebeurtenis.
Een normaal verlopende verwerking
Normaal verlopende controles sturen en temporiseren herinneringen aan het
misdrijf en de omstandigheden tijdens het misdrijf. Zij zorgen ervoor dat
zowel de `nieuwe' informatie als de emoties die bij die informatie horen,
zodanig worden gedoseerd dat de herinneringen door middel van (dag)dromen voor de persoon in kwestie hanteerbaar blijven en te tolereren zijn.
Bij normaal verlopende controles zien we dat zich het volgende voordoet:
a. enige herbeleving vanwege het herhaald presenteren van herinneringen;
b. enige ontkenning bij controles die ongericht opereren.

Al met al is de consequentie van normaal verlopende controles dat de persoon in kwestie de kans gegund wordt om zich aan te passen. Door normaal
verlopende controles blijft men de cognitieve en affectieve stressreacties de
baas die het gevolg zijn van de plotselinge verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving. De consequentie van normaal verlopende
controles is dat het misdrijf geleidelijk een plaats gaat innemen tussen de
andere gebeurtenissen in het alledaagse bestaan.

3.6 Reacties omgeving
Wat is de bijdrage van anderen aan de reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving als gevolg van
de plotselinge inbreuk door het misdrijf?
In beginsel wordt de aanpassing aan de veranderde omstandigheden vergemakkelijkt doordat anderen slachtoffers correct behandelen en ondersteunen.
Echter het vermoeden bestaat dat steun van zowel professionele als nietprofessionele hulpverleners soms averechts uitpakt.
In hoofdstuk 2 van dit boek is uitgebreid aandacht besteed aan de bestaande opvang van slachtoffers van ernstige misdrijven. Een kernresultaat was
zeker dat 438.000 slachtoffers van ernstige misdrijven behoefte heeft aan
hulp. Van de slachtoffers die behoefte aan hulp hebben, neemt slechts één
vijfde (83.000) contact op met deskundigen of instanties. Deze slachtoffers
zijn in het algemeen tevreden over dat wat de geraadpleegde deskundigen of
instanties aan hun zaak hebben gedaan.

Bijna twee vijfde van de slachtoffers die geen contact opnemen met deskundigen of instanties, lost de problemen op met de hulp van vrienden, bekenden en familieleden. Hoe dat bij deze slachtoffers die in principe behoefte
hebben aan hulp uitpakt, wordt uit de doeken gedaan in de hoofdstukken 6, 7
en 8.
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Ruim één derde van de slachtoffers die geen contact opneemt met een deskundige of instantie, laat het hulp zoeken achterwege omdat zij de weg niet
weten te vinden of omdat zij er weinig soelaas van verwachten.
Het mag langzamerhand als bekend worden verondersteld dat de bestaande reguliere hulpverleningsinstellingen weinig weten over het verwerkingsproces van slachtoffers van misdrijven (Van der Ploeg et al., 1985; Kleber en
Brom, 1986). Veel `alternatieve' hulpverleningsinstellingen zoals bijvoorbeeld
bijeengebracht in netwerken seksueel geweld doen hun uiterste best om de
bestaande reguliere hulpverleningsinstellingen te enthousiasmeren voor het
verwerven van meer kennis over stressreacties en het verwerkingsproces van
slachtoffers van ernstige misdrijven.
Bovenstaande gegevens doen vermoeden dat steun en hulp van de natuurlijke en (semi-)professionele omgeving, hoe zeer ook gewaardeerd door
slachtoffers, soms van dien aard is dat het slachtoffer daardoor wordt gehinderd in het verwerken van de plotselinge aanval. De eerder genoemde tevredenheid over wat door deskundigen of instanties aan de zaak is gedaan is niet
in tegenspraak met bovengenoemde bewering. Al is men tevreden dan houdt
dat nog niet in dat door steun het reparatieproces wordt gestimuleerd.
Als hulp en steun verkeerd uitpakt, is dat voor het slachtoffer onaangenaam. Zo'n nieuwe slachtofferachtige ervaring bovenop de reeds bestaande
wordt secundaire victimisatie genoemd (Symonds, 1980; Steinmetz, 1984). Secundaire victimisatie remt de reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk
op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving, kortom het verwerkingsproces van het misdrijf. Zo'n tweede slachtofferervaring vergt van het slachtoffer veel energie. In plaats van het misdrijf te kunnen verwerken moet het
slachtoffer reageren op opgeworpen blokkades of onhandigheden van de
omgeving.
Alvorens nader in te gaan op de werking van (natuurlijke) steunsystemen,
moet eerst worden aangegeven wie van die systemen deel uitmaken. In de
eerste plaats zijn dat de familie, vrienden en bekenden. In de tweede plaats
zijn dat alle functionarissen waarmee een slachtoffer in aanraking komt. Gedacht moet worden aan politie-agenten, officieren van justitie, rechters, hulpverleners en medische functionarissen. In de derde plaats zijn dat alle functionarissen verantwoordelijk voor de voorlichting over criminaliteit. Zelf denken we aan de media maar bijvoorbeeld ook aan criminologen die over misdaad schrijven.
Met andere woorden, sluiten de reacties van de omgeving, deskundigen en
instanties aan bij de eigen unieke verklaringen, betekenissen en ideeën van
het slachtoffer over het misdrijf? Als volgt is dit onderdeel opgebouwd: a)
een beschrijving van reacties van de primaire groep op slachtofferschap, b)
een beschrijving van reacties van instanties en deskundigen op slachtofferschap en c) (professionele) hulpverlening afgestemd op slachtofferschap.

3.6.1 Hulp van de primaire groep
Weinig empirische gegevens zijn beschikbaar (Hirsch, 1980;, Buunk en Janssen, 1987) over de invloed van natuurlijke steunsystemen bij de reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en
de omgeving als gevolg van een misdrijf. Vandaar dat in deze beschouwing
over hulp van de primaire groep meer theoretische noties aan bod komen
over `hulp van anderen' dan feiten.
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Een handicap voor het slachtoffer zijn de negatieve stereotypen in de maatschappij over slachtoffers van misdrijven. Met een slachtoffer hebben de
meeste mensen liever weinig uit te staan. Het idee dat men zelf even
kwetsbaar is, gaat men door de confrontatie met slachtoffers te vermijden, uit
de weg.
Zelf verwachten wij dat deze oordelen ook voorkomen bij de natuurlijke
steunsystemen waarop een slachtoffer van een misdrijf terugvalt. Om welke
negatieve oordelen het gaat, wordt hieronder vermeld:
1. de natuurlijke omgeving neigt er toe om slachtoffers verantwoordelijk te
stellen voor hun lot (Lerner, 1970; Ryan, 1971);

2. in de media doet men voorkomen alsof slachtoffers verliezers zijn (Bard
en Sangrey, 1979);
3. slachtoffers worden gemeden omdat zij depressief van stemming zijn
(Coates et al., 1979). Liever zoekt men het gezelschap op van opgewekte
mensen.
Zulke oordelen bezorgen slachtoffers in de maatschappij een geïsoleerde positie. Hoe dat doorwerkt in de natuurlijke steunsystemen, zoals het gezin en
de familie, wordt hieronder besproken.
Partner, familie en gezin worden door het slachtofferschap van een van
hen ingrijpend geraakt. Op het moment dat zij aan het slachtoffer hulp willen
verlenen, ervaren de ondersteunende familieleden zelf de `impact' van het
misdrijf.
Kishur en Figley (in Figley, 1988) zeggen over deze trauma-infectie het
volgende: `the phenomenon of behaviors, impressions, actions, attitudes, or.
emotions which are first seen in one person following an emotionally
traumatic event and subsequently observed in a support at a later time'
(Figley, 1988).
Bij de ondersteunende familieleden van het slachtoffer werden dezelfde
stressreacties waargenomen als bij het slachtoffer, waaronder symptomen van
depressie, sociale isolatie, verstoring van de dagelijkse routine en gevoelens
van vervolgd worden.
Sociale steun is bevorderlijk voor het behoud en versterken van het zelfbeeld van slachtoffers (Cobb, 1976; Kutash, 1978; Silver en Wortman, 1980).
Wat daarvan terechtkomt, lijkt onder andere af te hangen van het aantal personen dat steun verleent. Friedman et al. (1982) rapporteren dat als een
groot aantal personen steun verleent, een slachtoffer sneller over de slachtofferervaring heen komt dan een slachtoffer dat is omgeven door een gering
aantal steunverleners. Symonds (1980) stelt dat sociale steun slachtoffers in
een crisis beschermt tegen pathologische stressreacties.
Aan het verlenen van steun wordt in de literatuur bij voorbaat een positieve betekenis toegekend. Dit blijkt al uit het woord `sociale steun'. Kleber,
Brom en Defares (1986) stellen, om dat a priori positief labelen te kunnen
vermijden, een neutraal begrip voor, namelijk `sociaal netwerk'. Door gebruik
te maken van het begrip `sociaal netwerk' kunnen verrichtingen door leden
van het `sociale netwerk' zowel positief als negatief worden gelabeld.
Tegen deze achtergrond willen wij kanttekeningen plaatsen bij bovengenoemde positieve notie over steun bij het verwerken van een ernstig misdrijf.
In de eerste plaats heeft Hirsch (1980) het tegenovergestelde van Friedman
et al. (1982) gevonden: `both lower density (less integrated) support systems
and multidimensional friendships were significantly associated with better
support and mental health'. Los daarvan blijkt uit het onderzoek van Buunk
en Janssen 1987) dat `slechts in een beperkt aantal situaties sociale steun
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thuis individuen beschermt tegen negatieve consequenties voor de gezondheid; soms zelfs verergeren stressreacties door een bevredigend huwelijks- en
familieleven'.

Riger en Lavrakas (1981) stellen bovendien dat uitspraken over sociale
steun bezien moeten-worden vanuit de sociale context waarin iemand verkeert.
Zij onderscheiden een viertal contexten: a) `young mobiles' (goed opgeleide jonge volwassenen zonder gezin die niet betrokken zijn bij buurtactiviteiten maar wel intensief gebruik maken van `entertainment'-mogelijkheden in
de buurt), b) `young participants' (minder goed opgeleide jonge volwassenen
met een gezin die intensief betrokken zijn bij buurtactiviteiten en ook in de
buurt uitgaan), c) `isolates' (oudere volwassenen zonder kinderen die niet aan
buurtactiviteiten meedoen) en d) `established participants' (oudere volwassenen met kinderen die in vergelijking tot de `isolates' zeer actief aan buurtactiviteiten meedoen; zij hebben een hoge status in de gemeenschap en gaan
evenals de `young mobiles' 's avonds vaak uit). `Young mobiles' en de
`isolates' vallen minder gemakkelijk terug op steunverleners dan de `young
participants' en de `established participants'.

Zelf verbinden wij aan de hiervoor genoemde kanttekeningen de conclusie
dat de sociale steun van familie, vrienden, bekenden en buren niet vanzelfsprekend positief is voor slachtoffers van misdrijven. Los daarvan staan de
eerder genoemde `burgerlijke' oordelen over slachtoffers van misdrijven het
verlenen van adequate steun in de weg.
Waarom heeft de primaire groep soms zoveel moeite om slachtoffers van
misdrijven bij het verwerkingsproces adequaat te steunen? Is er sprake, zoals
eerder is betoogd, van een trauma-infectie bij de primaire groep? Staan zij
door hun eigen leed niet open voor het leed van het slachtoffer?
Een antwoord op deze vragen hebben we aangetroffen in onderzoek dat in
de Verenigde Staten is verricht. In dit onderzoek stond de volgende vraag
centraal: `wat ondergaat het thuisfront als hen de boodschap bereikt dat een
familielid, vriend, buurvrouw of bekende slachtoffer is geworden van een
ernstig misdrijf?'.
Uit dit onderzoek bij een representatieve steekproef van slachtoffers van
ernstige misdrijven (Stein, 1977) blijkt dat bij minstens 30% van de slachtoffers, familieleden, vrienden en bekenden ernstig ontzet raken door de slachtofferervaring van hun familielid, bekende, buurvrouw of bekende. De ervaring van het slachtoffer grijpt sommige vrienden of familieleden zo erg aan
dat zij daardoor zelf ernstige mentale en emotionele problemen oplopen.
De benaming die de onderzoekers voor dit ingrijpend meeleven van de
primaire groep hebben bedacht is medeslachtofferschap. Als onder de primaire groep (familie, vrienden en bekenden) zich medeslachtoffers bevinden,
is het de vraag of van hen adequate sociale steun kan worden verkregen. Het
misdrijf bleek bijna één derde van de medeslachtoffers een zodanig ingrijpend persoonlijk probleem te hebben bezorgd dat zij daardoor het slachtoffer
minder makkelijk konden helpen en van advies en informatie voorzien over
mogelijke oplossingen voor de gerezen problemen.
Vermeldenswaard in dit verband is dat over sociale steun wordt beweerd
dat met `pure' aanwezigheid al veel wordt bereikt (Hobfoll, 1987). Ook een
deel van de wat oudere psychologische literatuur (Kleber, Brom en Defares,
1986) lijkt deze stelling te onderschrijven. Het idee dat vrienden en bekenden
het verlenen van steun zouden beperken tot `pure' aanwezigheid achten wij
naïef. In de praktijk gaat het verlenen van `steun' bijvoorbeeld gepaard met
allerlei `rouwsymbolen'. Een voorbeeld is het slachtoffer dat door bekenden
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en familieleden na de overval bedolven wordt onder de bloemen, zoals dat
gebruikelijk is bij een begrafenis. Tijdens het steunen worden verder door de
steunverlener `goed bedoelde' opmerkingen gemaakt over de afloop van
soortgelijke ervaringen. Het slachtoffer wordt dan bovendien onderhouden
over dat wat beter had kunnen worden nagelaten.
Onderzoek naar sociale steun hanteert veelal de tweedeling `wel steun'
versus `geen steun'. Die tweedeling suggereert dat sociale steun bij het reduceren van stressreacties zonder meer een `zaligmakende' intermediair wordt.
Aan de mogelijkheid van negatieve steun is daarbij niet gedacht. Door het
begrip sociale steun zo uit te werken, zijn de resultaten gekleurd. Sterker
nog, het heeft mogelijk zelfs triviale resultaten opgeleverd
Soms wordt zelfs beweerd dat het niet uitmaakt hoe de steun uitpakt, als
het slachtoffer maar van een vriend, familielid of collega ondersteuning krijgt.
Dit zou misschien kunnen kloppen voor hele eenzame mensen die elk sociaal
contact moeten ontberen, alhoewel het maar zeer de vraag is of dat positieve
oordeel over sociale steun opgaat voor individuen die zijn omgeven door een
sterk `normatief sociaal steunsysteem, zoals de familie. Wij verwachten dat er
heel wat omstandigheden zullen zijn waaronder sociale steun niet de veronderstelde buffer is tegen opspelende, ingrijpende stressreacties.

Bovengenoemde bevindingen sterken ons in de overtuiging dat sociale steun
alleen positief uitpakt 'als het de cognitieve herstructurering van het slachtoffer ondersteunt. Onze mening is gekleurd door de resultaten van het eerder
genoemde Amerikaans onderzoek onder familieleden en bekenden van
slachtoffers.
Een `medeslachtoffer' heeft ook moeite met het aanhoren van het verhaal
van het slachtoffer. Dat verhaal aanhoren gaat gepaard met de nodige eigen
`herbelevingen' en `ontkenningen' van het slachtofferschap dat de ander is
overkomen. Ter eigen geruststelling en ook uit frustratie fluisteren 'medeslachtoffers' het slachtoffer allerlei onaangenaamheden toe. `Wat deed je daar
op dat uur van de nacht', is een opmerking die verkrachte vrouwen vaak
moeten slikken van hun partner. Dit verschijnsel staat te boek als `victim
blaming'. `Medeslachtoffers' versterken vaak de reeds aanwezige schuldgevoelens bij de `werkelijke' slachtoffers.
De betekenis van sociale steun willen wij bezien vanuit het lijden waarin
het medeslachtoffer door het slachtoffer wordt gedompeld. Door dat lijden
staat men niet altijd even open voor de problemen van de ander. Vandaar
dat sommige medeslachtoffers het `werkelijke' slachtoffer ernstige verwijten
maken.
Bij sociale steun van de primaire groep hebben we enkele kanttekeningen
geplaatst. Omdat sociale steun vanuit de primaire groep incongruent kan zijn
met het cognitieve herstructureringsproces van het slachtoffer, is steun vermoedelijk niet altijd zo effectief als vaak gemakshalve wordt aangenomen.

3.6.2 Hulp van deskundigen en instanties
Politie, justitie en de rechterlijke macht
In hoofdstuk 2 is besproken wat politie en justitie voor slachtoffers van ernstige misdrijven doen. Van de slachtoffers van ernstige misdrijven die aangifte
hebben gedaan, heeft twee vijfde politie en justitie gevraagd om informatie
over de strafzaak, de dader, een mogelijke schadevergoeding en personen of
instanties die verder kunnen helpen of adviseren. Bijna twee derde van de
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slachtoffers die daarom vragen, krijgen de gewenste informatie. Over het
algemeen is de politie terughoudend met het verstrekken van de naam van de
dader.
Politie, justitie en de rechterlijke macht werken nauw met elkaar samen bij
het nastreven van doelstellingen van de strafrechtspleging. In dat geheel is
het slachtoffer een hulpmiddel. Bij de aangifte van het strafbaar feit draagt
het slachtoffer belangrijk feitenmateriaal aan op grond waarvan het openbaar
ministerie een strafzaak kan instellen. Een slachtoffer kan worden opgeroepen om ter zitting te verschijnen als getuige in de strafzaak tegen de dader.
Slachtoffers begrijpen niet wat van hen in het strafproces wordt verwacht
en ervaren de behandeling als verwarrend (Shapland, 1985). Allereerst is hen
onduidelijk waarom strafrechtelijke instanties geen belangstelling voor hun
problemen en emoties tonen. Door de strafrechtelijke procedures na de aangifte hebben zij het gevoel dat de zaak hen uit handen wordt genomen.
Een slachtoffer verwacht van politie en justitie wat anders. De meeste burgers denken dat politie en justitie de openbare orde handhaven en voor de
veiligheid van het publiek zorgen (Suttles, 1972). Een slachtoffer verwacht dat
politie en justitie hem beschermen tegen (potentiële) daders. In ieder geval
verwachten zij van politie en justitie een begripvolle en respectvolle behandeling. Men verwacht serieus te worden genomen.
Voorwaarde voor, een goede eerste opvang is dat de politie naar slachtoffers luistert. Pas dan kan daadwerkelijk bescherming worden geboden. In
de praktijk echter worden slachtoffers vaak formeel of nonchalant behandeld
(Steinmetz, Van Buuren en Van Andel, 1987). Slachtoffers raken hierdoor
ontgoocheld. Hun verwachtingen stemmen niet overeen met de werkelijkheid.
Ook het verschijnen op de openbare zitting is voor het slachtoffer een
stressverhogende activiteit. De schokkende gebeurtenis wordt dan nogmaals
doorleefd. Bovendien is de kans groot dat het slachtoffer ongewild de dader
en zijn familie ontmoet. Bij het slachtoffer versterkt dat de angst dat de
dader of zijn familie wraak zal nemen (Sales et al., 1984).
De prioriteit van politie en justitie ligt bij het vervolgen van daders, terwijl
de slachtofferrichtlijnen die zijn uitgevaardigd door de procureurs-generaal
(Steinmetz, van Buuren en Van Andel, 1987) aangeven dat politie en justitie
zich ook de opvang van slachtoffers van misdrijven ter harte moeten nemen.
De slachtofferrichtlijn geeft niet aan hoeveel aandacht in het dagelijks
werk van politie en justitie voor het slachtoffer moet worden ingeruimd. In de
praktijk nemen politie en justitie alle vrijheid om de richtlijn naar believen in
praktijk te brengen (Van Kaam, 1988).

Verzoeken van slachtoffers om informatie worden door politie en justitie
gehonoreerd. Problematisch vinden wij dat slechts twee vijfde van de slachtoffers zich tot politie en justitie wenden met een verzoek om informatie over
de strafzaak, de dader en een mogelijke schadevergoeding.
Met dit type informatie kan namelijk het rechtsgevoel van slachtoffers
worden bevredigd. Een kleine rekensom echter leert dat indien het rechtsgevoel door de verschafte informatie wordt bevredigd, daar slechts één kwart
van de slachtoffers van ernstige misdrijven baat bij heeft.
Zorgelijk is de bejegening die slachtoffers van misdrijven bij politie en
justitie moeten ondervinden. Vergelijkend onderzoek onder slachtoffers van
gewelddadige vermogensdelicten laat zien dat de bejegening averechts werkt
(Steinmetz, Van Buuren en Van Andel, 1987). De bejegening lijkt meer algemene reparatieklachten horend bij de verstoorde kijk bij slachtoffers op te
wekken in plaats van dat het repareren daardoor wordt vergemakkelijkt.
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Artsen en hulpverleners

Het gebrek aan aandacht voor slachtoffers van misdrijven van de zijde van
artsen en hulpverleners zou zijn veroorzaakt doordat de hulpvraag van slachtoffers ontbreekt (Van der Ploeg et al., 1985). Een alternatieve hypothese is
dat de oorzaak voor dit gebrek aan aandacht bij de instellingen zelf gezocht
moet worden. Aan de hand van enkele voorbeelden willen we uitleggen hoe
dat gebrek aan aandacht kan zijn ontstaan. De voorbeelden zijn ontleend aan
ervaringen van slachtoffers die naar een huisarts of een hulpverlener zijn
geweest (Van der Ploeg et al., 1985).
Een bekend gegeven is dat slachtoffers de huisarts of hulpverlener met
vage ondefinieerbare klachten opzoeken. Omdat niet systematisch wordt
gevraagd naar mogelijke traumatische ervaringen die aan de vage klachten
ten grondslag kunnen liggen, sluit de behandeling niet aan bij de problemen
die als gevolg van het misdrijf zijn gerezen (Kleber en Brom, 1986).

Aan slachtoffers met vage en ondefinieerbare klachten wordt door huisartsen nogal eens routinematig slaap- of kalmeringstabletten voorgeschreven.
Maar ook bij slachtoffers die de huisarts vertellen wat. de relatie is tussen de
klachten en de traumatische gebeurtenis zien we nauwelijks een verband
tussen behandeling en oorzaak (Kleber, Steinmetz en Van Andel, 1990).
Slachtoffers zijn over de behandeling niet te spreken.
Op grond van onze resultaten in hoofdstuk 2 menen wij dat door de Leidse onderzoekers (Van der Ploeg et al., 1985) ten onrechte is geconcludeerd
dat de hulpvraag bij slachtoffers van misdrijven ontbreekt. De behandeling
die slachtoffers ontvangen bij de eerste- en tweedelijns lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg moedigt slachtoffers niet aan om vrijuit te praten
over de oorzaak van hun klachten. De geringe bereidheid van de lichamelijke
en geestelijke gezondheidszorg om een relatie te leggen tussen oorzaak,
klachten en behandeling schrikt slachtoffers misschien wel af om met vage
klachten in verband met slachtofferervaringen aan te kloppen bij de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
Verder tonen de Leidse onderzoekers aan dat slachtoffers van misdrijven
nauwelijks steun ondervinden van artsen en hulpverleners. Erger zelfs, een
groot aantal artsen is niet eens bereid om over de problemen van slachtoffers
te praten. Sommige slachtoffers zullen daarom niet snel met hun huisarts
praten over hun ervaringen met de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving als gevolg van de inbreuk van het misdrijf.
De media

Media verstoren soms het reparatieproces van de verstoorde kijk dat slachtoffer, familieleden en vrienden ondergaan. Naar de media als bron van secundaire victimisatie is weinig systematisch onderzoek gedaan (Bard en
Sangrey, 1979; Steinmetz, 1984; Cuyvers, 1986).
De mediaberichtgeving is soms zo snel dat het publiek eerder op de hoogte is van de schokkende gebeurtenis dan vrienden en familie van het slachtoffer. Uit de krant en via de televisie vernemen familieleden en vrienden dan
wat een `geliefde' van hen is overkomen. Pijnlijk tegen deze achtergrond is de
sensationele berichtgeving van met name de provinciale en populaire pers
(Coenen en Van Dijk, 1976; Cuyvers, 1986). De feitelijke informatie in de
media is bovendien niet altijd juist (Cuyvers, 1986; Steinmetz, 1989). Ook de
reconstructie van het misdrijf klopt niet altijd. Nabestaanden en familieleden
worden soms ongewild met de publikatie van informatie geconfronteerd die
pijnlijk is en niet overeenstemt met de werkelijkheid.
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Slachtoffers zijn vaak ontzet als zij in de mediaberichtgeving met foto, naam
of toenaam worden vermeld. Los daarvan vinden zij dit soort berichten over
zichzelf vervelend. Hun angst is onder andere ingegeven door de vrees dat de
dader hen met behulp van de foto of naam weet te vinden.
Maar ook zijn zij ervan overtuigd dat dit soort berichtgeving over henzelf
hen schade zal berokkenen. In de praktijk kan dat schade zijn doordat
iemands privéleven op straat ligt maar ook zijn wij slachtoffers tegengekomen
die hun werk door de mediaberichtgeving zijn kwijtgeraakt (Steinmetz, 1989).
Voor slachtoffers is het onaangenaam om te merken dat het misdrijf niet
correct in de krant wordt weergegeven. Zij hebben aangifte van de gebeurtenis gedaan en `anderen doen er maar wat mee al naar gelang hun behoefte'.
Los daarvan versterken de media de bestaande beeldvorming over slachtoffers van misdrijven: zij zijn de verliezers waarmee niemand zich gaarne
identificeert en de daders zijn soms zelfs de helden (Bard en Sangrey, 1979;
Cuyvers, 1986)

3.7 (Professionele) hulpverlening afgestemd op slachtofferhulp
Zo langzamerhand rijst de vraag: `is het geven van sociale steun dan een onmogelijke opgave?'. Weinig is er bekend over die individuen in het primaire
milieu en werkzaam bij instanties van wie slachtoffers van ernstige misdrijven
positieve steun ondervinden. Onder positieve steun verstaan we luisteren zonder te reageren, reageren zonder te veroordelen of te moraliseren.
Om aan te geven wat sociale steun bij getraumatiseerden kan inhouden,
lijkt het ons verstandig om toe te lichten wat therapeuten, werkzaam op het
terrein van de behandeling van trauma's, over het verlenen van sociale steun
hebben mee te delen. Het gaat hierbij om regels die hulpverleners hanteren.
Deze regels moeten nog in acties ter verbetering van sociale steun worden
omgezet. Bij de behandeling van ernstig getraumatiseerden wordt middels
`outreach hulp' gebruik gemaakt van `genezende' krachten in de primaire
groep (Van der Ploeg et al., 1985; Figley, 1988).
Belangrijk is het door therapeuten ontwikkelde idee dat `genezen' door
sociale steun een kwestie van samenspel is. Samenspel tussen het slachtoffer
en de verlener van steun. In het samenspel probeert de verlener van steun zo
goed mogelijk aan te sluiten bij het zelfhelende vermogen van het slachtoffer.

Om die aansluiting tot stand te kunnen brengen, zal de verlener van die
steun allereerst over enige kennis moeten beschikken van de controle- en sturingsmechanismen die deel uit kunnen maken van het verwerkingsproces.
Met andere woorden, inzicht in het verwerkingsproces van het slachtoffer
is bij het verlenen van steun een noodzakelijke voorwaarde. De steunverlener
moet bij het slachtoffer excessieve ontkenning en overweldigende herbeleving
kunnen onderkennen.
Men moet weten dat het verwerkingsproces pas ophoudt als de `nieuwe'
schokkende gebeurtenis een plaats heeft gekregen tussen de `oude' gebeurtenissen. De ideeën over een individuele `healing theory' zijn hierbij relevant.
Door het slachtoffer steun te verlenen bij het zoeken naar verklaringen voor
het misdrijf en de rol van het slachtoffer daarin, ontwikkelt het slachtoffer
gemakkelijker een eigen `healing theory'.

Tijdens het verlenen van steun kunnen bij het slachtoffer overweldigende
herbelevingen optreden. Door degene die steun verleent daarop voor te bereiden schrikt zij/hij daar minder van. Als men steun aan iemand verleent die
net een ernstig misdrijf heeft meegemaakt, is het van belang om creatief in te
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spelen op het verwerkingsproces van het individu zelf. Bij het verlenen van
steun moet men niet gehaast zijn. Het is raadzaam om in zo'n situatie de tijd
te nemen. Het slachtoffer heeft, zoals we hebben gezien, tamelijk veel tijd
nodig om de schokkende gebeurtenis te verwerken.
Horowitz (1986) geeft enkele concrete aanwijzingen over hoe in de praktijk slachtoffers actief kunnen worden gesteund. De belangrijkste `tips' zullen
we hieronder vermelden. Door Horowitz (1986) wordt een onderscheid gemaakt tussen twee situaties waarin steun wordt verleend. Allereerst wanneer
het slachtoffer de gebeurtenis herbeleeft en in de tweede plaats wanneer het
slachtoffer de schokkende gebeurtenis ontkent.
Herbeleving
Horowitz geeft de volgende aanwijzingen als herbelevingen optreden:
1. Blijf voor ogen houden dat het slachtoffer kwetsbaar is. Elk moment kan
het slachtoffer in een verontruste gemoedstoestand terechtkomen. Ook is
dat mogelijk als het slachtoffer zich veilig voelt. Bedenk verder dat zo'n
verontruste gemoedstoestand zelfs weken na het voorval nog kan optreden.
Verontruste gemoedstoestanden, zoals scheuten van verhard verdriet, spijt,
boosheid of ongerichte woede, doen zich minder makkelijk voor als het
slachtoffer omgeven is door vrienden die positieve steun verlenen. Vrienden moeten zich ervan vergewissen dat hun enkele zwijgende aanwezigheid
alleen al helpt en dat hulp niet betekent dat het onmogelijke van hen
wordt geëist. Soms kunnen ook personen behulpzaam zijn die dezelfde ervaring hebben meegemaakt. Vandaar dat zelfhulpgroepen gebruik maken
van slachtoffers die zich in verschillende fasen van het verwerkingsproces
bevinden of de verwerking achter de rug hebben.
2. Stressreacties kunnen lang aanhouden. Hoe lang dat is, hangt af van de
ernst van het misdrijf. Door een zware plotselinge aanval op iemands Zelf
zijn aanzienlijke revisies in iemands dagelijks leven noodzakelijk en in het
bijzonder van de innerlijke beelden die men van het leven heeft. Door de
revisies is het denkbaar dat het slachtoffer ongeveer twee jaar lang uit z'n
gewone doen is. De gemoedstoestanden van het slachtoffer komen dan
niet overeen met de gemoedstoestanden voor de schokkende gebeurtenis.
Dat stressreacties lang kunnen aanhouden, staat in een schril contrast met
opvattingen die op de werkplaats bestaan. Veel werkgevers vinden dat de
getraumatiseerde binnen twee weken zijn werk maar weer moet uitvoeren.
Dat idee is voor een belangrijk deel ingegeven door de noodzaak om te
produceren. Los daarvan wordt het argument gehanteerd dat men ook zou
kunnen herstellen door maar weer te gaan werken. Een veronderstelling is
dat men door te werken vanzelf weer beter wordt. Een andere veronderstelling is dat collega's interesse kunnen tonen en steun kunnen verlenen
zodat het slachtoffer niet geïsoleerd en ingekapseld raakt. Tegen die laatste redenering is weinig in te brengen. Maar het argument laat onverlet
dat herstel langzamer kan verlopen dan werkgevers lief is. Vandaar de
vaak geuite wens dat werkgevers hun verwachtingen bijstellen en met een
langere herstelperiode rekening houden bij het beoordelen van de produktiviteit van het slachtoffer.

3. Slaapstoornissen zijn normaal na een plotselinge aanval op het Zelf.
Slachtoffers raken eraan gewend dat ontspanning en slaap gepaard kunnen
gaan met episodes van paniek of onplezierige beelden van het trauma.
Zulke episodes van paniek of onaangename herbeleving doen zich wat
makkelijker voor wanneer het slachtoffer niet op z'n hoede is of wanneer
iemands concentratie overdag is verminderd. Voor het slachtoffer kan het
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nuttig zijn om de slaapgewoonten te veranderen. Hoe dat precies moet,
hangt van individuele omstandigheden af. Ideaal is dat men zich bij het
slapen in een veilige omgeving waant. Sommige slachtoffers voelen zich
veilig wanneer de lichten 's avonds aanblijven en weer andere slachtoffers
doen er goed aan om een huisdier in de slaapkamer toe te laten of een
goede vriend of vriendin. Bij slachtoffers die extreme situaties achter de
rug hebben, is het verstandig om de partner of vriend te bewegen de wacht
te houden wanneer het slachtoffer naar bed gaat.
4. Cognitieve beschadigingen in de zin van verminderd waarnemingsvermogen kunnen het gevolg zijn van het misdrijf. Het slachtoffer hoeft zich daar
niet bewust van te zijn. Door die cognitieve beschadigingen voelt het
slachtoffer zich effectiever, alerter, maar reageert juist reflexmatiger dan
anders. Daardoor neemt het risico op ongelukken toe. Met name kunnen
zich ongelukken voordoen bij autorijden en het bedienen van machines.
Bijna elke drug, zoals bv. een glas alcohol, heeft een sterker beschadigend
effect op het slachtoffer dan normaal het geval is. Om dit soort redenen is
het verstandig om het slachtoffer autorijden te ontraden en het ondernemen van gevaarlijke activiteiten te ontraden, zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen, ook al zegt het slachtoffer dat hij of zij dat gemakkelijk aankan.
Dat advies moet overigens wel met enige tact worden verleend omdat anders het toch al beschadigde zelfbeeld weer een deuk oploopt.
5. Onmiddellijk na een traumatische gebeurtenis komen bekenden en vrienden naar het slachtoffer en willen alles over de gebeurtenis weten. Bij elk
bezoek moet het slachtoffer, dat in veel gevallen tijdens de gebeurtenis
alleen was, het verhaal opnieuw vertellen. Die verzoeken om het verhaal
maar steeds weer opnieuw te vertellen, putten het slachtoffer uit. Telkens
weer moet hij/zij de gebeurtenis op afroep herbeleven. Doordat de gebeurtenis nog maar net achter de rug is, is dat telkens weer opnieuw vertellen pijnlijk omdat de daarmee opgewekte herbelevingen met heftige
emoties gepaard gaan. De latere onwilligheid van dezelfde vrienden en
bekenden om nogmaals naar hetzelfde verhaal te luisteren zijn voor het
slachtoffer paradoxaal. Een aantal weken na afloop van de schokkende gebeurtenis zijn de meeste vrienden en bekenden het verhaal over het misdrijf beu terwijl het slachtoffer juist dan behoefte heeft om het verhaal aan
iemand te kunnen vertellen. Vrienden en bekenden reageren dan op de
behoefte van het slachtoffer om het verhaal te vertellen met verhalen over
hun eigen ellendige ervaringen. Het slachtoffer blijft vervolgens met de opgekropte behoefte zitten. Met niemand kan een slachtoffer dan de cognitieve en emotionele stressreacties meer delen. Juist enige tijd na de gebeurtenis heeft het slachtoffer behoefte aan iemand die empatisch luistert
zonder haar daarbij in de rede te vallen. Als men een aantal weken later
empatisch naar het slachtoffer luistert, is het zinvol om de aandacht van
het slachtoffer langzaam te verleggen van het heden naar de toekomst.
6. Het slachtoffer verwacht dat de plotselinge aanval psychische repercussies
zal hebben. Wanneer dat niet uitkomt en de reactie op de gebeurtenis ineens later onaangekondigd komt, kan het slachtoffer de geestelijke controle over zichzelf kwijtraken en bovendien onnodig gaan twijfelen aan mogelijk herstel. Het is daarom voor het slachtoffer van belang dat zij/hij weet
hoe het verwerkingsproces verloopt. Ook moet het slachtoffer weten dat
na een periode van ontkenning van de gebeurtenis opdringerige ideeën en
emoties plotseling terug kunnen komen. Soms echter heeft het slachtoffer
een intuïtief gevoel dat de verwerking is geblokkeerd. Voor het slachtoffer
is het nuttig als dit subjectieve gevoel wordt bevestigd door een vriend die
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inziet dat de stressreacties intens, diepgaand en langdurig zijn. In een rustig en openhartig gesprek is het zaak het slachtoffer te overtuigen dat professionele hulp wenselijk is.
Ontkenning
Ontkennen van het misdrijf in het verwerkingsproces is wat anders dan de
gebeurtenis herbeleven. Enig zicht op de aanwezigheid van ontkenning ontstaat door gebruik te maken van `exposure'-technieken uit de klinische praktijk (Brom, Kleber en Defares, 1986; Langs, 1984).

Door het slachtoffer in verbeelding of in vivo te confronteren met het misdrijf, wordt snel duidelijk dat zij zich delen of elementen van het gebeurde
niet meer kan of wil herinneren. Dat bewust of onbewust niet meer willen of
kunnen herinneren, wordt ontkennen genoemd.
In zijn adviezen onderscheidt Horowitz (1986) een situatie waarin men
onder tijdsdruk staat van een situatie waarin men niet onder tijdsdruk staat.
Wanneer men onder tijdsdruk staat, wordt openlijke intellectualisering
aangeraden.
Zo'n situatie doet zich voor wanneer bv. een lichamelijke ingreep onmiddellijk is vereist omdat anders het leven van het slachtoffer in gevaar komt.
Ofschoon er in een gegeven situatie vele emotionele reacties kunnen zijn, is
het beter om het slachtoffer te vertellen dat onder de huidige omstandigheden alleen problemen aan moeten worden gepakt die om een spoedeisende
beslissing vragen.
In de tweede plaats kunnen processen die zich tijdens de ontkenning afspelen zodanig gelabeld worden dat het slachtoffer begrijpt dat het zich concentreren op het nemen van een beslissing moeilijk is. Wanneer het slachtoffer een beslissing niet kan nemen, moet een ander dat doen die het vertrouwen van het slachtoffer geniet. Omdat ontkennen tijdelijk van aard is,
moet later aan het slachtoffer worden uitgelegd waarom die beslissing zo is
genomen en niet anders.

Wanneer men niet onder tijdsdruk is geplaatst, kan men het slachtoffer
uitleggen dat zij of hij de herkenning van de gevolgen van het misdrijf probeert weg te drukken en dat dit een normale reactie is die bij het proces van
aanpassen hoort.
Wenselijk is dat het uitleggen geschiedt in een niet-kritische sfeer. Als
slachtoffers in het proces van ontkenning en verdoving blijven steken, kan het
slachtoffer worden duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is om een nieuwe
stap te doen in de richting van aanpassing.
Dat kan door slachtoffers aan te moedigen om bewust herinneringen op te
halen. Zij beleven daarbij ideeën en gevoelens opnieuw van zaken die reeds
zijn gepasseerd.

Als hulpmiddel kan worden aangeraden om een stap-voor-stap-procedure
te volgen, te beginnen bij een uitleg van de meest onmiddellijke consequenties om te eindigen bij de mogelijke consequenties op de lange termijn. Zo'n
stap voor stap aanpak geeft slachtoffers vertrouwen. Zij ervaren dat zij de
verwerking aankunnen aangezien zij niet meer overspoeld worden door ge..
voelens.
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3.8 Samenvatting
Een misdrijf is een plotselinge inbreuk op iemands leven waardoor het
slachtoffer een verstoorde kijk krijgt op zijn Zelf, zijn slachtofferervaring en
zijn omgeving. Het verwerken van een ernstig misdrijf bestaat volgens ons uit
cognitieve herstructureringsactiviteiten waardoor de verstoorde kijk wordt gerepareerd.

Als deze reparatiewerkzaamheden mislukken, zijn de psychische gevolgen
voor het slachtoffer ingrijpend, dit kan geheugenverlies betekenen voor de
slachtofferervaring. Als deze ingrijpende gevolgen minstens één maand aanhouden wordt dat in de Amerikaanse Psychiatrische Nomenclatuur (DSM-IIIR) een posttraumatische stressstoornis genoemd.
In de reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk moeten drie doelen
worden nagekomen. In de eerste plaats moet er een `bevredigende' reconstructie van de gebeurtenis plaatsvinden. Door de reconstructie herstelt de
verstoorde kijk op de slachtofferervaring. In de tweede plaats moet er een
consistente `healing theory' worden geconstrueerd die alle verklaringen en
betekenissen bevat over de misdrijfgebeurtenis. Door de `healing theory'
wordt de verstoorde kijk op het Zelf hersteld. In de derde plaats moet de
omgeving duidelijk worden gemaakt dat de identiteit van slachtoffer niet op
prijs wordt gesteld en dat deze vervangen dient te worden door de op de toekomst gerichte status van overlevende. Met die overgang van slachtoffer naar
overlevende herstelt het slachtoffer de verstoorde kijk op de omgeving.

Het proces van repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving is door ons beschreven aan de hand van twee
modellen die slachtoffers van ernstige misdrijven naast elkaar hanteren: a)
het fasemodel en b) het scenariomodel.
In het fasemodel staat de reconstructie van de gebeurtenis centraal. In het
fasemodel wisselen de fasen herbeleven en ontkennen zich af. In dat proces
van tot zich door laten dringen wat er precies gebeurd is (herbeleven), worden slachtoffers `overspoeld' door emoties, associaties en beelden. Als dat
`overspoeld worden' te pijnlijk is, wordt dat stukje van de gebeurtenis dat
naar boven kwam drijven, tijdelijk weggestopt (ontkennen). Dat herbeleven
en ontkennen gaat net zo lang door totdat van de gebeurtenis een `bevredigende' reconstructie heeft plaatsgevonden.

In het scenariomodel gaat het slachtoffer te werk als een `script'-schrijver.
Aan een bestaande `script' wordt gesleuteld totdat er een nieuw `script' is
ontstaan dat een geheel is en consistent is. De technieken die daarbij gehanteerd worden, zijn gebruikelijke technieken voor `script'-schrijvers: het opperen van een idee waardoor de `oude' gebeurtenissen en de `nieuwe' gebeurtenis, namelijk het ernstige misdrijf in één enkel `schema' kunnen worden opgenomen, vervolgens knippen, plakken en weggooien wat niet bruikbaar is.
Het scriptscenario bevat alle persoonlijke ideeën over de misdrijfgebeurtenis
en de contouren van de status als overlevende. Dat sleutelen aan het script
gaat net zo lang door totdat er een scenario gevonden is waarin zowel de
`oude' als `nieuwe' gebeurtenissen passen.
Dat repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en
de omgeving wordt ook wel cognitief herstructureren genoemd. De gevolgen
van de mogelijke inbreng van de omgeving moet daarbij niet worden onderschat. Wij vinden dat over die inbreng over het algemeen de verwachtingen te
positief zijn. De reacties van de omgeving (primaire groep, deskundigen en
instanties) staat soms haaks op ideeën, verklaringen en betekenissen van de
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slachtoffers zelf over (onderdelen van) de misdrijfgebeurtenis. Negatieve
reacties op slachtofferschap wordt ook wel `victim blaming' genoemd.

`Victim blaming' ondermijnt de reparatiewerkzaamheden aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving (secundaire victimisatie). Dat de reacties van de omgeving in ruime zin soms haaks staan op
ideeën van slachtoffers vinden wij niet merkwaardig. De directe omgeving van
het slachtoffer blijkt namelijk door het trauma van hun `geliefde' te zijn geïnfecteerd. Ter bestrijding van `victim blaming' zijn aan het eind van dit hoofdstuk enkele regels opgenomen die hulpverleners hanteren bij de hulp aan getraumatiseerden. Het verdient aanbeveling om deze regels om te zetten in acties waardoor de primaire groep, deskundigen en instanties slachtoffers positief kunnen steunen.
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4 De ontwikkeling van slachtofferhulp in
Nederland

4.1 Het ontstaan van slachtofferhulp
In de jaren zeventig startte de vereniging Humanitas de projectgroep 'Delinquentie en Samenleving' met als opdracht om te zoeken naar alternatieven
voor het strafrecht dat delinquenten achter slot en grendel plaatst. De projectgroep was zeer gemotiveerd omdat ieder van de leden in de Tweede
Wereldoorlog zelf afschuwelijke ervaringen had opgedaan met detentie door
de Duitsers. Men zocht vooral naar alternatieven die de door het misdrijf
verstoorde menselijke verhoudingen zouden kunnen herstellen.
Het lag dus voor de hand dat het slachtoffer daar een belangrijke bijdrage
aan zou kunnen leveren. Vandaar dat Humanitas er voor pleitte om een
tegenhanger van de reclassering op te richten die verantwoordelijk is voor de
hulp aan slachtoffers van misdrijven. De hulp aan slachtoffers moest volgens
Humanitas in de handen komen van de lokale bureaus slachtofferhulp.
Verder vond Humanitas dat lokale bureaus slachtofferhulp de taak op zich
moesten nemen om te bemiddelen en regelen bij conflicten en schadeherstel.
Vrijwilligers moesten zich volledig inzetten voor de belangen van het slachtoffer zodat een duidelijke taakverdeling zou ontstaan tussen reclassering en
slachtofferhulp.
Naast een overzicht over hoe slachtofferhulp is ontstaan, zijn in dit hoofdstuk beschrijvingen opgenomen over de cliënten van bureaus slachtofferhulp,
beschrijvingen van de hulp die door bureaus slachtofferhulp wordt geboden,
en een analyse van knelpunten en leemten in de slachtofferhulp. Om aan te
kunnen geven wie de cliënten van slachtofferhulp zijn en hoe zij geholpen
worden, wordt alleen gebruik gemaakt van resultaten van eigen onderzoek in
Rotterdam en Alkmaar (Steinmetz en Van Andel, 1984).

4.1.1 De eerste experimenten
De projectgroep `Delinquentie en Samenleving' startte in 1975 twee experimenten in Zuid-Limburg en Hoorn waar bovengenoemde ideeën over slachtofferhulp werden uitgeprobeerd. Dit waren de eerste experimentele bureaus
slachtofferhulp in Nederland.
De doelstellingen van deze experimenten waren (Ruyter, 1977): a) informatie geven over bestaande instanties die slachtoffers van misdrijven behulpzaam zijn bij het vergoeden van de materiële schade, b) het tot stand brengen van vrijwillige schaderegelingen tussen slachtoffer en verdachte, c) vaststellen welke voor het slachtoffer de immateriële gevolgen zijn van het misdrijf, d) hulp aanbieden en doorverwijzen naar professionele hulpverleners, e)
bemiddelen bij het tot stand brengen van een verzoening tussen slachtoffers
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en verdachten en t) signaleren welke maatschappelijke geledingen de zaak
van slachtoffers van misdrijven niet ter harte nemen.
De doelgroep bestond zowel uit slachtoffers van vermogens- als geweldsdelicten. Uit onderzoek van Humanitas te Hoorn (Ruyter, 1977) bleek dat
vier vijfde van de slachtoffers die door het project waren geholpen, slachtoffer waren van een vermogensdelict en een vijfde slachtoffer van mishandeling, seksueel geweld en verkeersmisdrijven.
De ervaring met het realiseren van bovengenoemde doelstellingen - zo
bleek uit de evaluatie in 1977-viel wat tegen. Zo bleek dat in Hoorn van
het regelen van de schade, van het bemiddelen in het conflict en het tot stand
brengen van een verzoening weinig terechtkwam (Ruyter, 1977). Ruim twee
vijfde van de slachtoffers had immateriële gevolgen van het delict ondervonden. De vrijwilligers van Hoorn voerden met slachtoffers gesprekken over de
immateriële gevolgen.
De vrijwilligers hadden de indruk dat de gesprekken zowel positief als
negatief uitpakten. Negatief was dat slachtoffers met emotionele problemen
door deze aanpak niet geholpen waren. Positief was de waardering die slachtoffers hadden voor de aandacht die er voor hen was.
Een structureel probleem dat men te Hoorn op het spoor kwam, waren de
schadeposten door criminaliteit van kleine bedrijven. Een deel van deze bedrijven werd herhaaldelijk overvallen. Los daarvan werd ook de buitenkant en
de inboedel vernield. Zelf beschikten deze bedrijven over onvoldoende liquide middelen om de opgehoogde verzekeringspremies op te brengen.

De evaluatie liet verder zien dat aan de samenwerking van het bureau
slachtofferhulp met de politie te Hoorn nog het een en ander schortte. De
politie -rees alleen `probleem'-slachtoffers op het bestaan van het bureau
slachtofferhulp. Van de slachtoffers die op het bestaan van het bureau slachtoffer ;'i.ilp waren geattendeerd, maakte één derde van het hulpaanbod gebruik.
4.1.2 Het eerste onderzoek naar immateriële gevolgen
In diezelfde tijd deed ook de Groningse criminoloog Smale onderzoek naar
materiële en immateriële gevolgen van het misdrijf voor slachtoffers van ernstige gewelds- en vermogensmisdrijven. Het betrof slachtoffers die aangifte
deden bij de politie te Amsterdam (Smale, 1977; Smale, Jongman en Timmerman, 1984).

Uit dit onderzoek bleek dat de helft van de slachtoffers van ernstige vermogensdelicten zelf voor de materiële schade moest opdraaien. Bij slachtoffers van geweldsdelicten was dat bij 13% het geval. Meer particulier dan
ziekenfondsverzekerden draaiden verder zelf voor de ziektekosten op.
Uit deze studie bleek dat politie en justitie weinig deden om het geschokte
vertrouwen van het slachtoffer in de maatschappij te herstellen. De conclusie
was dat na de aangifte het slachtoffer vaak noch van de politie noch van justitie iets hoorde over de strafzaak.
Vandaar het voorstel van Smale (1977) om op het politiebureau een contactambtenaar te benoemen die (potentiële) slachtoffers informeert over
mogelijkheden tot schadeherstel en preventieve maatregelen. In publiciteitscampagnes, vond men, zou gericht op potentiële slachtoffers het belang moeten worden benadrukt van een goede verzekering tegen criminaliteitsrisico's.

Evenals uit het onderzoek van Humanitas naar het functioneren van de
twee eerste experimentele bureaus slachtofferhulp, blijkt ook uit dit onderzoek dat de immateriële gevolgen van het misdrijf voor slachtoffers aanzien70

lijk zijn. Gezien de ernst van de problemen lag hier een taak voor het Algemeen Maatschappelijk Werk vond de onderzoeker Smale, met de kanttekening bij die aanbeveling dat de contactambtenaar enkele slachtoffers zou kunnen helpen, maar er toch verstandig aan zou doen om de meesten te verwijzen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Tot slot werd geconcludeerd dat het met de schadevergoedingsmogelijkheden in ons strafrecht armzalig is gesteld. Vandaar dat Smale (1977) enkele
voorstellen op tafel legde om materieel en immaterieel leed te restitueren
en/of te compenseren. Smale vond bovendien dat gelukte regelingen een vermindering van straf voor de dader op zouden moeten leveren.

Het meest opzienbare voorstel was een volksverzekering voor de schade
die men door criminaliteit oploopt. Toen al was de conclusie dat ook een
goed werkende schadevergoeding veel slachtoffers in de kou zou laten staan
omdat de dader slechts in 23% van de strafzaken bekend is.
4.1.3 Een blauwdruk voor slachtofferhulp
De projectgroep `Delinquentie en Samenleving' heeft op grond van de door
Humanitas geëntameerde praktijkexperimenten en de ervaringen opgedaan
door Smale (1977) een blauwdruk ontworpen voor Nederlandse bureaus
slachtofferhulp (Baudoin, 1979). Nieuwe bureaus slachtofferhulp konden hierin ideeën vinden voor een goede organisatiestructuur en de beste aanpak
voor de hulpverlening.
Omdat deze blauwdruk een duidelijk beeld geeft van de manier waarop
`the founding fathers' tegen deze nieuwe vorm van hulp aankeken, geven wij
de doelstellingen uit de blauwdruk `Een Sleutelvoorziening voor Slachtoffers
van Misdrijven' weer:
1. bij het verlenen van hulp moet aandacht worden besteed aan zowel materiële als immateriële nood omdat de ervaring heeft geleerd dat die twee in
de praktijk niet van elkaar te scheiden zijn;
2. de hulpvrager moet niet geïsoleerd worden beschouwd, doch deel uitmakend van zijn omgevingen en de samenleving in groter verband, waarop
de hulpverlening dan ook zal moeten aansluiten door middel van rechtstreekse bemoeienis en door middel van signalering en doorverwijzing;
3. de juridische mogelijkheden via straf- en civiel recht moeten pas worden
benut, wanneer oplossingen op vrijwillige basis hebben gefaald;
4. de hulpvrager moet worden geadviseerd over beveiligingsmaatregelen en
het verkleinen van risicofactoren.
Aantrekkelijk aan deze blauwdruk was - volgens de makers - dat slachtofferhulp betrekkelijk weinig geld zou kosten omdat gewerkt werd met vrijwilligers. Men voorzag kennelijk dat de overheid terughoudend zou staan tegenover het financieren van een nieuwe loot aan de boom van bestaande instellingen op het gebied van de hulpverlening.
Omstreeks diezelfde tijd, begin zeventiger jaren, ontstond als particulier
initiatief de Stichting `Medeleven Gedupeerden van Misdrijven' (MGM). In
het begin steunde MGM slachtoffers moreel door ze een bloemetje te sturen.
Tegenwoordig wordt ook een financiële tegemoetkoming verstrekt.
MGM heeft aan het ontstaan van slachtofferhulp bijgedragen door het
idee in praktijk te brengen dat slachtoffers van misdrijven door hun medeburgers niet in de steek mogen worden gelaten. Dit ging gepaard met kritiek op
de strafrechtspleging (te lichte straffen). Vandaar dat dit initiatief geen steun
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ondervond van de overheid. In Duitsland heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan met `Die Weisse Ringe'.

4.1.4 Invloed van justitie op slachtofferhulp
Op initiatief van Humanitas werden bij het Ministerie van Justitie (1980) drie
subsidieverzoeken gedaan voor bestaande bureaus slachtofferhulp Groningen,
Amsterdam en Rotterdam. Een subsidieverzoek van de Rijkspolitie te Alkmaar voor een bureau slachtofferhulp in het district van de Rijkspolitie te
Noord-Holland volgde snel. Door het Ministerie werden deze subsidieverzoeken geregeld.
Vanaf dat moment zien we naast de doelstellingen, neergelegd in de
blauwdruk van Humanitas, nieuwe praktische doelen ontstaan. Deze zijn
mede gebaseerd op resultaten van de nationale WODC/NIPO-slachtofferenquête (Van Dijk en Steinmetz, 1979). Deze nieuwe doelen staan vermeld
in een ambtelijke notitie waarin staat vermeld waarom het subsidieverzoek
van bovengenoemde bureaus slachtofferhulp door justitie zou worden ondersteund.
Opdat duidelijk wordt wat justitie voor ogen stond bij het opzetten van
slachtofferhulp in Nederland, zullen we hieronder de doelen weergeven uit de
ambtelijke notitie `aard en omvang van de lacunes in de hulpverlening aan
slachtoffers' (Van Dijk, 1980) die in termen van `behoeften' zijn geformuleerd:

1. behoefte aan informatie over schadevergoedingsregelingen;
2. behoefte aan informatie over het voorkomen van misdrijven;
3. de behoefte aan een praatpaal;
4. de behoefte aan hulp bij relatieproblemen;
5. de behoefte aan hulp bij het verwerken van zware misdrijven;
6. de behoefte aan informatie over de strafzaak;
7. de behoefte aan een politie die het slachtoffer met meer begrip tegemoet
treedt.
De notitie besteedt aandacht aan inhoud en organisatie van de hulp voor
slachtoffers. Het uitgangspunt is dat deze hulp een taak van de politie is in
samenwerking met vrijwilligers en het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Justitie verwacht van de justitiële diensten van de politie dat zij in de toekomst meer aandacht zouden gaan besteden aan de psychosociale aspecten
van de aangifte. Dit vergt een andere instructie maar vooral een andere houding van de gemiddelde rechercheur. Daarnaast diende de politie een vraagbaakfunctie te vervullen. Slachtoffers kunnen dan bij de politie informatie
krijgen over het verloop van het strafproces, mogelijkheden tot schadevergoeding, maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en de hulpverleningsinstanties in de gemeente of regio (Van Dijk, 1980).
Heel duidelijk wordt gekozen voor vrijwillige krachten die hulp aan slachtoffers geven. Argumenten om juist vrijwillige medewerkers in te zetten in
plaats van betaalde beroepskrachten zijn: a) slachtoffers hebben drempelvrees
om naar het Algemeen Maatschappelijk Werk te gaan, b) slachtoffers hebben
behoefte aan beperkte hulp (niet meer dan één of twee gesprekken en vooral
praktische hulp) en c) het slachtoffer mag geen stigma opgedrukt krijgen van
patiënt.
De relatie met de eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg zag
justitie toentertijd als volgt: `indien nodig kunnen vrijwillige krachten voor het
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slachtoffer de weg effenen naar de meest geëigende vorm van professionele
hulpverlening' (Van Dijk, 1980). Cruciaal voor de organisatie van de bureaus
slachtofferhulp vond men de samenwerking met de politie en het vervullen
van een brugfunctie tussen het strafrechtelijke systeem en de hulpverlening.
In het midden werd gelaten bij welke werkgever de coordinator slachtofferhulp zou moeten worden aangesteld, bij de politie of het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Kortom, aan het initiatief van Humanitas werd door justitie gehoor gegeven door aan de drie projecten voor twee jaar subsidie te verlenen om het
proeftuinachtige karakter van de projecten te kunnen bijvijzelen. Echter aan
de subsidie van deze bureaus slachtofferhulp werd als bindende voorwaarde
een evaluatie gekoppeld door het WODC.
Van de evaluatie werd verlangd dat die aan een drietal doelstellingen zou
voldoen. In de eerste plaats wilde men weten welk bereik de projecten hebben (wie zijn de cliënten, wat zijn hun problemen en wat deed slachtofferhulp
aan deze problemen). In de tweede plaats moest worden nagegaan wat de
bijdrage van slachtofferhulp is aan de oplossing van materiële en immateriële
problemen. In de derde plaats zou onderzoek moeten worden ingesteld naar
de ervaringen van politie-agenten, maatschappelijk werkers en de vrijwillige
medewerkers met slachtofferhulp. De evaluatie heeft zich uiteindelijk gericht
op de bureaus slachtofferhulp te Rotterdam en de Rijkspolitie te Alkmaar.
Naar de eerste vraag `wie zijn de cliënten, wat zijn hun problemen en wat
doet slachtofferhulp aan deze problemen' is in Rotterdam en te Alkmaar
dossieronderzoek ingesteld (Steinmetz en Van Andel, 1984). Over de uitkomsten van de cliëntenbeschrijving en hun problemen wordt in paragraaf 4.2 gerapporteerd. Over het onderdeel `wat doet slachtofferhulp aan de problemen'
wordt daarentegen in paragraaf 4.3.3 gerapporteerd.

Om de tweede vraag te kunnen beantwoorden zijn twee experimentele onderzoekingen verricht. De resultaten van deze studies komen in hoofdstuk 6
tot en met 9 aan bod.
Naar de derde vraag is door ons geen onderzoek ingesteld. Tot op heden
is nog niet onderzocht welke visie politie, het Algemeen Maatschappelijk
Werk en de RIAGG's hebben op slachtofferhulp.

4.2 Wie zijn de cliënten?
Omdat ons onderzoek naar effecten van slachtofferhulp is uitgevoerd in Rotterdam en Alkmaar beperkt de beschrijving van de cliënten in deze paragraaf
zich tot deze twee bureaus. Meer informatie over aard en omvang van de
cliënten is te vinden in de onderzoeksrapporten over Den Haag (Van Sluis,
1985) en Groningen (Smale, 1977; Buren en Ruijfrok, 1987).

Kortom, in deze paragraaf wordt antwoord op de vraag gegeven: `wie hebben van de bureaus slachtofferhulp te Rotterdam en Alkmaar hulp gehad?'.
Om daar achter te komen, zijn de dossiers van beide bureaus nagetrokken.
De dossiers bevatten de verslagen van vrijwillige medewerkers over de hulp
die zij aan slachtoffers van misdrijven hebben verleend (Steinmetz en Van
Andel, 1984). De meeste dossiers bevatten een compleet verslag van het misdrijf, de achtergronden van het slachtoffer, de hulpvragen, het aantal contacten gedurende welke hulp is verleend, en de aard van de hulpverleningsinspanning.
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4.2.1 Rotterdam
Het bureau slachtofferhulp in Rotterdam hielp in de beginjaren voornamelijk
slachtoffers van mishandeling (70%). Ook werd hulp verleend aan slachtoffers van `pure' vermogensdelicten (16%) maar ook aan slachtoffers van
vermogensdelicten waarbij door de dader(s) geweld is gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij een overval (7%) en tot slot aan slachtoffers van seksueel geweld
(5%).

Als we afgaan op aantallen slachtoffers, lijkt het ons noodzakelijk, als we
althans de hoofdlijn willen vasthouden om ons bij de beschrijving van de
cliëntenpopulatie van Rotterdam te beperken tot slachtoffers van mishandeling die immers veruit de belangrijkste doelgroep vormden. Van de slachtoffers van mishandeling blijkt twee derde te zijn mishandeld door de (ex-)partner of familie. Ruim vier vijfde is vrouw. Deze mishandelde vrouwen liepen
door het misdrijf licht of tamelijk zwaar letsel op.
Heftige golven van angst en woede zijn emoties waarvan zij veel last hebben. Hoe zij de dader kunnen vermijden is een gedachte die hen voortdurend
bezighoudt. Bij een aantal van hen gaat dat zo ver dat zij niet meer durven
slapen.

Ook los van de directe aanleiding `de meest recente mishandeling' blijken
deze vrouwen met nog meer problemen te kampen. De helft van hen onderhoudt naast de contacten met het bureau slachtofferhulp tevens contacten
met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ruim een derde van hen is recent
van de partner gescheiden.
Door het misdrijf hebben veel van deze vrouwen ook materiële schade opgelopen. Dat maakt hun leven niet eenvoudiger aangezien een aanzienlijk
deel van hen moet rondkomen van een uitkering.
Bij de mishandelde mannen die hulp hebben gehad, zien we dat zij door
het misdrijf geen letsel of zwaar letsel hebben opgelopen. Verder zien we dat
mannen die door een onbekende zijn mishandeld, veel materiële schade hebben opgelopen.

De dader of plaatsen waar het misdrijf is gepleegd, vermijden houdt mishandelde mannen niet bezig. Een groot deel van hen heeft last van heftig opwellende emoties. Heftig opwellende emoties komen in het bijzonder voor bij
mannen die door familieleden of-buren zijn mishandeld.
Een derde van de mannen heeft voor problemen in de privésfeer hulpverleningscontacten met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ook een groot
deel van de mannen moet van een uitkering rondkomen.
We hebben ook informatie verzameld over de eventuele strafrechtelijke
antecedenten van de benadeelden die hulp hebben gehad. Bij de meerderheid
van de benadeelden (87%) is aan de mishandeling een langdurig conflict
voorafgegaan. Bijna twee vijfde van de slachtoffers is zelf eerder veroordeeld
geweest voor een misdrijf (aantekening in het Algemeen Documentatie Register). Dit resultaat is opmerkelijk omdat vrouwen en meisjes relatief zelden
veroordeeld worden voor het plegen van een misdrijf (Van der Heijden,
1987). Kennelijk zijn de slachtoffers die hulp hebben gehad in Rotterdam
slachtoffers uit een milieu waarbinnen veel criminaliteit wordt gepleegd.
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4.2.2 Rijkspolitie te Alkmaar
Het bureau slachtofferhulp van de Rijkspolitie te Alkmaar geeft in beginsel
aan dezelfde categorieën slachtoffers hulp als het bureau slachtofferhulp te
Rotterdam. Een verschil tussen beide bureaus is echter de grotere aantallen
slachtoffers van vermogensdelicten die op het Alkmaarse bureau een beroep
doen. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is gelegen in het feit dat
het bureau slachtofferhulp te Rotterdam van oorsprong alleen bedoeld was
voor slachtoffers van geweld.

Slachtoffers die van het bureau slachtofferhulp van de Rijkspolitie te Alkmaar hulp hebben gehad, zijn desalniettemin in de eerste plaats slachtoffers
van mishandeling (29%) en pas in de tweede plaats slachtoffers van inbraak
(24%). De overige 47% van de slachtoffers aan wie hulp wordt verleend, zijn
slachtoffers van diefstal (17%) inclusief overvallen, vernieling (11%), oplichting (7%), seksueel geweld (5%) en verkeer (7%).
Door af te gaan op de kenmerken `plaats waar het misdrijf is gepleegd',
`aard van de relatie tussen dader en slachtoffer', `omvang van de schade' en
`aard van het letsel', ontstaat een beeld van de categorieën slachtoffers die
van het bureau slachtofferhulp van de rijkspolitie hulp krijgen. Gebleken is
dat Alkmaar aan drie verschillende categorieën slachtoffers hulp verleent.

Allereerst zijn dat slachtoffers van mishandeling en seksueel geweld. Deze
slachtoffers zijn (seksueel) mishandeld door (ex-)partners, buren en bekenden. Voornamelijk zijn de vrouwen (seksueel) mishandeld in of rond de woning. Door de dader(s) wordt daarbij weinig gestolen. Letsel dat slachtoffers
door het delict oplopen, is licht letsel of zwaar letsel.
In de tweede plaats krijgen verkeersslachtoffers hulp van het bureau
slachtofferhulp te Alkmaar. Deze slachtoffers hebben door het verkeersmisdrijf zwaar letsel opgelopen. De dader(s) zijn van de slachtoffers zowel bekenden als onbekenden.
De derde categorie zijn slachtoffers van inbraak, een overval, diefstal en
vernieling. Bij de inbraken gaat het om inbraken in de particuliere woning, in
de tweede woning of in het bedrijf van een middenstander.

Diefstal, overvallen en vernielingen vinden zowel in of rond de eigen woning plaats als op straat of in openbare gelegenheden. Het misdrijf brengt
voor de slachtoffers veel schade met zich mee. Voor de slachtoffers is het letsel dat zij oplopen gering. Over het algemeen kent het slachtoffer de daders
niet. Een uitzondering op deze regel zijn overvallen, diefstal en vernieling. Bij
deze delicten zijn de daders ook wel familieleden, of bekenden.

43 Wat voor hulp wordt geboden?
Wat is slachtofferhulp? Wat slachtofferhulp inhoudelijk is, proberen we uit te
leggen aan de hand van eigen onderzoek. Een tweede onderwerp dat hier
besproken wordt, is de visie die men heeft op slachtofferhulp. Tot slot is in
deze paragraaf het derde onderwerp van bespreking het standaard onderwijsmateriaal van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp, namelijk de handleiding `inwerkcursus slachtofferhulp'.
De bespreking van beide laatste onderwerpen is niet alleen beschrijvend
van aard. De bestaande visie en het scholingsmateriaal wordt kritisch onder
de loep genomen. Mogelijk vindt men dat dit had moeten worden uitgesteld
tot de discussie. Beter echter vinden wij het om op deze plaats kritiek te
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geven. Zonder die kritiek zijn anders overspannen hoge verwachtingen mogelijk over het effect van slachtofferhulp dat in de volgende hoofdstukken zes,
zeven en acht aan bod komt.
4.3.1 Inhoud slachtofferhulp in de praktijk
Uit onderzoeken van Steinmetz en Van Andel (Bureau Rotterdam, 1984) en
Smale (Bureau Groningen, 1981) blijkt dat de hulpvraag toentertijd sterk lijkt
op het hulpaanbod.

Samengevat hebben we de volgende resultaten gevonden. In de eerste
plaats werd in Rotterdam aan 89% van de slachtoffers de hulp gegeven waar
zij om vroegen. In de tweede plaats bleek in Groningen de overeenkomst tussen aanbod en vraag wat kleiner te zijn dan in Rotterdam, namelijk 68%.
Dat verschil tussen Groningen en Rotterdam werd veroorzaakt doordat de
vrijwillige medewerkers meer hulp verleenden dan waarom was gevraagd.
Dit resultaat is in overeenstemming is met visie op hulpverlenen van
slachtofferhulp `klant is koning' (Steinmetz en Van Andel, 1984), namelijk de
klant wordt zo goed mogelijk bediend.
Verder is hieronder zeer summier voor het Rotterdamse en Alkmaarse
bureau slachtofferhulp aangegeven wat men zich inhoudelijk bij de slachtofferhulp moet voorstellen. Bij de bespreking zullen wij puntsgewijs aangeven
wat men zich bij de geboden hulp moet voorstellen en hoe vaak die verleend
wordt:
1. Financiële en materiële hulp (schadeherstel)

- informatie inwinnen en advies vragen over herstel van de schade; of
- informatie inwinnen over en bemiddelen bij het opheffen van financiële
problemen. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een voorschot van een
bank of gemeentelijk sociale dienst, dan wel in een (gedeeltelijke) kwijtschelding van belasting.

In de praktijk wordt deze vorm van hulp in Rotterdam aan 26% van de
slachtoffers gegeven en in Alkmaar aan 46%.
2. Bemiddelen bij het verkrijgen van informatie over de zaak of de dader

- bemiddelen bij het verzoek van het slachtoffer aan de politie om activiteiten te ontplooien die een eind maken aan de bedreigingen van de
dader;
- informatie inwinnen bij de politie of de dader is gevonden;
- aan de politie vragen wat aan de zaak is gedaan;
- aan het openbaar ministerie vragen wat aan de zaak is gedaan;
-informatie inwinnen over het tijdstip waarop de zaak voorkomt;

- nagaan in welk stadium de echtscheidingsprocedure zich bevindt; of
-bemiddelen bij het op gang brengen van de echtscheidingsprocedure.
De mate waarin dit gebeurde, is voor Rotterdam 29% van de geholpen
slachtoffers en in Alkmaar 19%.
3. Hulp bij het verwerken van psychische en/of emotionele problemen
- opvangen in een crisis: laten uitpraten en uithuilen;

- spreken over de angst van het slachtoffer voor de dader;
- spreken over de angst van het slachtoffer om thuis te zijn;
- spreken over de angst van het slachtoffer voor bepaalde plaatsen en/of
personen; en

- spreken over de achtergronden van het misdrijf.
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In Rotterdam is aan vrijwel alle slachtoffers (87%) hulp geboden bij het
verwerken van psychische en/of emotionele problemen. In Alkmaar heeft
34% van de slachtoffers hulp gehad bij het verwerken van de schokkende
gebeurtenis. Bij het bureau slachtofferhulp te Alkmaar lag de nadruk in de
gesprekken naast bovengenoemde onderwerpen op: a) vaak aan het misdrijf herinnerd worden, b) nachtmerries en slaapproblemen, c) in de war
zijn, d) eenzaam zijn, e) geen zelfvertrouwen en f) schuldgevoelens hebben.
4. Bemiddelen bij het verkrijgen van toegang tot medische instellingen en/of
functionarissen

- bemiddelen bij de opname in een ziekenhuis; of
- contact opnemen met een huisarts.
De percentages voor Rotterdam en Alkmaar zijn vrijwel gelijk, respectievelijk 6% en 6,5% van de slachtoffers zijn op deze manier geholpen.
5. Advies om de dader te vermijden of bemiddeling bij het oplossen van het
conflict met de dader

- contact met de dader opnemen waarbij wordt nagegaan hoe het conflict
kan worden bijgelegd; of
- advies geven over de wijze waarop de dader kan worden gemeden en
wat precies kan worden gedaan als de dader blijft mishandelen.
In Rotterdam kreeg 16% van de slachtoffers advies gegeven hoe zij de dader kunnen vermijden. Hulp bij het oplossen van een conflict tussen slachtoffer en dader was in Rotterdam bij 23% van de slachtoffers noodzakelijk.
In Alkmaar waren deze percentages respectievelijk 25% en 14%.
6. Ondersteunen bij het oplossen van praktische problemen
- ondersteunen bij het opvangen van kinderen;

- ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden voor omscholing;
- ondersteunen bij het bespreken van problemen op het werk; of
- ondersteunen bij het bespreken van problemen die te maken hebben
met het voogdijschap of de toewijzing van de kinderen.
Ondersteunen bij praktische problemen kwam in Rotterdam bij 80% van
de slachtoffers voor. Gegevens over Alkmaar ontbraken.
7. Hulp bij het zoeken naar huisvesting

- zoeken naar een tijdelijk onderdak, bij bv. familie of vrienden; of
- bemiddelen bij instanties die zorgdragen voor het toewijzen van een
nieuwe of andere woning.
In Rotterdam kreeg 25% van de slachtoffers deze ondersteuning; in Alkmaar ontbraken deze gegevens.
8. Het geven van een technisch preventie-advies
- advies geven over hang- en sluitwerk;

- advies geven over nachtverlichting; of
- advies geven over alarminstallaties.
In Alkmaar kreeg 16% van de slachtoffers een beveiligingsadvies. Gegevens over Rotterdam ontbraken.
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4.3.2 `De klant is koning'
Het uitgangspunt van slachtofferhulp is dat de (vrijwillige) hulpverlener zich
inspant om aan de door het slachtoffer geuite hulpvragen tegemoet te komen
(de klant is koning). Aanhangers van de in de zestiger jaren populaire psychiater Rogers noemen deze opvatting `client-centered'.
Dit uitgangspunt is te herleiden tot de opvatting dat de mens vrij is en dat
zijn gedrag het produkt is van een bewuste keuze uit alternatieven (Orten,
1981). Orten schaart de opvatting onder de noemer `existentialisme'.
Lijnrecht tegenover deze opvatting staat de mening dat de mens onvrij is
en dat zijn gedrag wordt bepaald door onbewuste aanwezige krachten. Orten
rekent Freudianen tot aanhangers van deze mening. Instincten en onbewuste
conflicten bepalen volgens Freudianen het gedrag van een individu. De hulpvrager is in deze visie niet zelf in staat zijn werkelijke hulpbehoefte te onderkennen. Deze moet door de hulpverlener worden ontdekt.
Tussen beide extremen bevindt zich een middenweg. De aanhangers van
deze opvatting van de middenweg noemen zich `cognitionisten'. Een bekende
`middenwegger' is Egan (1982). Egan pleit voor een participatiemodel waarbij
hulpverlener en cliënt op gelijke voet staan. Volgens dit model moet de hulpverlener het probleem van het slachtoffer helpen verduidelijken en eventueel
oplossingen suggereren. Bij het verzinnen van nieuwe oplossingen houdt men
met de reacties van de omgeving rekening. Tenslotte kiest de cliënt zelf de
naar zijn idee beste aanpak. Wanneer die keuze eenmaal is gemaakt, leert de
cliënt nieuwe vaardigheden om de oplossing in praktijk te kunnen brengen.
Bij dit proces van aanleren en uitproberen, wordt de cliënt gesteund door de
hulpverlener. Individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van zowel
cliënt als hulpverlener zijn peilers van dit participatiemodel.
De opvatting `de klant is koning' heeft consequenties voor de manier waarop wordt gewerkt door de hulpverleners. De vrijwillige medewerkers zullen
elke vraag van een slachtoffer serieus moeten nemen. Dit kan leiden tot
onrealistische taakstellingen. Een ander probleem kan zijn dat in de vraag
meestal de oplossing besloten ligt. Dit betekent dat niet alleen de vraag serieus moet worden genomen maar ook elke oplossing die een slachtoffer aandraagt. Mogelijke gevolgen van deze grondhouding `de klant is koning' voor
slachtoffers van misdrijven zelf zijn:

1. ambitieuze taakstellingen;
2. een voorkeur voor reeds bekende oplossingen van het probleem;
2. het niet kritisch bezien van conflicterende hulpvragen; en
3. dat terugkoppeling na opgedane ervaringen met het verlenen van hulp ontbreekt, zodat bijstelling van hulpverleningsstrategieën niet of moeizaam tot
stand komt.

4.3.3 Inwerkcursus slachtofferhulp
In 1987 heeft het Landelijk Bureau Slachtofferhulp van de vereniging Landelijk Overleg Slachtofferhulp de reeds langer bestaande discussie over de opvatting `de klant is koning' kritisch onder de loep genomen.
De handleiding `inwerkcursus slachtofferhulp' gaat op enkele hiervoor
besproken consequenties in. De handleiding geeft twee modellen weer: a) het
gelijkwaardigheidsmodel en b) het dokter-patiënt of medische model. Dit
laatste geniet de voorkeur wanneer de problemen van het slachtoffer tech-
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nisch van aard zijn. De dokter is de deskundige. Hij stelt de diagnose en doet
een aantal oplossingen aan de hand. Het slachtoffer kan deze na overleg met
de dokter overnemen.
Gaat het om niet-technische problemen dan heeft het gelijkwaardigheidsmodel volgens deze handleiding de voorkeur. De hulpverlener moet een sfeer
scheppen waarin het slachtoffer zelf tot een diagnose van haar problemen
komt. Vervolgens mag de hulpverlener zelf oplossingen suggereren en het
slachtoffer moet tenslotte zelf kiezen uit de geboden alternatieven. Bij het
gelijkwaardigheidsmodel, zoals dat in de inwerkcursus slachtofferhulp wordt
gepresenteerd, zien we een hulpverlener die zich terughoudend opstelt.
Vier modellen over de relatie hulpgever en hulpvrager
In een overzichtsartikel van Brickman et al. (1982) wordt in plaats van tussen
twee een onderscheid gemaakt tussen vier hulpverleningsmodellen. Naast het
medische en compensatiemodel onderscheiden Brickman et al. (1982) het
verlichtings- en morele model.
Brickman et al. (1982) onderscheiden op grond van de partijen, hulpvrager
en hulpgever en hun respectievelijke verantwoordelijkheden vier modellen die
opvattingen over verantwoordelijkheid representeren:

1. het morele model: het slachtoffer is verantwoordelijk voor de oorzaak van
het probleem en de oplossing daarvan;
2. het medische model: het slachtoffer is niet verantwoordelijk voor de oorzaak van het probleem en de oplossing daarvan;

3. het compensatiemodel: het slachtoffer is niet verantwoordelijk voor de
oorzaak van het probleem maar wel voor de oplossing;
4. het verlichtingsmodel: het slachtoffer is verantwoordelijk voor de oorzaak
van het probleem maar niet bereid of in staat om naar een oplossing te
zoeken.
Wij vinden dit denken in modellen zo belangrijk omdat zo rekening kan worden gehouden met de eigen visie die men heeft op het verlenen van hulp.
Men is dan gedwongen om na te denken over de eigen impliciete opvattingen over verantwoordelijkheden voor oorzaak en gevolgen van het misdrijf.
`Victim blaming' namelijk komt niet alleen voor in de privékring van slachtoffers maar komt ook onder hulpverleners voor.

Nog belangrijker wordt dat denken in modellen over een visie op hulpverlenen bij het doorverwijzen van een slachtoffer. Dan is het helemaal van belang dat men op de hoogte is van elkaars visie. Zelf vinden wij dat bij doorverwijzen de visies op elkaar moeten worden afgestemd.
De hulpvrager mag naar onze mening met haar vragen niet geïsoleerd
worden gezien van haar omgevingen en maatschappij in ruimer verband.
Bij dit betoog hebben wij instellingen op het oog die een totaal andere
visie op slachtofferhulp hebben dan het bureau slachtofferhulp zelf. Zo'n verschil in visie heeft niet alleen consequenties voor wat slachtoffers van slachtofferhulp mogen verwachten maar heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid
om door te verwijzen naar andere instellingen.
Zo hanteert de politie over het algemeen het `morele' model (Steinmetz,
1986). Een ander voorbeeld is het RIAGG, een instantie waarnaar de bureaus slachtofferhulp wel verwijzen en dat vaak als visie op hulpverlening het
verlichtingsmodel hanteert.

Los van de noodzaak om zich bewust te zijn van de visie die men hanteert
bij hulpverlenen, kunnen wij het gelijkwaardigheidsmodel uit de inwerkcursus
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slachtofferhulp niet rijmen met de visie van slachtofferhulp `de klant is koning'.
Volgens het gelijkwaardigheidsmodel mag de hulpverlener het slachtoffer
niet helpen met het vaststellen van de `diagnose'. Ook het verschaffen van informatie over het verwerkingsproces en de daarbij horende stressreacties lijkt
uit den boze. Terwijl zulke informatie het slachtoffer juist zou helpen zichzelf
te accepteren en te begrijpen. Wat naar onze mening aan het gelijkwaardigheidsmodel ontbreekt, is actieve participatie van de hulpverlener, zoals bedoeld door Egan (1982).

In de inwerkcursus wordt onder de noemer gelijkwaardigheid de opvatting
`de klant is koning' ondergebracht. De vraag is of men zichzelf niet tegenspreekt. De klant is koning is namelijk een verkapt medisch model waar men
in de inwerkcursus zo tegen gekant lijkt. Volgens het medisch model is het
slachtoffer niet verantwoordelijk voor de oorzaak van de problemen en ook
niet voor de oplossing. Als de klant koning is, zorgt slachtofferhulp voor de
oplossing.
Naar onze mening was het beter geweest wanneer in de inwerkcursus
slachtofferhulp alle geldende visies op de hulpverlening waren opgenomen.
Het meeste onderzoek naar slachtofferhulp dateert van voor het bestaan van
deze inwerkcursus slachtofferhulp. De Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
heeft daarmee voor het eerst zelf een mening geformuleerd over de inhoud
van de hulpverlening.
Voor die tijd waren de opvattingen over de inhoud van slachtofferhulp
voornamelijk afkomstig van belangenbehartigers uit de vrijwillige hulpverlening (Humanitas, Baudoin, 1979) en uit de `victimologie' (Van Dijk, 1980)
en niet van de slachtofferhulpverleners zelf. Vanaf 1987 zijn de uitgangspunten:

a. de doelgroep bestaat uit slachtoffers van strafbare feiten, zoals vermogens-,
gewelds-, zeden- en verkeersmisdrijven;
b. er wordt een eerste opvang gegeven kort nadat het misdrijf heeft plaatsgevonden;
c. de hulpverlening is kortdurend, niet-therapeutisch en laagdrempelig van
aard; en
d. de hulp bestaat uit emotionele ondersteuning, hulp bij schadevergoedingsregelingen, informatie en advies en concrete diensten.
In de inwerkcursus slachtofferhulp staat verder vermeld dat vrijwilligers niet
mogen worden opgeleid tot professionele hulpverleners. Zij krijgen de kennis
en vaardigheden aangereikt om een slachtoffer te kunnen helpen, maar behouden juist de specifieke kwaliteiten van een vrijwilliger die hulp geeft aan
een medeburger.
Ondanks al deze aanwijzingen ontbreekt naar onze mening een visie op
het verlenen van hulp. Wel wordt aangegeven wat de ingrediënten van de
hulp zijn maar de visie op een mogelijke methodiek is uitsluitend negatief gedefinieerd (niet-therapeutisch, kortdurend en laagdrempelig van aard). Kortom, wat de hulp moet inhouden, is ook nog na 1987 niet gedefinieerd.
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4.4 Knelpunten en leemten
De Landelijke Organisatie Slachtofferhulp bestaat uit een landelijk netwerk
van hulpverleningsinstellingen die nuldelijnshulp (eerste hulp bij misdrijven)
verlenen aan slachtoffers van misdrijven en slachtoffers van verkeer. Naast de
bestaande hulpverleningsinstellingen op het terrein van de algemene geestelijke gezondheidszorg is het landelijk netwerk van bureaus slachtofferhulp een
nieuw hulpverleningsinitiatief.
Van structurele afstemming en samenwerking tussen slachtofferhulp en
bijvoorbeeld de RIAGG's kan dan ook nog geen sprake zijn. Incidenteel echter wordt door slachtofferhulp reeds samengewerkt met instellingen op het
terrein van de algemene geestelijke gezondheidszorg. Wel zien we dat slachtofferhulp samenwerkt met politie en justitie. Die samenwerking heeft al tot
een aantal concrete werkafspraken geleid.
Over hoe eerste- en tweedelijns instellingen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg op slachtofferhulp hebben gereageerd, is weinig bekend. Ook weten we niet welke knelpunten en leemten zich eventueel hebben
voorgedaan bij pogingen om afstemming en samenwerking tot stand te brengen. Systematisch onderzoek daarnaar ontbreekt.

Desalniettemin proberen we hier aan de hand van resultaten van het functioneren van individuele bureaus slachtofferhulp een aanzet te geven tot een
analyse van mogelijke knelpunten en leemten.
Eerder is het onderzoek van Ruyter (1977) en Smale (1981) besproken.
Naast dit materiaal maken we voor de analyse van knelpunten en leemten
gebruik van vijftal evaluaties van slachtofferhulp. Allereerst is dat het onderzoek naar het functioneren van slachtofferhulp in Rotterdam en Alkmaar
(Steinmetz en Van Andel, 1984). In de tweede plaats is dat een studie van de
Leidse Universiteit (Van Sluis, 1985) naar het functioneren van het bureau
slachtofferhulp bij de Haagse politie en in de derde plaats een studie van de
Groningse Universiteit (Buren en Ruijfrok, 1987) naar het functioneren van
het bureau slachtofferhulp in Groningen wat in zekere zin een herhaling is
van het onderzoek van Smale (1977) naar het toentertijd ter ziele gegane
bureau slachtofferhulp te Groningen.
Tot slot hanteren we de resultaten van een pilotstudie van de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam die landelijk hebben geïnventariseerd hoe bureaus
slachtofferhulp hun werk uitvoeren (Barkhuis en Freiburg, 1988). Deze inventarisatie is gebaseerd op een schriftelijke vragenlijst aan alle bureaus slachtofferhulp. Jammergenoeg hebben sommige bureaus slachtofferhulp de vragenlijst niet volledig ingevuld. Voor de resultaten levert dat enige beperkingen
op. Voorlopig is dit het enige wetenschappelijke onderzoek op landelijk niveau waarover we beschikken. Verder heeft de Vrije Universiteit Amsterdam
(De Graaf en Winkel, 1988) de landelijke registratieformulieren van het Landelijk Overleg Slachtofferhulp bewerkt. Te zamen hebben deze studies inzichten in een aantal knelpunten en leemten opgeleverd.

4.4.1 Organisatorische knelpunten en leemten
Bureaus slachtofferhulp zijn ondergebracht bij organisaties die onderling
totaal van elkaar verschillen (Barkhuis en Freiburg, 1988). Sommige bureaus
zijn ondergebracht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, andere bij de
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politie en weer andere bij vrijwilligersorganisaties. Verder zijn er ook zelfstandig gevestigde bureaus.
De meeste bureaus hebben een betaalde coordinator. Bij bureaus met betaalde cotirdinatoren zijn de meeste medewerkers vrijwilligers. Van het totaal
aantal medewerkers ontvangen in verhouding meer medewerkers bij welzijnsinstellingen dan bij de politie gehuisveste bureaus slachtofferhulp voor hun
werk een salaris. Een deel van de bureaus werkt alleen met medewerkers die
voor hun werk geen salaris ontvangen.
Hoe bureaus slachtofferhulp organisatorisch functioneren, weten we niet.
Slechts van enkele bureaus is een beperkte hoeveelheid informatie beschikbaar. Van het bureau slachtofferhulp te Groningen (Buren en Ruijfrok, 1987)
is bijvoorbeeld bekend dat alhoewel de samenwerking met de politie voorspoedig verloopt, de instroom van slachtoffers afhankelijk blijft van individuele politieagenten die slachtofferhulp een warm hart toedragen.
De evaluatie van Groningen laat zien dat het doorverwijzen van slachtoffers naar het Algemeen Maatschappelijk Werk en Tegen Haar Wil goed
verloopt maar dat doorverwijzen naar RIAGG's soms succesvol is en soms
niet.
Slachtofferhulp Groningen ondervindt moeilijkheden bij het zelf benaderen
van slachtoffers met een hulpaanbod enige tijd nadat aangifte is gedaan. Tot
dat zelf benaderen van slachtoffers is men overgegaan, omdat de politie een
gering aantal slachtoffers wees op het bestaan van slachtofferhulp. Maar ook
dat is niet eenvoudig. Vaak komt het contact met het slachtoffer toch niet tot
stand. Praktische redenen zijn daarvan de oorzaak. Soms treft men een
slachtoffer na drie keer bellen niet thuis. Los daarvan is het achteraf voor
slachtofferhulp moeilijk te reconstrueren of hulp gewenst was.
Slachtofferhulp Groningen wil eigenlijk liever slachtoffers direct na het
misdrijf kunnen benaderen. De inspanning zou daarbij in verhouding moeten
staan tot de omvang van de organisatie. Zij willen dat realiseren door op het
bureau van politie een voorpost slachtofferhulp in te richten waar slachtoffers
direct na de aangifte kunnen binnenlopen.

Dat mogelijk aan de uitvoering van dit idee ook nadelen verbonden kunnen zijn, blijkt uit de evaluatie van het Haagse bureau slachtofferhulp (Van
Sluis, 1985). De onderzoeker geconcludeerde dat van de hulp aan slachtoffers
door het bureau slachtofferhulp bij de Haagse gemeentepolitie weinig is
terechtgekomen doordat slachtofferhulp organisatorisch bij de politie op de
verkeerde plaats werd ondergebracht. Het bureau slachtofferhulp was namelijk ondergebracht bij het bureau `wijktaken' van de Haagse gemeentepolitie.
Veel tijd en energie van de medewerkers slachtofferhulp Den Haag is
gaan zitten in het zoeken van aansluiting bij de bestaande politie=organisatie.
Bij de Haagse politie ontbrak het draagvlak voor slachtofferhulp. Onder meer
wordt dit door Van Sluis (1985) geillustreerd met het voorbeeld dat het bureau verkeerszaken haar afspraak om verkeersslachtoffers door te sturen niet
nakwam.
Slachtofferhulp Den Haag had dit probleem niet eens gesignaleerd. Slachtofferhulp bleek niet opgewassen tegen de bureaucratische vergader- en overlegcultuur van de politieorganisatie. Het bureau slachtofferhulp bij de Haagse
politie is in die samenstelling dan ook aan de druk bezweken.

Doen zulke organisatorische problemen zich ook voor bij andere bureaus
slachtofferhulp die bij de politie zijn ondergebracht, zoals Delft, Venlo en
Nijmegen? Hoe dat zit weten we niet. Wel willen we daarover onze vermoedens uitspreken.
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Zelf denken we bijvoorbeeld dat de langdurige opstartproblemen van slachtofferhulp te Delft te herleiden zijn tot onduidelijkheid over de taken van dit
bureau dat bij de politie is gehuisvest. Een voorbeeld daarvan is dat de
Delftse politie eigenlijk vindt dat slachtofferhulp de richtlijnen Vaillant zou
moeten uitvoeren die uitvoeringsaanwijzingen voor de politie zijn. Met zo'n
geringe bezetting als die op het Delftse bureau slachtofferhulp is deze oneigenlijke taakverzwaring onuitvoerbaar.
Bij het bureau slachtofferhulp van de Rijkspolitie te Alkmaar daarentegen
hebben we geen problemen van organisatorische aard gesignaleerd. Slachtofferhulp te Alkmaar was geplaatst onder de directe verantwoordelijkheid van
de plaatsvervangend korpschef wiens hoofdtaak leiding aan de recherche
geven was. Mogelijk ontbraken bij slachtofferhulp te Alkmaar problemen van
organisatorische aard omdat het project in tegenstelling tot Delft en Den
Haag goed was ingebed in de politieorganisatie en voor die inbedding bovendien niet zelf verantwoordelijk was. In Alkmaar was de coordinator een politieman wat de communicatie met de politieorganisatie bevorderde.
Kortom, als algemeen knelpunt zien wij de wijze waarop slachtofferhulp is
ingepast in de organisatie waar zij bij hoort. Slachtofferhulp kan volledig zijn
geïntegreerd maar ook is denkbaar dat slachtofferhulp op een oneigenlijke
plaats in de organisatiestructuur terecht komt. Los daarvan kunnen doelstellingen van slachtofferhulp strijdig zijn met die van de aangesloten organisatie.
Afhankelijk van het type organisatie waar slachtofferhulp is ondergebracht,
zullen dat weer andere organisatorische problemen zijn.
Naast het bovenstaande legt de landelijke inventarisatie naar het functioneren
van slachtofferhulp (Barkhuis en Freiburg, 1988) nog een aantal andere organisatorische leemten bloot.
In de eerste plaats worden de verrichtingen van de medewerkers over het
algemeen slecht geregistreerd. In de tweede plaats is slechts de helft van de
bureaus buiten openingstijden te bereiken. In de derde plaats is de publieksvoorlichting over slachtofferhulp voornamelijk gericht op politie en justitie.
Hoewel sommige bureaus zelf met hun diensten adverteren blijft het resultaat dat de meeste slachtoffers van de politie afkomstig zijn. In de vierde
plaats bestaat de voorlichting over slachtofferhulp voornamelijk uit geschreven materiaal. Uitzondering daarop zijn de landelijke en regionale studiedagen van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp en enkele algemene
voorlichtingsfilms op de televisie. Nadeel van schriftelijke informatie is dat
deze voor minderheden en de lagere sociale klasse niet of slecht toegankelijk
zijn (Barkhuis en Freiburg, 1988).
Kortom, een knelpunt is de toegankelijkheid van de bureaus slachtofferhulp. Als het belangrijkste middel schriftelijke informatie blijft dan worden
bewust bepaalde bevolkingsgroepen van de diensten van slachtofferhulp uitgesloten. Daarmee samenhangend vinden wij het een leemte dat slachtofferhulp
praktisch geen slachtoffers verwezen krijgt door de eerstelijnsinstellingen voor
de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat slachtoffers bijvoorbeeld naar
huisartsen gaan, mag gevoeglijk als bekend worden verondersteld (Van der
Ploeg et al., 1985).
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4.4.2 Inhoudelijke knelpunten en leemten
Randvoorwaarden
Eerder zijn in dit hoofdstuk voorwaarden besproken waaraan slachtofferhulp
volgens de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp moet voldoen.
De eerste voorwaarde was gemakkelijk toegankelijke hulp. Vandaar dat
direct aan vrijwillige hulp werd gedacht (Humanitas, 1979; Van Dijk, 1980;
Maguire en Corbett, 1987). Als slachtofferhulp gemakkelijk toegankelijk was
- zo luidde de veronderstelling - kon men snel het wantrouwen bij het
slachtoffer wegnemen dat door het misdrijf was ontstaan. De tweede randvoorwaarde was dat de hulp praktisch van aard is. Langzamerhand was duidelijk geworden dat slachtoffers vanwege de complexe bureaucratie in onze
maatschappij hun materiële en immateriële schade niet vergoed krijgen
(Smale, 1977; Smale, Jongman en Timmerman, 1984). De derde randvoorwaarde was zoeken naar alternatieven voor strafrechtelijke afdoeningen. Deze
voorwaarde was het directe gevolg van pijnlijke ervaringen die men in de
Tweede Wereldoorlog heeft opgedaan met opsluiting in afzondering. De vierde randvoorwaarde was het uitgangspunt `de klant is koning'. Dit uitgangspunt is kenmerkend voor hulpverleners die eind zestiger jaren een beroepsopleiding Algemeen Maatschappelijk Werk hebben genoten.
Weten medewerkers slachtofferhulp dat de initiatiefnemers deze verwachtingen van hen hadden? Volgens onze informatie is nooit hun mening daarover gevraagd.
Mogelijk kan een dergelijke toets plaatsvinden aan de hand van meningen
van slachtoffers zelf. Meningen van slachtoffers over de gewenste hulp leiden
we af uit de hulpvragen waarmee zij bij slachtofferhulp aankloppen. Een belangrijke plaats bij de verzoeken om hulp neemt de vraag om emotionele ondersteuning in (Barkhuis en Freiburg, 1988). In 1986 betrof dat 42% van de
hulpvragen. Een belangrijke tweede categorie van hulpvragen heeft betrekking op de een of andere vorm van rechtshulp (35%). Vragen om hulp bij
het tot stand brengen van een bemiddeling tussen dader en slachtoffer maken
10% van het totaal uit. De overige hulpvragen van slachtoffers zijn volgens
deze inventarisatie praktisch van aard (13%). Voorbeelden die gegeven worden zijn: a) helpen bij een schaderegeling, b) regelen van opvang en onderdak, c) oplossen van problemen met politie en justitie en c) regelen van de
problemen in de thuissituatie.

Een eerste conclusie is - hoewel men daar zeer voorzichtig mee moet zijn dat de vooraf geformuleerde randvoorwaarden aansluiten bij de verwachtingen die bij slachtoffers leven. De tweede conclusie is dat van te voren is onderschat dat de psychische verwerking van het misdrijf in de beleving van de
slachtoffers zo'n centrale plaats zou innemen.
Methodiek en vaardigheden
Bij het ontwikkelen van slachtofferhulp heeft het realiseren van randvoorwaarden een belangrijke plaats ingenomen. Vandaar dat voor visie- en methodiekontwikkeling weinig tijd over was. Meer dan het signaleren van leemten beogen we hier niet. Een bespreking van oplossingen zal in het slothoofdstuk aan bod komen.
Methodiek
Een belangrijke vraag waaraan bijvoorbeeld nog aandacht moet worden besteed, is: `met hoeveel contacten kunnen we volstaan bij slachtofferhulp'. In
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de praktijk heeft een medewerker slachtofferhulp met een slachtoffer 4,8
maal contact (De Graaf en Winkel, 1988).

De variatie in het aantal contacten met slachtoffers is groot. Soms heeft
men zes maanden lang contact terwijl men met één derde van de slachtoffers
slechts éénmaal contact heeft.
Los hiervan moet nog aandacht besteed worden aan de vraag i f men bij
het ontwikkelen van een methodiek rekening moet houden met het type
slachtoffer van een misdrijf en de omstandigheden waaronder het delict werd
gepleegd.
In de praktijk werden slachtoffers van uiteenlopende misdrijven en slachtoffers van (verkeers)ongevallen op exact dezelfde manier geholpen. Bepaalde
bureaus ervaren dit als een omissie en zijn bij het verlenen van hulp onderscheid gaan maken tussen slachtoffers van seksueel geweld, mishandeling
door bekenden en andere slachtoffers.
Ons is verder onduidelijk wat de reikwijdte is van slachtofferhulp. Zo zien
we bijvoorbeeld in Rotterdam bij slachtofferhulp een goedlopend project
voor `gokverslaafden'. In plaats van slachtoffers te helpen worden in dit project daders van hun goklust afgeholpen, zodat zij hun ouders en familieleden
niet meer zullen bedreigen, mishandelen en bestelen. Dit project is een primair preventieproject.
Vaardigheden
Los van zaken die direct op de hulp betrekking hebben, moeten nog uitspraken worden gedaan over de minimale vaardigheden waarover een vrijwillige
hulpverlener moet beschikken in de opeenvolgende contacten met slachtoffers.
Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan vaardigheden waardoor men in staat
is om een `normale' verwerking te bevorderen en vroegtijdig stoornissen te
signaleren (Brom en Kleber, 1986; Steinmetz, Hofman en Kleber, 1988). Ook
denken wij aan vaardigheden waardoor men `secundaire' victimisatie weet te
voorkomen.
Zulke vaardigheden hebben vrijwillige medewerkers slachtofferhulp in de
praktijk hard nodig. Vereist is dat men voor de toepassing hiervan inzicht
heeft in: a) het optreden van politie en justitie jegens slachtoffers, nabestaanden, b) het optreden van verzekeraars jegens slachtoffers en nabestaanden, c)
het optreden van medische functionarissen, zoals keuringsartsen en huisartsen
jegens slachtoffers en nabestaanden en d) het optreden van de media jegens
slachtoffers en nabestaanden.
Dat zo langzamerhand een visie op slachtofferhulp en methodiekontwikkeling
noodzakelijk is, mogen we afleiden uit een tweetal onderzoeken. Bij het bureau slachtofferhulp bij de Haagse politie misten de medewerkers een methodische aanpak. In Groningen heeft de afwezigheid van een methodiek incidenteel geleid tot hulp waarbij een slachtoffer bij de hulpverlening als 'medeschuldig' wordt gezien.

Kortom, een leemte is het ontbreken van een visie op het verlenen van
slachtofferhulp en het ontbreken van een methode waarbij rekening wordt
gehouden met het type slachtoffer en de omstandigheden waaronder zij
slachtoffer werden. Aan de hand van een visie en een methode valt af te leiden over welke minimale vaardigheden vrijwillige medewerkers slachtofferhulp zouden moeten beschikken.
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Deskundigheid medewerker slachtofferhulp
Naast organisatorische en inhoudelijke knelpunten en leemten zijn er ook
leemten geconstateerd bij de deskundigheid van vrijwillige medewerkers
slachtofferhulp. Geconstateerde leemten hebben te maken met: a) de basisopleiding en praktijkvaardigheden van de medewerkers, b) de bijscholing
door deel te nemen aan casuïstiek besprekingen, studiedagen en vaardigheidstrainingen en c) de afstemming van de eigen werkzaamheden op die van
andere instanties.
Opleiding en vaardigheden
Onderscheid moet worden gemaakt tussen betaalde beroepskrachten en vrijwillige medewerkers. Betaalde beroepskrachten zijn bij veel bureaus de coordinator. Bij 19% van de bureaus slachtofferhulp werken geen betaalde beroepskrachten. Grote aantallen betaalde beroepskrachten zien we bij bureaus
die zijn ondergebracht bij instellingen van het Algemeen Maatschappelijk
Werk (Barkhuis en Freiburg, 1988).
Van de betaalde beroepskrachten heeft 7% een middelbare beroepsopleiding, 77% een hogere beroepsopleiding, 9% een universitaire opleiding en de
overige 7% een andere dan bovengenoemde opleidingen.
Minder opgeleid zijn de vrijwillige medewerkers. Totaal heeft 56% van de
vrijwillige medewerkers minimaal een middelbare beroepsopleiding genoten.
Wanneer we dit uitsplitsen, zien we dat van de vrijwillige medewerkers 12,4%
een universitaire opleiding, 23,6% een hogere beroepsopleiding en 20% een
middelbare beroepsopleiding heeft (Barkhuis en Freiburg, 1988).
Een knelpunt van communicatieve aard lijkt ons het gebrek aan overeenstemming wat betreft vooropleidingen. Niet alleen verschillen de opleidingen
inhoudelijk van elkaar ook zijn verschillen aanzienlijk tussen vooropleidingen
die coordinatoren en vrijwillige medewerkers hebben genoten.
Ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundigen die als hulpverlener optreden, zijn zelf slachtoffer van
een ernstig misdrijf geweest. Op sommige bureaus komen ervaringsdeskundigen niet voor terwijl andere bureaus ervaringsdeskundigen in overvloed hebben. Op de meeste bureaus werken ervaringsdeskundigen alhoewel zij in het
totaal op alle betaalde en vrijwillige medewerkers een minderheid zijn.

Een niet onderkend gevaar bij ervaringsdeskundigen is dat zij zelf hun
eigen schokkende gebeurtenis niet hebben verwerkt. Het gevaar bestaat dan
dat `de lamme de blinde gaat helpen'.
Een conclusie die aan dit overzicht van opleidingen en ervaringen verbonden
mag worden, is dat de samenstelling van medewerkers slachtofferhulp op een
enkel bureau qua opleiding heterogeen is. Maar zeer ten dele houdt deze
samenstelling - naar onze overtuiging - verband met van te voren gestelde
eisen aan de beschikbare kennis.
Mogelijk moet in de vooropleidingen meer uniformiteit worden gebracht.
Niet alleen zou moeten worden nagedacht over mogelijke eisen aan de vooropleidingen van de (vrijwillige) medewerkers en coordinatoren, ook zou moeten worden nagedacht over kwaliteitsnormen die gesteld moeten worden aan
de nog op te zetten opleidingen slachtofferhulp voor coordinatoren en vrijwillige medewerkers.
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Opgedane ervaring tijdens het werk

Ook doet men tijdens het werk ervaring op door deel te nemen aan interne
scholingsprogramma's. Gedacht moet worden aan scholing die deel uitmaakt
van het werk en aparte scholingsbijeenkomsten.
Uit de landelijke inventarisatie naar het functioneren van bureaus slachtofferhulp (Barkhuis en Freiburg, 1988) blijkt dat bijna twee derde van de bureaus heeft meegedaan aan de studiedagen van het Landelijk Bureau Slachtofferhulp, het bureau dat ondersteunende activiteiten verricht voor de vereniging `Landelijke Organisatie Slachtofferhulp'. De cursus over slachtofferhulp
(eerder genoemd in dit hoofdstuk bij inwerkcursus) die door het bureau is
opgezet, is door één vijfde van de bureaus slachtofferhulp gevolgd.
Ook laat de inventarisatie zien dat drie vijfde van de bureaus slachtofferhulp de werkbegeleiding intern organiseren terwijl ruim een achtste van de
bureaus dat doet met behulp van externe deskundigen bij het Algemeen
Maatschappelijk Werk en de RIAGG's. Een kwart van de bureaus slachtofferhulp kent geen werkbegeleiding.
Hoe bovengenoemde resultaten in de praktijk uitpakken, willen we illustreren aan de hand van de onderzoeksresultaten bij de bureaus slachtofferhulp
in Groningen en Den Haag.
Bij het bureau slachtofferhulp in Groningen besteden de medewerkers bijna één vijfde van hun tijd aan deskundigheidsbevordering. Voornamelijk
bestaat dat uit werkbegeleiding (10% van de werktijd). Hoewel men vindt dat
meer gedaan zou moeten worden aan deskundigheidsbevording, vindt men
niet dat aan het bevorderen van de eigen deskundigheid meer tijd zou moeten worden besteed. Bij het bureau slachtofferhulp te Groningen heeft men
meer behoefte aan structuur en verzet men zich tegen een `blauwdruk' van
slachtofferhulp.
In Den Haag vond een aantal medewerkers slachtofferhulp het ontbreken
van vorming en training een manco. Eind 1984 is die klacht door de co^rdinator ter harte genomen. Vanaf dat moment is de begeleiding van de medewerkers geïntensiveerd en wordt nu door alle betrokkenen als bevredigend
ervaren (Van Sluis, 1985).
Lokale en regionale afstemming werkzaamheden
In het kader van de structurele financiering van slachtofferhulp is een begin
gemaakt met lokale en regionale afstemming van werkzaamheden. Als bureaus slachtoffer bereid zijn een afstemmingsnetwerk op te bouwen, krijgen
zij voor deze activiteiten van het Landelijk Bureau Slachtofferhulp subsidie.
Deze subsidiegelden zijn afkomstig uit de Justitiebegroting.

Uit de bij het Landelijk Bureau Slachtofferhulp aanwezige registratieformulieren blijkt dat een kwart van de slachtoffers wordt doorverwezen (De
Graaff en Winkel, 1988). Aangezien een aanzienlijk aantal slachtoffers naast
het contact met het bureau slachtofferhulp bovendien contact heeft met een
instelling voor het Algemeen Maatschappelijk Werk, lijkt het ons gewenst dat
er op lokaal niveau werkafspraken komen (Steinmetz een. Van Andel, 1984).
Door dubbel werk neemt de kans op secundaire victimisatie toe. Door
middel van werkafspraken zou men inhoudelijke en operationele afstemming
moeten bewerkstelligen. Direct in aanmerking hiervoor komen de eerste en
tweede lijn voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
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4.5 Samenvatting
Slachtofferhulp is geworteld in ervaringen met (eenzame) opsluiting in de
Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke verwachting was dat met slachtofferhulp alternatieven gevonden zouden worden voor de strafrechtspleging. Om
dat te bereiken moest het slachtoffer worden betrokken bij het herstel van
het conflict. Los daarvan zagen de initiatiefnemers (Humanitas, 1979) ook de
noodzaak in om het slachtoffer sowieso hulp te bieden.
Allereerst was uit de eerste experimenten (Ruyter, 1977) met slachtofferhulp gebleken dat slachtoffers met aanzienlijke verwerkingsproblemen kunnen zitten. In de tweede plaats was duidelijk dat slachtoffers niet alleen met
de immateriële maar ook met de materiële gevolgen van het misdrijf bleven
zitten (Smale, 1977; Smale, 1981). In de derde plaats was uit de slachtofferenquête gebleken dat slachtoffers door de politie niet correct werden behandeld (Van Dijk en Steinmetz, 1980).

Mede dank zij een verzoek om subsidie verleende justitie vanaf 1981 een
aantal bureaus slachtofferhulp voor een periode van twee jaar subsidie. Voorwaarde was dat deze bureaus zich lieten onderzoeken door het WODC.
Intussen hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Allereerst heeft justitie
in samenwerking met het Landelijk Bureau Slachtofferhulp een landelijk
netwerk weten op te zetten van bureaus slachtofferhulp. Totaal zijn er op dit
moment zo'n 70 bureaus geografisch redelijk verspreid over het gehele land.
Daarnaast zijn bij enkele bureaus slachtofferhulp knelpunten en leemten onderzocht bij het organiseren van slachtofferhulp. Al deze knelpunten en leemten zijn door ons opgesomd.

Uit deze analyse is duidelijk geworden dat de belangrijkste knelpunten
gelegen zijn bij de methodiek en de visie op het verlenen van hulp aan slachtoffers van misdrijven. Tevens moet daarbij worden bedacht of aan elk slachtoffer op een zelfde manier hulp moet worden gegeven of dat men bij het
verlenen van hulp rekening moet houden met het type slachtoffer en de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd.
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5 Selectieprocessen

5.1 Inleiding
Alvorens het effect van slachtofferhulp te gaan bestuderen (zie hoofdstuk 6)
is eerst bekeken welk slachtoffer van een ernstig misdrijf van een bureau
slachtofferhulp eigenlijk hulp krijgt. We hadden namelijk het vermoeden dat
een bureau slachtofferhulp slechts aan een heel klein deel van alle slachtoffers van ernstige misdrijven in een regio hulp verleende.
Dat deze veronderstelling opgaat, lijkt te worden bevestigd door de uitkomsten in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat op jaarbasis
ongeveer 438.000 slachtoffers behoefte hebben aan hulp. Voordat wij begonnen met ons onderzoek naar de effecten van slachtofferhulp werden op jaarbasis in Nederland door bureaus slachtofferhulp hoogstens 2.000 slachtoffers
van ernstige misdrijven geholpen. In 1988 was dat aantal gestegen tot ongeveer 10.000 slachtoffers. Gestreefd wordt naar 50.000 slachtoffers in 1992.
De veronderstelling dat slechts een klein deel van de slachtoffers van ernstige misdrijven hulp krijgt, heeft ons aangezet tot het verrichten van onderzoek naar mogelijke selectieprocessen. Aangezien een klein deel (0,8%-4%)
van de slachtoffers van ernstige misdrijven hulp ontving, hebben wij ons toentertijd de vraag gesteld: `hoe komt de selectie van slachtoffers die hulp ontvangen tot stand?'.
Over het empirische onderzoek dat naar deze vraagstelling werd ingesteld,
is reeds gerapporteerd (Steinmetz en Van Andel, 1984). In dat onderzoek
zijn twee bronnen van selectie onderzocht. Allereerst is onderzocht welke
slachtoffers door de politie worden doorverwezen naar het bureau slachtofferhulp en welke niet (selectie door de politie). In de tweede plaats is bekeken welke van de slachtoffers die zijn doorverwezen, ook daadwerkelijk naar
slachtofferhulp gaan (zelfselectie). In dit hoofdstuk worden kort de resultaten
weergegeven uit dit onderzoek naar bronnen van selectie.
Voorafgaand aan het tweede onderzoek naar het effect van slachtofferhulp
hebben wij ons tot doel gesteld om de willekeur bij het selecteren van slachtoffers van ernstige misdrijven, aan wie wel en aan wie geen hulp werd aangeboden, grotendeels uit te schakelen. Bij het realiseren van dat doel is gebruik
gemaakt van de resultaten uit bovengenoemd onderzoek naar bronnen van
selectie.
Concreet is door middel van een experiment met willekeurige toewijzing
gepoogd om elk slachtoffer hulp aan te bieden opdat duidelijk zou worden
van welke factoren het daadwerkelijk op het hulpaanbod ingaan, afhangt.
Ook over dit onderzoek is eerder gerapporteerd (Steinmetz, Reeuwijk en
Albers, 1988). In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek kort weergegeven.
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Met de resultaten uit paragraaf 5.2 in het achterhoofd moet hoofdstuk 6 gelezen worden. Datzelfde geldt voor hoofdstuk 7. Om hoofdstuk 7 beter te
kunnen begrijpen is het zinvol om eerst paragraaf 5.3 te lezen.
5.2 Bronnen van selectie
5.2.1 Selectie door de politie
De vraag die ons hier bezighoudt is, welke personen door de recherche
`Groot-IJsselmonde' in 1981 naar het bureau slachtofferhulp te Rotterdam
zijn doorgestuurd. Alle meldingen en aangiften bij de recherche op het bureau kunnen via een verwijzing van de recherche terechtkomen op het Centrum voor Vrijwilligers, waar het bureau slachtofferhulp is gehuisvest.
Al vóór dit onderzoek bestond het vermoeden dat de politie meestal de
moeilijke gevallen doorstuurt'. Vandaar dat wij alle namen van aangevers van
mishandeling uit het rechercheverzorgingsgebied `Groot-IJsselmonde' hebben
verzameld en genoteerd. Al deze namen van slachtoffers hebben we vervolgens vergeleken met de namen van slachtoffers uit het verzorgingsgebied
`Groot-IJsselmonde' die met slachtofferhulp contact op wilden nemen.

Het vergelijken van de informatie uit beide bronnen was pas- en meetwerk. Naast de dagrapporten hield de recherche, om te weten wie doorgestuurd was en wie, niet een speciale registratie ('dagboek') bij. Alle namen
van slachtoffers die door de recherche werden doorgestuurd, kwamen in deze
registratie terecht.
Over twee soorten meldingen is in bovengenoemde registratie informatie
te vinden. In de eerste plaats meldingen met namen van slachtoffers waar van
de melding van het strafbare feit bovendien een aantekening te vinden is in
de dagrapporten van de recherche. In de tweede plaats treft men ook namen
aan van slachtoffers van wiens melding in de dagrapporten van de recherche
geen aantekening is gemaakt.
Wat de laatste groep betreft, is van de melding meestal wel een aantekening te vinden in de dagrapporten van de surveillancedienst. Wanneer een
melding niet in de dagrapporten van de recherche is aangetekend, betekent
dit dat het naar het oordeel van de politie bij de melding niet om een strafbaar feit ging.
Bij de vergelijking hebben we dus drie bronnen (aangiften, `dagboek' en
gegevens van het centrum) gehanteerd om er achter te komen welke personen wel en welke niet zijn doorgestuurd naar slachtofferhulp. Omdat veel
slachtoffers niet in de dagrapporten van de recherche terug te vinden waren,
was achteraf bezien het `dagboek' een waardevolle bron.

Wat heeft deze vergelijking opgeleverd? In het totaal heeft de recherche in
1981 uit `Groot-IJsselmonde' 137 (potentiële) cliënten naar het Centrum voor
Vrijwilligers doorgestuurd. Het grootste deel, ruim twee derde, kwam in de
dagrapporten van de recherche niet voor. Deze slachtoffers staan dus niet officieel te boek als slachtoffer van een ernstig misdrijf (officieel geregistreerd).
Bovendien dient te worden vermeld dat onder deze laatste groep zich ook 10

'

90

Aangevers zijn slachtoffers van wie de melding van het strafbare feit geresulteerd heeft in
een aantekening in de dagrapporten van de recherche. Wanneer de surveillance het slachtoffer verwijst naar de recherche, is zo'n aantekening te vinden in de dagrapporten van
zowel recherche als surveillance.

slachtoffers van een vermogensdelict bevonden. Van degenen die officieel als
slachtoffer te boek staan in de dagrapporten van de recherche (officieel geregistreerd), zijn slechts 40 slachtoffers van geweldsmisdrijven doorgestuurd
naar slachtofferhulp.
Welk deel van alle slachtoffers is nu doorgestuurd? Van degenen die daarvoor in aanmerking kwamen, weten we dat voor zover het officieel geregistreerde slachtoffers in dagrapporten van de recherche betreft. Over de anderen valt alleen bij benadering iets te zeggen.

In totaal zijn in 1981 283 personen officieel als slachtoffer van een misdrijf
geregistreerd. Volgens de dagrapporten correspondeert dit aantal met 244
strafbare feiten. In 39 gevallen betrof het een zaak met meer slachtoffers.
Meestal zijn dat dan echtparen die bijvoorbeeld samen bij een burenruzie betrokken zijn geweest. Omdat zij in zo'n geval samen naar bureau slachtofferhulp gaan, noteert men daar twee namen, terwijl de politie één naam opschrijft. Als met dit verschil in registratie tussen de politie en bureau slachtofferhulp rekening wordt gehouden, dan blijkt dat ongeveer 16% van de officieel geregistreerde slachtoffers door de recherche naar slachtofferhulp wordt
doorgestuurd.
Nu bij benadering bekend is welk deel van de slachtoffers wordt doorgestuurd, is achteraf te bepalen wat de kenmerken van deze groep zijn. Van alle slachtoffers zijn uit officiële politieregistratiebronnen nogal wat kenmerken
genoteerd. Een vergelijking tussen doorverwezen en niet doorverwezen
slachtoffers zal dan moeten uitwijzen wat voor kenmerken de groep heeft die
door de recherche is doorverwezen.
Zo'n vergelijking is uitgesloten voor de niet-officieel geregistreerde slachtoffers. Over hen is buiten aantallen niets bekend. De enige manier waarop
we iets meer te weten komen over de niet-officieel geregistreerde slachtoffers
is via gegevens over cliënten van het bureau slachtofferhulp die daadwerkelijk
hulp hebben gehad. Op grond van die gegevens kunnen officieel geregistreerde slachtoffers worden vergeleken met niet-officieel geregistreerden. Beide
vergelijkingen zullen in de volgende paragrafen worden besproken.
Officieel geregistreerden

Via HOMALS (ALBERT GIFT, 1981) is uitgezocht wat de verschillen zijn
tussen officieel geregistreerde slachtoffers die naar slachtofferhulp zijn verwezen en die daar niet op zijn gewezen. Daarbij is gebruik gemaakt van de
volgende kenmerken:
a. verwijzen naar het bureau slachtofferhulp;
b. het opmaken van een proces-verbaal; en
c. verschillende typen slachtoffers.
Deze aanpak is te vergelijken met regressie-analyse. Het resultaat van de
analyse is weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3: Een typologie van mishandelde slachtoffers, het opmaken van een proces-verbaal en
het doorsturen naar slachtofferhulp'
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Zoals kan worden geconstateerd zien we in figuur 3 dat het doorsturen naar
slachtofferhulp in het ondervlak ligt, dichtbij de vrouwelijke slachtoffers die
door de (ex-)partner of familie zijn mishandeld, en dat het `opmaken van een
proces-verbaal' in het bovenvlak ligt, dichtbij de mannelijke slachtoffers die
door een onbekende zijn mishandeld.
In de eerste plaats kan hieruit worden afgeleid dat vrouwen die door hun
(ex-)partner of familie zijn mishandeld, meer dan mannen die door een onbekende zijn mishandeld, worden doorgestuurd naar slachtofferhulp. Van de
eerste groep werd 39% doorgestuurd en van de tweede 2%2.
In de tweede plaats blijkt dat, wanneer een man aangeeft dat hij door een
onbekende is mishandeld, de politie meer genegen is om een proces-verbaal
op te maken dan wanneer een vrouw aangifte doet van mishandeling door de
(ex-)partner.

Een proces-verbaal werd slechts in 33% van alle meldingen (bij de recherche) opgemaakt. Bij mannen die melden dat zij door een onbekende zijn mishandeld, wordt in 50% van de gevallen een proces-verbaal opgemaakt. Wan-
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Hierbij is geen rekening gehouden met mishandelingen waarbij twee of meer benadeelden
waren betrokken.

neer het echter een vrouw betreft die door de (ex-)partner is mishandeld,
wordt slechts in 18% van de gevallen een proces-verbaal (pv) opgemaakt3.

De recherche lijkt beide strategieën, nl. de beslissing om te gaan vervolgen
(pv) of het verwijzen naar het bureau slachtofferhulp, in totaal andere situaties en omstandigheden te hanteren. Wordt er - kan men zich daarom afvragen - ook wel eens een proces-verbaal opgemaakt en tevens doorgestuurd
naar het bureau slachtofferhulp `slachtoffers van misdrijven'?
Op twee manieren kan deze vraag worden beantwoord: in de eerste plaats
door uit te zoeken of een proces-verbaal is opgemaakt bij slachtoffers die zijn
doorgestuurd, en in de tweede plaats door te bekijken of ook wordt doorgestuurd nadat een proces-verbaal is opgemaakt.

Van alle slachtoffers die bij slachtofferhulp terechtkomen, blijkt dat bij
13% ook een proces-verbaal is opgemaakt. Als daarentegen door de politie
reeds een proces-verbaal is opgemaakt, zien we dat slechts 6% van slachtoffers gewezen wordt op het bestaan van slachtofferhulp. Kortom, bij een hele
kleine groep slachtoffers wordt zowel gewezen op het bestaan van slachtofferhulp en wordt op grond van hun melding een strafrechtelijk proces in gang
gezet.
De consequentie van dit alles is dat bij 48% van de slachtoffers die bij de
recherche aangifte van mishandeling doen noch een proces-verbaal wordt opgemaakt noch wordt gewezen op het bestaan van slachtofferhulp.
Niet-officieel geregistreerden
Slachtofferhulp verleent hulp aan officieel en niet-officieel bij de politie geregistreerde slachtoffers. De inhoud van de hulpverleningscontacten is terug te
vinden in de verslagen van de vrijwillige medewerkers. Met behulp van de informatie uit deze verslagen kunnen beide groepen met elkaar worden vergeleken. De vergelijking gaat ten dele mank omdat mogelijk van beide groepen
een verschillend deel hulp heeft gehad van slachtofferhulp.
Alvorens verder te gaan, dienen twee vragen eerst te worden beantwoord.
Ten eerste de vraag waarom niet-officieel geregistreerde slachtoffers naar de
politie gaan. Ten tweede de vraag welke verschillen er zijn tussen de officieel
geregistreerde slachtoffers die op het bestaan van het project worden gewezen en officieel geregistreerde slachtoffers die nadat zij op het bestaan van
slachtofferhulp zijn gewezen, daar ook contact mee opnemen.

3

Uit eerdere publikaties (Van Straelen, 1978; Van Straelen en Van der Werff, 1977; Zoomer
en Steinmetz 1979) is gebleken dat het openbaar ministerie en de politie zich terughoudend
opstellen bij de beslissing om een strafbaar feit tegen een man die zijn (ex-)vrouw of (ex-)
vriendin heeft mishandeld, te vervolgen of tegen hem een proces-verbaal op te maken.
Deze opstelling van het openbaar ministerie bleek geen verband te houden met de ernst
(letsel) van het misdrijf. De politie daarentegen was weer wel bereid een proces-verbaal op
te maken wanneer de zaak maar ernstig genoeg was (Zoomer en Steinmetz, 1979). De gegevens uit de dagrapporten van de recherche leveren wederom een bevestiging op voor deze handelwijze, alhoewel zij tevens aanschouwelijk maken dat er een samenhang is tussen
letsel en type mishandeling. Vrouwen die door hun (ex-)partner worden mishandeld, lopen
nI. minder zwaar letsel op dan mannen die door onbekenden worden afgetuigd. De beslissing om een proces-verbaal op te maken hangt dus naast het type mishandeling ook samen
met het letsel dat de benadeelde heeft opgelopen. Hiermee kan de beslissing van de politie
om geen proces-verbaal op te maken bij mishandelingen door de (ex-)partner, niet worden
gerechtvaardigd. De aangifte van een vrouw in zo'n geval betreft vaak (bij daadwerkelijk
samenwonen) het topje van de ijsberg (Dobash en Dobash, 1979). Deze vorm van mishandelen heeft in vergelijking tot andere vormen meestal geen ernstig letsel tot gevolg, maar
kan toch door het regelmatige karakter ervan ernstige psychische schade tot gevolg hebben
(Steinmetz, 1983).
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Feitelijke informatie over de redenen van niet-officieel geregistreerde slachtoffers om naar de politie te gaan is er niet. Wel hebben we hierover een aantal impressies genoteerd. De indruk bestaat dat dit slachtoffers zijn die naar
de politie gaan omdat iets uit de hand dreigt te lopen. Meestal betreffen dit
nieuwe dreigementen van buren of (ex-)partners. Los van deze slachtoffers
zijn er ook burgers die met hun problemen van meer persoonlijke aard naar
de politie gaan en hen om hulp vragen.
Van de officieel geregistreerde slachtoffers die op slachtofferhulp worden
gewezen, neemt 78% contact op met slachtofferhulp Rotterdam. Van de nietofficieel geregistreerde slachtoffers neemt 66% contact op met het bureau
slachtofferhulp. Wie wel contact opneemt en wie niet, is ons niet bekend.
Mochten er verschillen zijn tussen beide groepen dan zijn wij er vrij zeker
van dat die verschillen slechts van geringe importantie zullen zijn.
Als we de vergelijking baseren op de kenmerken `typen slachtoffer' en
`leeftijd' zien we dat tussen officieel en niet-officieel geregistreerde slachtoffers overeenkomsten bestaan. Ook hier blijft het voorbehoud gelden, dat de
vergelijking alleen betrekking heeft op personen die daadwerkelijk contact
hebben gehad.
Sowieso zien we dat de meerderheid van de slachtoffers vrouwen zijn,
waarvan een aanzienlijk deel is mishandeld door de (ex-)partner. Bij officieel
geregistreerde slachtoffers is het aantal vrouwen 67% van het geheel en bij
de niet-officieel geregistreerden 61%. Bij de laatste groep zijn dus iets minder vrouwelijke slachtoffers dan bij de eerste.
De leeftijdsopbouw van beide groepen verschilt enigszins van elkaar. Nietofficieel geregistreerde slachtoffers zijn iets ouder dan officieel geregistreerde
slachtoffers.
Conclusie
De recherche van het verzorgingsgebied `Groot-IJsselmonde' te Rotterdam
komt op twee manieren met slachtoffers van geweldsmisdrijven in aanraking.
De eerste groep (N=97) bestaat uit personen die de surveillancedienst in
eerste instantie hebben gemeld dat zij zijn mishandeld of dat zij met zware
mishandeling worden bedreigd. De recherche maakt van meldingen van deze
slachtoffers geen aantekening in haar dag- en nachtrapporten. Deze slachtoffers zullen we `meldersi4 noemen.

Daarnaast zijn er slachtoffers die aangifte van mishandeling komen doen
(N=283)5, wat wel in de dagrapporten van de recherche wordt opgetekend.
Deze slachtoffers zullen door ons `aangevers' worden genoemd.
De politie reageert op een melding of een aangifte op een aantal van elkaar te onderscheiden manieren. Het melden van een ernstige bedreiging of
een mishandeling leidt in het gunstigste geval tot een `goed bedoeld' advies
van de politie.
Als een slachtoffer aangifte wil doen, zijn er meer spelregels waar de politie zich aan hoort te houden. Een proces-verbaal opmaken is één van die
regels. Alleen wanneer daar zeer goede redenen voor zijn, kan bij hoge uitzondering van deze regel worden afgeweken.

Bij de recherchegroep `Groot-IJsselmonde' is nogal eens van deze regel
afgeweken. Slechts in 33% van de meldingen van een slachtoffer werd een
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Deze ` melders ' zijn via bemiddeling van de surveillance bij de recherche binnengekomen.
Van hen zijn 109 benadeelden door de surveillance naar de recherche verwezen.

proces-verbaal opgemaakt. Als een man aangifte doet van mishandeling door
een onbekende wordt in 50% van de meldingen een proces-verbaal opgemaakt. Als de melder daarentegen een vrouw is die aangeeft dat zij door
haar (ex-) partner wordt mishandeld, zien we dat de politie slechts in 18%
van de meldingen een proces-verbaal opgemaakt. Dit verschil hangt duidelijk
met de ernst van het letsel samen. Niet alleen kan de recherche een procesverbaal opmaken, ook kan de recherche een slachtoffer wijzen op het bestaan
van het bureau slachtofferhulp. Wanneer reeds een proces-verbaal is opgemaakt, zien we dat de politie het slachtoffer niet wijst op het bestaan van
slachtofferhulp.
Op slachtofferhulp werd slechts in 16% van de meldingen gewezen. Vrouwen die door de (ex-)partner worden mishandeld, krijgen in 39% van de meldingen te horen dat zij hun heil maar bij slachtofferhulp moeten gaan zoeken. Bij mannen die door een onbekende worden mishandeld, wijst de politie
slechts in 2% van de meldingen op het bestaan van slachtofferhulp. Van alle
slachtoffers die een strafbaar feit hebben aangegeven, wordt in 48% van gevallen door de politie noch proces-verbaal opgemaakt noch gewezen op het
bestaan van een hulpproject. Niet alleen worden slachtoffers die aangifte
komen doen op het bestaan van slachtofferhulp gewezen; dat geldt ook voor
slachtoffers die een mishandeling of een ernstige bedreiging bij de surveillancedienst hebben gemeld. Deze laatste groep slachtoffers lijkt qua samenstelling zeer veel op degenen die aangifte doen. Ook hier gaat het voornamelijk
om vrouwen, die door de (ex-)partner zijn bedreigd of mishandeld. In de
tweede plaats zijn er bij deze groep iets meer mannelijke slachtoffers dan bij
de slachtoffers die bij de recherche aangifte komen doen. Zij zijn mishandeld
door buren of familieleden.
In figuur 4 wordt de loop van dit proces nog eens als stroomdiagram weergegeven. Van beide groepen slachtoffers zegt ongeveer een kwart geen contact met slachtofferhulp te zullen opnemen.
Figuur 4: Het wijzen op het bestaan van het bureau slachtofferhulp en het opmaken van een
proces-verbaal door de recherche uit `Groot-Usselmonde' in 1981
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5.22 Zelfselectie (het werkelijk aantal cliënten)
In de periode 1978-1982 heeft de Rotterdamse politie ongeveer 877 personen
gewezen op het bestaan van het bureau slachtofferhulp. Een deel van hen
kwam niet met slachtofferhulp in aanraking. Van de 877 personen (slachtoffers) stelden 605 in eerste instantie prijs op contact met slachtofferhulp.
Daarnaast hebben 55 personen, buiten de politie om, contact met slachtofferhulp opgenomen. De meerderheid van hen deed dat overigens op eigen
initiatief (58%), terwijl de rest door instanties werd doorgestuurd. Ongeveer
8% van de (potentiële) cliënten heeft op een andere manier dan via de politie contact met slachtofferhulp opgenomen.
Niet alle slachtoffers die op het bestaan van het bureau slachtofferhulp te
Rotterdam zijn gewezen, nemen daar ook contact mee op. Met 157 slachtoffers kwam dat contact niet tot stand. Via een afscheurstrook van de folder
die de politie hen heeft gegeven, lieten zij weten zelf met slachtofferhulp contact op te zullen nemen. Waarom deze slachtoffers dat niet hebben gedaan,
weten we niet. Van alle potentiële cliënten heeft dus 26% geen contact met
slachtofferhulp opgenomen'.
Bovendien heeft slachtofferhulp met nog een totaal andere groep slachtoffers (N=150) eenmalig telefonisch contact. De meeste van deze slachtoffers
zijn door de recherche onder de noemer `probleemgeval' doorgestuurd. Probleemgevallen volgens de politie zijn slachtoffers die de politie komen vertellen dat iemand hen ernstig bedreigt en dat dit conflict binnenkort uit de hand
kan lopen. Meestal zijn het langer lopende burenruzies of vrouwenmishandeling. Of deze personen genoeg hebben aan een telefoontje van slachtofferhulp, betwijfelen we.
Deze slachtoffers gaan naar de politie in de hoop dat daar iets voor hen
wordt gedaan. Uit gesprekken met politiefunctionarissen is verder gebleken
dat zo'n melding dikwijls een voorbode is van een misdrijf, hetgeen impliceert
dat zo'n melding niet kan worden opgevat als loos alarm.
Hoe groot is nu uiteindelijk de groep slachtoffers, als de groepen `geen
contact' en `probleemgevallen' van het totaal worden afgetrokken? En van
welke delicten zijn zij slachtoffer? Van de 503 slachtoffers met wie het contact tot stand komt, blijken 353 (70%) slachtoffers van een misdrijf te zijn.
Het merendeel van hen is mishandeld. In het totaal gaat het daarbij om 255
slachtoffers van mishandeling (72%). De overigen hebben een vermogensdelict (16%), een vermogensdelict in combinatie met een confrontatie met de
dader (7%) of een seksueel geweldsdelict (5%) meegemaakt.

Buiten deze aantallen weten we weinig van deze twee groepen met wie
slachtofferhulp geen contact heeft. Denkbaar is dat een deel van de slachtoffers achteraf meent aan hulp geen behoefte te hebben alhoewel ook aannemelijk is dat de informatie over slachtofferhulp zo onvolledig dat een deel
van de slachtoffers zich daar niet door voelt aangesproken.
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In 1981 heeft de politie in `Groot-Usselmonde' 137 personen op het bestaan van het Centrum voor Vrijwilligers gewezen. Met 42 van hen heeft het centrum geen contact gehad.
Ruim de helft van hen wilde geen gebruik maken van het hulpaanbod. Van de overigen is
niets bekend. Van deze 137 personen heeft 95 wèl met het centrum contact gehad. Dit verschil tussen 137 en 95 heeft via een omrekeningsfactor tot een ophoging van het aantal personen (N=605) uit de gehele periode geleid. Hierbij is rekening gehouden met degenen die
niet zijn verwezen maar wel contact hebben opgenomen.
Personen die zonder interventie van de politie contact met het centrum hebben opgenomen, zijn bij deze berekening niet meegeteld!

5.3 Het uitschakelen van bronnen van selectie
5.3.1 Voorlichting over slachtofferhulp
Weinig is bekend over de invloed van voorlichting op het aantal slachtoffers
dat gebruik maakt van diensten van bureaus voor slachtofferhulp. Wel is onderzoek gedaan naar de noodzaak om bij voorlichting de taak van de politie
jegens slachtoffers van misdrijven goed te onderscheiden van de hulpverleningstaak van de bureaus voor slachtofferhulp (Ahrens, Stein en Young,
1981). Tot de taak van de politie wordt opsporen en vervolgen van de dader
gerekend. Van de politie wordt overigens verwacht dat zij het slachtoffer op
de hoogte brengt van lokale hulpverlenende instanties (Staatscourant, nr. 23,
1986).
Intussen is in Engeland inventariserend onderzoek gedaan naar enkele methoden van informatieverstrekking over de diensten van bureaus voor slachtofferhulp (Maguire en Corbett, 1987). Persoonlijke voorlichting leverde betere resultaten op dan het versturen van een voorlichtingsfolder over de post.
Als kanttekening moet daarbij gemaakt worden dat de Engelse bureaus voor
slachtofferhulp van de politie alle namen en adressen van slachtoffers krijgen
uit de dag- en nachtrapporten.

5.3.2 Het onderzoek
Verderop zullen we aangeven hoe bij de Rotterdamse politie een voorlichtingsprogramma over slachtofferhulp is opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd8.
Het programma was gericht op slachtoffers van geweldsdelicten en ernstige
vermogensdelicten.
Het programma kwam tot stand volgens een sociaal-psychologisch schema
dat veelal wordt gehanteerd bij het plannen van een voorlichtingsboodschap
(De Haes, 1985). Het door ons gehanteerde schema bevat de volgende fasen:
1) definiëren van de probleemsituatie (diagnose, doelbepaling, doelgroep,
strategie), 2) het opzetten van het voorlichtingsprogramma (implementatie)
en 3) nagaan wat het resultaat is (evaluatie en planning).
Opdat de juiste diagnose kon worden gesteld, werd eerst door het verrichten van een vooronderzoek uitgezocht hoe slachtoffers van misdrijven hun
problemen oplossen. Bovendien werd nagegaan welke opvattingen slachtoffers hebben over slachtofferhulp. Allereerst bleek dat slachtoffers af niets
aan hun problemen doen bf hun problemen met hulp van bekenden oplossen.
Ook bleek uit dit vooronderzoek dat de meeste slachtoffers geen hulp zouden
zoeken bij een bureau voor slachtofferhulp. De reden hiervoor was dat zij
niet wisten wat deze hulp voorstelt.

Opdat een zinvol voorlichtingsprogramma opgezet zou kunnen worden, is
tevens een vooronderzoek verricht naar de bereidheid van de Rotterdamse
politie om slachtoffers actief voor te lichten over het lokale bureau slachtof-

8

Onze dank gaat uit naar commissaris Jaap de Leeuw, die het experiment bij de Rotterdamse politie mogelijk heeft gemaakt. Ook zijn wij de medewerkers van het slachtofferproject
te Rotterdam zeer erkentelijk, aangezien het experiment zonder hun inspanning uitgesloten
was. Voor hun methodologische adviezen zijn wij Ab Mooijaart van de vakgroep M&T
Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden en Richard Block van de Loyota
University in Chicago dank verschuldigd.
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ferhulp. Uit deze studie bleek dat veel politie-agenten het bureau slachtofferhulp niet eens kenden. Wel vond men dat met name `typische' slachtoffers
geïnformeerd moesten worden, zoals beroofde oude vrouwen en soms ook
slachtoffers van burenruzies en intrafamiliaal geweld. Op grond van deze resultaten is een voorlichtingsprogramma opgesteld, uitgevoerd en onderzocht.
Als leidraad bij het ontwikkelen van het voorlichtingsmateriaal is gebruik
gemaakt van een aantal inzichten uit de sociale psychologie (Kok, 1985).
Allereerst is de regel gehanteerd dat voorlichting slechts effect kan hebben
wanneer de ontvanger eraan blootgesteld wordt. Met andere woorden, met
een folder loopt men het risico dat hij niet wordt gelezen, terwijl een persoonlijk contact dwingender is.
In de tweede plaats moet de ontvanger de strekking van het bericht begrijpen. In het voorlichtingsbericht wordt gesproken over concrete activiteiten
van het bureau slachtofferhulp door hen aan te duiden met kenmerkende
trefwoorden.
In de derde plaats dienen de voordelen van het gewenste gedrag en de
nadelen van het ongewenste gedrag duidelijk te worden gemaakt. Bewust is
gekozen om in het voorlichtingsbericht alleen de voordelen te noemen van
het gewenste gedrag (gebruik maken van slachtofferhulp). Onze overweging
om alleen voordelen te noemen, is ingegeven door de constatering dat slachtofferhulp bij het brede publiek nauwelijks bekend is (Steinmetz, 1984).
In de vierde plaats moet bij het geven van voorlichting duidelijk gemaakt
worden hoe het gewenste gedrag in praktijk kan worden gebracht. Door
voorbeelden te geven van mogelijke diensten die het bureau slachtofferhulp
verleent, menen wij hieraan tegemoet te zijn gekomen.

5.3.3 Aanleiding
Vanaf 1978 rekent de politie in Rotterdam het tot haar beleid om slachtoffers
van geweldsmisdrijven te informeren over het lokale bureau slachtofferhulp.
Uit eerder onderzoek van het WODC, in 1984, naar de vervulling van deze
beleidsintentie is gebleken dat veel slachtoffers van geweld over het bureau
slachtofferhulp geen informatie krijgen. Bovendien bleek uit dit onderzoek
dat alleen bepaalde slachtoffers worden geïnformeerd:

1. De recherche van `Groot-IJsselmonde' informeerde in 1981, zoals eerder
beschreven, 14% van de slachtoffers van geweldsmisdrijven over het bureau slachtofferhulp (Steinmetz en Van Andel, 1984). Uit een secundaire
analyse op dit materiaal bleek bovendien dat voornamelijk slachtoffers van
intrafamiliaal geweld deze informatie kregen (34%). Van de slachtoffers
die door een onbekende mishandeld werden, bleek slechts 2% door de recherche te zijn geïnformeerd over het bureau slachtofferhulp (Steinmetz,
1986).
2. Een replicatie van het eerder beschreven onderzoek in maart 1984 voor de
gehele Rotterdamse recherche bevestigde dit beeld (Chi2 =0,51; df =1; n.s.).
De politie informeerde 8% van de geweldsslachtoffers over het bureau
slachtofferhulp. Grote verschillen werden gevonden in aantallen slachtoffers die door de diverse districtsbureaus in Rotterdam gewezen werden
op het bestaan van het bureau slachtofferhulp. In `Groot-IJsselmonde'
kreeg bijvoorbeeld 19% van de slachtoffers van geweld informatie over het
bureau slachtofferhulp terwijl op het bureau centrum van de politie slachtoffers nooit wat te horen kregen. Uit deze replicatie bleek verder dat de
politie met name slachtoffers van seksueel geweld informeerde. In het bij-
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zonder betrof dat slachtoffers van seksueel geweld door een bekende dader (50%). In wat mindere mate werden vrouwen die door een bekende
waren mishandeld, gewezen op het project (24%). Zelden werd informatie
over het bureau slachtofferhulp gegeven aan mannen die door een vreemde waren mishandeld (2%).
Conclusie: zelfs in 1984 is het aantal slachtoffers in Rotterdam dat van de
politie informatie krijgt over het bureau slachtofferhulp, gering. Dit zijn met
name slachtoffers van seksueel geweld en intrafamiliaal geweld.
Aangezien alle slachtoffers naar onze mening recht hebben op zulke informatie, is de politie aangeraden om af te stappen van selectief informeren en
over te gaan op het overhandigen van dag- en nachtrapporten aan het bureau
slachtofferhulp.
Tegen deze handelwijze werd bezwaar aangetekend, aangezien dit als een
inbreuk op de privacy van de slachtoffers werd beschouwd. Vandaar dat de
Rotterdamse politie deze aanbeveling van de onderzoekers terugspeelde met
de vraag om uit te zoeken hoeveel slachtoffers naar het bureau slachtofferhulp zouden gaan als volgens verschillende methoden informatie zou worden
verstrekt.
Als reactie hierop is toen door de onderzoekers een voorstel met een aantal varianten ingediend voor het informeren van slachtoffers over het bureau
slachtofferhulp.
In dat voorstel was aan de politie een actieve rol toebedeeld. De eerste
variant in het voorstel was dat op het politiebureau een `post slachtofferhulp'
zou worden ingericht, waarvan de medewerkers 24 uur bereikbaar zouden
zijn. Volgens dit model zou zelfs een stringente scheiding kunnen worden
bewerkstelligd tussen hulpverlening en opsporing (Ahrens, Stein en Young,
1981; Steinmetz, 1986a).
Bij de tweede variant zou de politie voor het slachtoffer het bureau slachtofferhulp opbellen. Als derde variant werd het opsturen van een folder over
de post gehanteerd. Ook hier lag de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
bij de politie.
Geen van deze voorstellen werd door de politie overgenomen, met als argumentatie dat slachtofferhulp op deze manier te veel tijd van de politie zou
vergen.
Intussen was in Engeland gebleken dat een persoonlijke benadering van
slachtoffers de beste resultaten afwerpt, en dat minder goede resultaten werden bereikt met het sturen van folders over de post (Holtom, 1985; Maguire
en Corbett, 1987).

In Engeland worden slachtoffers zowel aan huis als telefonisch door medewerkers van een bureau voor slachtofferhulp benaderd. Zo'n persoonlijke benadering zou echter, veronderstelden we, te veel werk met zich meebrengen.
Desalniettemin leek het zinvol om toch te experimenteren met deze methoden van informatieverstrekking.
Aangezien de politie niet zelf bereid was om slachtoffers systematisch van
informatie te voorzien over het bureau slachtofferhulp, werd gekozen voor de
variant waarin het bureau slachtofferhulp dat werk op zich zou nemen.

De drie nieuwe varianten werden kortom: a) het versturen van een folder
over de post, b) het slachtoffer opbellen met informatie over het bureau
slachtofferhulp en c) het slachtoffer thuis bezoeken met informatie over het
bureau slachtofferhulp.
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5.3.4 Opzet onderzoek
De onderzoeksvraag is of de mate waarin slachtoffers gebruik maken van de
diensten van het bureau slachtofferhulp afhankelijk is van de drie genoemde
methoden van informatieverstrekking.
Om dat uit te zoeken, is gebruik gemaakt van een experimentele proefopzet: vier groepen slachtoffers zijn met elkaar vergeleken, één controlegroep
en drie experimentele groepen. We zorgen ervoor dat de vier groepen zo
werden samengesteld, dat ze op bepaalde kenmerken ('blokvariabelen', zie
verderop) gelijke verdelingen kenden. Binnen die randvoorwaarden zijn
slachtoffers willekeurig aan de vier groepen toegedeeld.
Slechts een klein deel (1,6%) van de totale steekproef (N=688) bleek
voordat het experiment begon informatie van de politie te hebben gehad over
het bureau slachtofferhulp. Een nadere analyse toonde aan dat het daarbij in
het bijzonder om slachtoffers van geweld (3,5%) ging die de politie gewezen
had op het bureau slachtofferhulp.
Deze slachtoffers zijn uit het experiment weggelaten, waardoor voor alle
vier de groepen de situatie voordat het experiment begon (de `nulmeting')
hetzelfde is: niemand heeft van de politie informatie gehad over het bureau
slachtofferhulp.
Experimentele aanpak
Aan de eerste experimentele groep (N=126) werd een folder met een begeleidend schrijven gestuurd. In de folder werd globale informatie over het bureau slachtofferhulp verstrekt. Niet alleen werd in de folder informatie gegeven, ook werden mogelijke oplossingen aan de hand gedaan voor problemen
die samen met het bureau slachtofferhulp zouden kunnen worden opgelost.
Mogelijke problemen van slachtoffers werden vermeld naast activiteiten
van het bureau slachtofferhulp. In de folder werden de volgende problemen
genoemd: a) veiligheid, b) schade en letsel, c) aangifte, d) strafrechtelijke
procedure en e) het verwerken van de schokkende gebeurtenis.

Als activiteiten van het bureau slachtofferhulp worden vermeld: a) het verstrekken van informatie, b) het verschaffen van advies en c) concrete handelingen, zoals bijvoorbeeld het regelen van een geheim telefoonnummer.
De tweede experimentele groep (N=94) werd onaangekondigd opgebeld
en de derde groep (N=68) werd thuis zonder vooraankondiging bezocht door
een medewerker van het bureau slachtofferhulp. Voor de benadering van de
tweede en derde experimentele groep werden de medewerkers voorzien van
informatie uit de dag- en nachtrapporten van de politie. Daardoor was de informatieverstrekking aan de tweede en derde experimentele groep in vergelijking tot de eerste meer gedetailleerd.
Blokvariabelen
Als blokvariabelen werden sekse, leeftijd en type delict gebruikt. Aangezien
het bureau slachtofferhulp voornamelijk te maken kreeg met slachtoffers van
geweld, is de variabele `type delict' opgenomen als blokvariabele, waarmee is
voorkomen dat uitspraken over het experiment alleen opgaan voor slachtoffers voor geweldsdelicten. Onderscheiden zijn gewelds- en vermogensdelicten.
Voor het experiment zijn overigens slachtoffers van seksueel geweld uitgesloten: 50% van hen werd reeds geholpen door het bureau slachtofferhulp.
Tot de geweldsmisdrijven zijn verder die vermogensdelicten gerekend,
waarbij het slachtoffer oog in oog stond met de dader. We veronderstellen
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dat dit door het slachtoffer als zeer bedreigend wordt ervaren (Maguire en
Bennett, 1982).
Omdat uit de literatuur over het zoeken van hulp (Hosman, 1983; SCP,
1986) is gebleken dat vrouwen en ouderen meer gebruik maken van geïnstitutionaliseerde hulpverlening dan mannen en jongeren, meenden wij dat ook de
variabelen geslacht en leeftijd als blokvariabelen zouden moeten worden opgenomen.

Een reden te meer om deze extra blokvariabelen op te nemen was dat de
politie voornamelijk vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld tussen
de dertig en vijftig jaar informeert over het bureau slachtofferhulp. We veronderstellen dat deze handelwijze gebaseerd is op bestaande vooroordelen
over wie in het bijzonder hulp nodig heeft en wilden `objectief kunnen vaststellen of daar enige grond voor bestond.
Afhankelijke variabele
De afhankelijke variabele is `gebruik maken van de diensten van het bureau
slachtofferhulp'. De afhankelijke variabele heeft vijf categorieën.
De eerste categorie is `het slachtoffer reageerde niet'. Geen reactie zien
we alleen bij de controlegroep (N = 232) en bij de foldergroep (N = 103).

De tweede categorie is `het slachtoffer heeft geen hulp nodig'. Deze slachtoffers (N=97) waren over het algemeen blij met de informatie over het
bureau slachtofferhulp. Zij hadden hun problemen reeds opgelost en hadden
daarom geen behoefte aan hulp.
De derde categorie is `het slachtoffer wil geen hulp'. Slechts enkele van
hen waren nogal boos omdat zij zich voelden aangetast in hun privacy. Weer
andere slachtoffers uit deze groep wilden geen hulp omdat zij deze associeerden met therapie. In het totaal ging het bij deze categorie om 11 slachtoffers.
De vierde categorie is `het slachtoffer heeft niet meer hulp nodig dan in
één contact geboden kan worden'. Deze slachtoffers (N=30) waren over het
algemeen zeer gelukkig met het onaangekondigde telefoontje of bezoek. De
informatie, het advies en de concrete activiteiten die tijdens dat eenmalige
contact werden geboden, waren ruim voldoende om de problemen verder zelf
te lijf te gaan. Dat iemand bereid was om naar hun problemen te luisteren,
was voor de meerderheid al een hele troost.

De vijfde categorie is `het slachtoffer heeft meer hulp nodig dan in een
contact kan worden geboden'. Aan deze slachtoffers (N=48) werd door het
bureau slachtofferhulp meer malen hulp verleend.

5 .3.5 Methode
Steekproef
Van de Rotterdamse politie kregen we toestemming om gedurende de periode van 24 april tot 25 juni 1986 namen en adressen van slachtoffers te halen
uit de dag- en nachtrapporten.
Voor het samenstellen van de steekproef werden enkele selectiecriteria opgesteld. In de eerste plaats werden alleen delicten tegen de persoon, met uitzondering van seksueel geweld, opgenomen. Bovendien werden in de steekproef alleen personen van achttien jaar en ouder opgenomen. In de derde
plaats werden alle slachtoffers van inbraak en geweld geselecteerd. De overige slachtoffers van vermogensdelicten werden alleen in de steekproef opgenomen wanneer hun schade meer dan duizend gulden bedroeg.
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Als uitzondering beschouwden we: a) slachtoffers van een diefstal van tas of
portemonnaie met een schade van meer dan tweehonderd en vijftig gulden en
b) slachtoffers van vermogensdelicten waarbij het slachtoffer de dader tegen
het lijf liep. Met andere woorden, voornamelijk slachtoffers van diefstal uit
de auto (stelen van autoradio en cassette) zijn niet in de steekproef terechtgekomen.
Ook buiten de steekproef vielen slachtoffers die niet binnen het werkterrein van het bureau slachtofferhulp woonachtig waren.
Training
Gedurende een algemene bijeenkomst, die door 60% van de medewerkers
van het bureau slachtofferhulp werd bijgewoond, werd door de onderzoekers
uitgelegd wat het doel van het experiment was. Aan de medewerkers werd bij
deze gelegenheid gevraagd om hun medewerking aan het experiment te verlenen.
Achttien medewerkers waren voldoende gemotiveerd om hun vrije tijd te
besteden aan het onaangekondigd bezoeken en opbellen van slachtoffers. Het
bureau slachtofferhulp organiseerde bovendien een algemene bijscholingstraining naast een bijzondere training waar men zich kon bekwamen in het
onaangekondigd bezoeken van slachtoffers. Deze training werd door 44% van
de medewerkers bezocht.

Om alsnog de resterende medewerkers de juiste vaardigheden bij te brengen werd in een meer persoonlijk contact met de cotirdinatrice van het bureau slachtofferhulp nog 39% van de medewerkers getraind.
Non-response
Niet alle 688 geselecteerde slachtoffers hebben daadwerkelijk meegedaan aan
het experiment. Voordat het experiment begon, vielen er 168 slachtoffers af
(24%). Hiertoe worden ook de elf slachtoffers gerekend die met opzet uit het
experiment zijn verwijderd, omdat ze voor het experiment reeds informatie
over het bureau ontvingen.
Uit een nadere analyse is gebleken dat de echte uitval van 157 slachtoffers
aan een tweetal redenen is toe te schrijven: a) de onmogelijkheid om verkeerd gespelde namen en adressen in dag- en nachtrapporten te achterhalen
(22%) en b) een combinatie van de werkbelasting van het bureau slachtofferhulp met de door de onderzoekers opgelegde eis dat met slachtoffers zo snel
mogelijk nadat aangifte was gedaan contact moet worden gezocht (78%). In
de praktijk kwam dat neer op maximaal drie dagen na de aangifte.
Aangezien 168 slachtoffers voor het experiment zijn afgevallen, hebben we
ons afgevraagd of de resterende 520 slachtoffers soms een specifieke groep is
uit de originele 688 slachtoffers. Uit de analyse die bij deze vraag hoort, werden de volgende resultaten verkregen:

1. van de groep slachtoffers die aan de deur of telefonisch zijn benaderd, vielen meer slachtoffers uit dan van de folder- en controlegroep (Chi2= 121;
df=3; p<0,01; V=0,42);
2. meer jonge mensen (<30 jaar) dan ouderen (>50 jaar) vielen uit (Chi2=
8,7; df=2; p<0,01; V=0,11).
Met andere woorden: de 520 slachtoffers zijn een bijzondere selectie uit de
688 slachtoffers voor wat betreft de methode van informatieverstrekking en
leeftijd.

Geen vertekening werd gevonden ten aanzien van het geslacht van het
slachtoffer en het type delict. Uit een logit-analyse is verder gebleken dat-zo102

wel de wijze van informatieverstrekking als de leeftijd onafhankelijke bronnen
van vertekening zijn (Chi2=2,2; df=6; p=0,91). Desondanks blijft de verdeling van type misdrijf (Chi2 = 3,3; df = 3; n.s.), geslacht (Chi2 = 4,6; df = 3; n.s.)
en leeftijd (Chi2 =4,5; df=6; n.s.) voor elk van de vier willekeurige groepen
gelijk. Op grond hiervan rijst het vermoeden dat de `overall' vertekening van
leeftijd gering is.
5.3.6 Resultaten
Het effect van het experiment is gemeten aan de hand van feitelijke informatie uit de dossiers van het bureau slachtofferhulp. Twee en een halve maand
nadat informatie over het project werd verstrekt, bleek dat nog geen enkel
slachtoffer uit de controlegroep contact had opgenomen met het bureau
slachtofferhulp.
Van de slachtoffers die informatie hadden ontvangen, bleek dat na deze
periode 27% één of meer keren hulp had ontvangen van het bureau. Het
aantal slachtoffers dat op het hulpaanbod van het bureau slachtofferhulp was
ingegaan, varieert overigens per methode van informatieverstrekking.
Van de slachtoffers die een folder hebben ontvangen, heeft 12% hulp
gekregen. Opmerkelijk is dat van de slachtoffers die onaangekondigd zijn bezocht 47% gebruik maakte van de hulp. Een tussengroep vormen de slachtoffers die onaangekondigd zijn gebeld. Van deze slachtoffers maakte 33% gebruik van hulp. Het verschil tussen de experimentele groepen en de controlegroep is statistisch significant (Chi2=-120; df=3; p<0,01; V=0,48).
Nu het `overall' effect van het experiment is aangetoond, kan dieper worden ingegaan op de effecten van de respectievelijke methoden van informatieverstrekking. Voor de analyse daarvan is de controlegroep verwijderd. Bovendien zijn voor deze analyse drie categorieën van de afhankelijke variabele
in één categorie ondergebracht, namelijk `geen reactie', `geen hulp nodig' en
`wil geen hulp'. De blokvariabelen geslacht en leeftijd zijn van deze analyse
uitgesloten omdat zij met de afhankelijke variabele niet significant samenhangen. Anders is dat voor de variabele `type delict'. Aangezien deze statistisch
significant samenhangt (Chi2 =10,9; df = 2; p<0,01; V=0,21) met de afhankelijke variabele, is besloten om `type delict' in de analyse op te nemen.

Alle relevante relaties zijn in de volgende tabel terug te vinden.
Tabel 13: De mate waarin van het hulpaanbod gebruik is gemaakt (in %), per methode van
informatieverstrekking en type delict
hulp
1x

totaal
N

type delict

geen

aan huis

geweld
vermogen
per telefoon geweld
vermogen
via folder
geweld
vermogen

35
62
52
80
83
93

30
9
18
14
7
0

35
29
30
6
10
7

23
45
44
50
58
68

totaal

73

10

17

288

informatie

>lx

In verhouding tot slachtoffers van geweld maken minder slachtoffers van vermogensdelicten gebruik van het hulpaanbod van het bureau slachtofferhulp.
Uit de tabel valt af te lezen dat deze uitspraak opgaat voor alle methoden
van informatieverstrekking. Overigens zijn de verschillen tussen slachtoffers
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van gewelds- en vermogensdelicten minder groot voor degenen die een folder
hebben ontvangen, dan voor degenen die onaangekondigd zijn opgebeld of
thuis zijn bezocht. Deze resultaten worden bevestigd door een logit-analyse9.

5.3.7 Samenvatting en discussie
Onze onderzoeksvraag was welke methode van informatieverstrekking het
grootst aantal slachtoffers oplevert dat gebruik zal maken van de diensten
van een bureau voor slachtofferhulp.
Deze vraag is onderzocht aan de hand van een experiment. Het experimentele design is één-factorieel en heeft een aantal blokken. Uitgangspunt bij
de proefopzet waren drie methoden van informatieverstrekking over het
bureau slachtofferhulp te Rotterdam.

In de eerste plaats ontving een groep slachtoffers een folder met globale
informatie over het bureau slachtofferhulp. In de tweede plaats werd een andere groep onaangekondigd door het bureau slachtofferhulp gebeld. Bij dat
opbellen werd informatie gegeven over het bureau slachtofferhulp. Wanneer
een slachtoffer vervolgens behoefte bleek te hebben aan uitgebreide informatie of concrete adviezen, werden die daarna verstrekt.
Ten slotte werd een derde groep thuis bezocht door een medewerker van
het bureau slachtofferhulp. Dieper op de problemen ging men in wanneer
daar behoefte aan bestond. Elk van deze methoden voldoet in meer of mindere mate aan eisen die veelal aan voorlichtingsprogramma's worden gesteld
(Kok, 1985).
Alle drie de methoden van informatieverstrekking werden vergeleken met
een controlegroep.
Voordat de slachtoffers werden toegewezen aan de experimentele groepen,
werd uitgezocht of het betreffende slachtoffer reeds van de politie informatie
over het bureau slachtofferhulp had gekregen. Van alle personen die in Rotterdam bij de politie hebben gemeld dat zij slachtoffer zijn geworden van een
delict, bleek 1,6% dergelijke informatie te hebben ontvangen. In het bijzonder betrof dat slachtoffers van geweldsdelicten (3,5%). Uit eerder onderzoek
(zie paragraaf 5.2) is bekend dat de politie in Rotterdam voornamelijk slachtoffers van intrafamiliaal geweld wijst op het bestaan van het bureau slachtofferhulp (Steinmetz en Van Andel, 1984).
Om het experiment zuiver te houden, werden deze slachtoffers uit het
experiment verwijderd. Voor de drie experimentele groepen en de controlegroep is het uitgangspunt dat niemand informatie van de politie heeft gehad
over het bureau slachtofferhulp.

Geen van de slachtoffers uit de controlegroep ging uit zichzelf naar het
bureau slachtofferhulp. Met het onaangekondigd langs de deur gaan om informatie te verstrekken, werd bereikt dat 47% van de slachtoffers daadwerkelijk van de hulp gebruik maakte.
Van de slachtoffers die onaangekondigd werden opgebeld, maakte 33%
gebruik van de diensten van het bureau slachtofferhulp. De slechtste resulta-

9

Logit-analyse van de methode van informatieverstrekking, type delict en hulp:
gefit model
df
p
Chi2
hulp, hulp methode, hulp' type delict
6,5
4
0,17
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ten werden bereikt met het sturen van een folder. Niet meer dan 12% van
deze slachtoffers maakte gebruik van slachtofferhulp.

Bovendien werd uit dit onderzoek duidelijk dat slachtoffers een onaangekondigde persoonlijke benadering vrijwel nooit als een inbreuk op hun privacy ervaren. Kortom, de politie kan tegen het automatisch verstrekken van
dag- en nachtrapporten geen bezwaar meer hebben.
Wanneer de drie methoden van informatieverstrekking op even grote aantallen slachtoffers tegelijkertijd zouden worden toegepast, zou 27% van de
slachtoffers gebruik maken van de hulp. Van deze groep zou dan bijna twee
derde behoefte hebben aan langduriger hulp.
Een vergelijking met een Engels bureau voor slachtofferhulp (Maguire en
Corbett, 1987), waar deze drie methoden soms in een project worden toegepast, leert ons dat in dit experiment tweemaal zoveel slachtoffers als in Engeland hulp krijgen.

Daaruit valt naar onze mening af te leiden dat ook in Engeland slachtoffers baat zouden hebben bij een systematische voorlichting.
Onze resultaten zijn verder in overeenstemming met algemene bevindingen over voorlichten (Kok, 1985). Zoals verwacht levert informatie die persoonlijk wordt verstrekt betere resultaten op dan informatie die schriftelijk
wordt verstrekt. Verder werden de beste resultaten bereikt door iemand thuis
op te zoeken.
Naast de methode van informatieverstrekking zijn er een drietal alternatieve verklaringen voor de verkregen resultaten. Deze verklaringen zijn: a) de
begrijpelijkheid van de boodschap, b) de voordelen verbonden aan het gebruik maken van de diensten van het bureau slachtofferhulp wegen op tegen
mogelijke nadelen en c) de mate van bereikbaarheid van het bureau slachtofferhulp.
Uit ondervraging van de slachtoffers is gebleken dat voor ruim 80% van de
slachtoffers de boodschap duidelijk was. De methoden waren wat betreft die
duidelijkheid niet van elkaar te onderscheiden (Chi2 = 1,2; df = 2; n.s.).
Kortom, de eerste verklaring lijkt in dit onderzoek niet bij te dragen aan
het resultaat. Aannemelijker echter zijn de twee andere verklaringen. In een
persoonlijk contact kunnen mogelijke nadelen van het negeren van de problemen aan de orde zijn gekomen. Zeker geldt dat voor de eis van bereikbaarheid van het bureau slachtofferhulp. Door iemand thuis te bezoeken is de
weg naar slachtofferhulp reeds geëffend.
Ook plaatst dit onderzoek een kanttekening bij het bijna als vaststaand
aangenomen gegeven dat slechts 20% van een willekeurige groep mensen
met problemen hulp nodig heeft (Gurin e.a., 1960; Phillipsen, 1968; Hosman,
1983; Becker, 1979; Rosenstock, 1974). Gebleken is namelijk dat het aantal
hulpvragers afhangt van de methode volgens welke informatie wordt verstrekt. Bovendien is gebleken dat het aantal hulpvragers sterk afhangt van het
type schokkende gebeurtenis.

Tot slot willen wij erop wijzen dat onze resultaten een onderschatting zijn
van het werkelijke aantal mensen dat bij systematisch aangeboden informatie
gebruik zou maken van de diensten van het bureau voor slachtofferhulp. De
gebleken uitval noopt ons tot het maken van deze kanttekening.
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6 Effect slachtofferhulp na het verstrijken
van een jaar

6.1 Inleiding
Ongeveer één jaar nadat het misdrijf was gepleegd, is door ons onderzocht
wat toen het effect van slachtofferhulp was. Reeds in de onderzoeksopdracht
werd vastgelegd hoe wij het effect van slachtofferhulp moeten onderzoeken.
In het begeleidend schrijven bij het instellingsbesluit van de begeleidingscommissie slachtofferhulp (1984) stond dat effecten van slachtofferhulp bestudeerd moesten worden door twee groepen slachtoffers met elkaar te vergelijken: a) slachtoffers die hulp hebben ontvangen van een bureau slachtofferhulp en b) slachtoffers aan wie door slachtofferhulp geen hulp was aangeboden. Bureaus slachtofferhulp konden van justitie alleen subsidie krijgen als
aan dit vergelijkend onderzoek werd meegewerkt (zie hoofdstuk 4).
Deelnemers aan dit vergelijkend onderzoek waren onder meer de slachtoffers van de bureaus slachtofferhulp te Rotterdam en de Rijkspolitie te Alkmaar in de periode 1980 t/m 1985. Daarbij ging het alleen om slachtoffers
die van slachtofferhulp wat intensiever hulp hadden gehad in de vorm van
twee of meer persoonlijke gesprekken met vrijwillige medewerkers van deze
bureaus.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld: a) proefopzet, b) onderzoeksmethode, c) hypothesen, c) onderzoeksinstrumenten, e)
beschrijving slachtoffers uit de experimentele en vergelijkingsgroep, f) resultaten en g) conclusie.

6.2 Proefopzet, methode en hypothesen
Mogelijke effecten van slachtofferhulp zijn te bepalen door twee willekeurige
groepen slachtoffers met elkaar te vergeleken aan de hand van voor- en nametingen. Van dat onderzoeksmodel is hier afgeweken. Slachtoffers willekeurig toewijzen aan experimentele condities was uitgesloten. Noch de bureaus
slachtofferhulp noch de Toetsingscommissie van de Nederlandse Vereniging
voor de Criminologie stonden ons dat toe. Bij voorbaat werd in de onderzoeksopdracht het afnemen van een voormeting uitgesloten.
Proefopzet
In dit onderzoek worden dus twee verschillende slechts ten dele vergelijkbare
groepen slachtoffers met elkaar vergeleken. Dat vergelijken geschiedt aan de
hand van een nameting. Het meest relevante onderscheid tussen beide groepen slachtoffers is dat de ene groep afkomstig is uit een omgeving met een
bureau slachtofferhulp (hulpgroep) en de andere groep uit een omgeving
zonder bureau slachtofferhulp (vergelijkingsgroep).
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Het ontwerp voor dit onderzoek heet een `post-only correlational' proefopzet
(Judd en Kenny, 1981). Een `post-only correlational' proefopzet wordt als
methode gebruikt om hypotheses te kunnen ontwikkelen. Nadelig aan de methode is dat gevonden verschillen niet met zekerheid kunnen worden toegeschreven aan slachtofferhulp.
Verder hebben wij de proefopzet enigszins gemodificeerd. Allereerst zijn
beide groepen slachtoffers op een aantal kenmerken met elkaar gematched
en in de tweede plaats is er bij de vergelijkingsgroep een onderscheid te
maken tussen slachtoffers die achteraf zeiden dat zij toentertijd behoefte
hadden gehad aan hulp en slachtoffers die achteraf zeiden toentertijd geen
behoefte te hebben gehad aan hulp. Overigens worden in dit hoofdstuk de
resultaten van drie vergelijkingen besproken tussen groepen slachtoffers. In
de eerste plaats de totale vergelijkingsgroep met de totale hulpgroep, in de
tweede plaats worden uit de vergelijkingsgroep de hulpbehoefte slachtoffers
vergeleken met slachtoffers die aan hulp geen behoefte hadden en in de
derde plaats worden de slachtoffers die aan hulp behoefte hadden vergeleken
met de hulpslachtoffers.
Methode
442 slachtoffers zijn ondervraagd door de Nederlandse Stichting voor de
Statistiek (NSS). De helft van de slachtoffers ontving hulp van een bureau
slachtofferhulp terwijl de andere helft afkomstig is uit regio's in Nederland
zonder bureau slachtofferhulp. De vergelijkingsgroep is met de hulpgroep gematched omdat bekend is dat de politie alleen een selecte groep slachtoffers
op het bestaan wijst van een bureau slachtofferhulp (zie hoofdstuk 5). Een
vergelijking met slachtoffers die hulp hebben gekregen, zou anders geen zin
hebben omdat dan slachtoffers die volkomen verschillende misdrijven hebben
meegemaakt met elkaar zouden worden vergeleken.
De gehanteerde matchingscriteria voor slachtoffers in de vergelijkingsgroep waren: a) woonachtig in een stedelijke of landelijke omgeving, b) sekse, c) leeftijd, d) aard van het misdrijf, e) periode waarin het misdrijf is
gepleegd, f) de aard van het letsel en g) de hoeveelheid schade.

In dit onderzoek worden dus paren slachtoffers met elkaar vergeleken
waarvan de een hulp heeft gehad en de ander niet. Opdat de resultaten in
dezelfde mate zouden opgaan voor bijvoorbeeld slachtoffers met zowel zwaar
als met licht letsel is gestreefd naar gelijke verdelingen over de matchkenmerken. Bovendien hebben we geprobeerd om van elke combinatie van kenmerken, waarop is gematched, vijf verschillende paren te krijgen wat niet altijd is gelukt. Op die manier hoopten we de betrouwbaarheid van onze uitspraken te kunnen vergroten.
Zeer belastend in dit geheel was de toestemmingsprocedure die de Toetsingscommissie 'van de Nederlandse Vereniging van de Kriminologie ons had
opgelegd. Via de bestandsbeheerders de politie en het bureau slachtofferhulp
moesten wij van slachtoffers toestemming verkrijgen voor hun medewerking
aan het onderzoek. Dat betekende dat eerst de korpschef of de coordinator
van het bureau slachtofferhulp een brief aan het slachtoffer stuurde, waarna
wij telefonisch contact konden opnemen om toestemming te vragen.

Desalniettemin gaven de meeste slachtoffers hun toestemming (80%). Dit
grote aantal toestemmingen hebben wij bereikt door eindeloos achter slachtoffers aan te blijven bellen om ze over te halen om aan dit onderzoek mee te
doen.
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Hypothesen
Omdat dit onderzoek plaats vond in de fase waarin aan slachtofferhulp inhoudelijk en organisatorisch vorm moest worden gegeven, waren er geen van
te voren geformuleerde hypothesen over de effecten van slachtofferhulp.
Zelf zijn wij er daarom maar van uitgegaan.dat slachtofferhulp iemand
helpt bij het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtoffervaring en de omgeving. In het bijzonder zou het daarbij gaan om hulp bij het
herstel van de rechtsgevoelens, het herwinnen van vertrouwen in de medemens en het herstel van het geloof in een overheid die te hulp schiet.

Los van het effect van slachtofferhulp wilden wij weten wat het effect is
van de opvang van slachtoffers in sociale netwerken. Onze stellige overtuiging
was namelijk dat hulp zonder steun thuis niet erg effectief is. Door opvang in
sociale netwerken te vergelijken met slachtofferhulp dachten wij een idee te
krijgen van het effect van de opvang van slachtoffers in sociale netwerken.

6.3 Maten
Voor het operationaliseren van lange termijneffecten van slachtofferhulp zijn
we teruggevallen op een aantal studies. In de meeste studies hebben we psychologische maten gevonden. Slechts in enkele studies had men ook aandacht
besteed aan criminologische maten.
Psychologische maten
In de eerste plaats is gebruik gemaakt van Nederlands onderzoek (Smale,
1981) naar de immateriële problematiek van slachtoffers van ernstige vermogens- en geweldsdelicten. Met name hebben wij gebruik gemaakt van de
klachtenlijst uit dit onderzoek. Achteraf was niet te achterhalen waar deze
klachtenlijst vandaan kwam. Wel was duidelijk dat met deze lijst klachten
konden worden opgespoord die slachtoffers hadden opgelopen door een ernstige gewelds- en vermogensmisdrijf.
Een tweede onderzoek waarvan gebruik is gemaakt voor het operationaliseren van lange termijneffecten, is dat van Yantzi en Brown (1980). Uitgangspunt voor dit longitudinale onderzoek naar behoeften en klachten van slachtoffers van misdrijven waren de ideeën van Bard en Sangrey (1979). De onderzoekers lieten zien dat de aard van de behoefte (klachten) aan hulp van
slachtoffers van ernstige misdrijven in de loop van de tijd verandert. Volgens
Yantzi en Brown (1980) hebben slachtoffers direct na het misdrijf behoefte
aan veiligheid en een goed gesprek. Enige tijd later verandert die behoefte in
een behoefte aan informatie over de gang van zaken. Aan de klachtenlijst die
aan Smale (1981) is ontleend, hebben wij op basis van dit onderzoek twee
kenmerken toegevoegd: verlies van zelfvertrouwen en schuldgevoelens.
Verder hebben we in ons onderzoek gebruik gemaakt van enkele ideeën
uit het onderzoek van Shapland, Willmore en Duff (1985) in Engeland naar
de onheuse bejegening van slachtoffers in het justitiële systeem. Onze vragenlijst is in persoonlijke gesprekken met Joanna Shapland tot stand gekomen.
Dit longitudinale onderzoek heeft naast resultaten over financiële schade en
de reparatie ervan ook resultaten opgeleverd over de fysieke, sociale, psychologische en emotionele gevolgen van het misdrijf. Veel aandacht is in dit onderzoek besteed aan hoe de sociale, psychologische en emotionele gevolgen
van het misdrijf zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Gebleken is dat deze
gevolgen aanhouden en niet verdwijnen zolang politie en justitie nog interveniëren. Deze vragen naar psychologische, sociale en emotionele gevolgen
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waren niet zonder meer om te zetten in een Nederlandse vragenlijst. De door
ons gehanteerde klachtenlijst bevatte behalve angst geen andere emotionele
gevolgen. Intussen hadden in Nederland Van der Ploeg et al. (1985) een
vragenlijst ontwikkeld over de emoties tijdens en na het misdrijf. In ons onderzoek is bovendien van die vragenlijst gebruik gemaakt.
Los van de maten uit bovengenoemde onderzoeken hebben we ook gebruik gemaakt van algemene klachtenlijsten en een persoonlijkheidstest.
Allereerst waren dat de angstdispositie- en toestandsangstvragenlijst die
voor Nederland zijn bewerkt door Van der Ploeg, Defares en Spielberger
(1980). De vragenlijst bestaat uit twee delen; ieder van de delen is twintig
vragen lang. Met het eerste deel wordt gemeten hoe men zich op het moment van ondervragen voelt (toestandsangst) terwijl met het tweede deel
wordt uitgezocht hoe men zich in het algemeen voelt (angstdispositie).
In het bijzonder de angstdispositievragenlijst vonden wij voor het meten
van effecten van belang omdat een hoge score een verhoogde geneigdheid
veronderstelt om met angst op bedreigende situaties te reageren. Psychofysiologisch onderzoek heeft laten zien dat angst het vinden van een oplossing in
een probleemsituatie in de weg staat (Hamilton en Warburton, 1980). Soms
treedt een hoge angstdispositie op als `response generalisatie' van angst die
men tijdens een misdrijfgebeurtenis heeft ervaren.
Naast psychisch georiënteerde klachten hebben we ook vragen opgenomen
over de `pure' somatische klachten die optreden als gevolg van het misdrijf.
Meestal wordt hierbij gedacht aan somatische klachten door het letsel. Net
zo belangrijk vinden wij de opvatting dat sommige somatische klachten het
gevolg zijn van psychische klachten waarmee men is blijven rondlopen.
Daarnaast hebben we aan onze vragenlijst een uitwerking van het concept
`herbeleven' van een schokkende ervaring uit de verwerkingstheorie toegevoegd (Horowitz, 1979, 1986). Naar het voorkomen van herbelevingen is in
de door ons gebruikte vragenlijst allereerst een open vraag gesteld. De vraag
luidde: `denkt u nog wel eens aan dit misdrijf?'. In de door ons gebruikte
klachtenlijst is naar herbelevingen gevraagd door de vraag te stellen: `of men
veel of weinig last heeft, van het er aan denken?'. Afwezig in onze vragenlijst
is het concept `ontkenning' uit de verwerkingstheorie (Horowitz, 1986). Beide
concepten `herbeleven' en `ontkennen' zijn geoperationaliseerd in een gestandaardiseerde Nederlandse vragenlijst, namelijk de schokverwerkingslijst
(Brom, Kleber en Defares, 1986). Toen wij ons onderzoek instelden, bestond
deze vragenlijst nog niet.
Samenhangen in psychologische klachten
Om te onderzoeken welke samenhangen er zijn tussen de klachten uit de
klachtenlijst hebben we een aantal multivariate analyses uitgevoerd met
behulp van HOMALS, een niet-lineaire principale componentenanalyse
(ALBERT GIF!, 1981). Deze analyses leveren enkele clusters op van klachten die we hieronder bespreken:

1. psychosociale klachten: een hoge score op psychosociale klachten betekent
dat slachtoffers vaak last hebben van nachtmerries, slaapproblemen, in de
war zijn, je beroerd voelen, je eenzaam voelen en andere lichamelijke of
psychische klachten;
2. wantrouwen en angst: een hoge score op een wantrouwen en angst betekent
dat slachtoffers vaak last hebben van het wantrouwen van onbekenden, de
eigen partner, bekenden en vrienden. Los daarvan betekent een hoge score
ook vaak last hebben van angst op straat, thuis en op het werk;
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3. een verstoorde kijk op de omgeving. een hoge score op een verstoorde kijk
op de omgeving betekent dat slachtoffers veel last hebben van: a) bang zijn
voor herhaling (vrees om opnieuw slachtoffer te worden), b) bang zijn
voor wraak (de omgeving voortdurend aftasten op gevaar), c) een verminderd vertrouwen in politie en/of justitie (ongeloof dat de autoriteiten te
hulp schieten) en d) veel aan het misdrijf moeten denken (herbeleven).
Uit het onderzoek van Yantzi en Brown (1980) hebben we vragen in onze
klachtenlijst ontleend over het vaak last hebben van verminderd zelfvertrouwen en schuldgevoelens. Deze klachten blijken niet samen te.hangen met de
andere klachten uit de klachtenlijst. Dit is gebleken uit een multivariate analyse met behulp van het programma HOMALS (ALBERT GIFT, 1981).
Criminologische maten

Ook zijn in de vragenlijst van ons onderzoek een aantal criminologisch relevante variabelen opgenomen.
In de eerste plaats zijn dat `gevoelens van onveiligheid' (Steinmetz en Van
Andel, 1985). De vragen over de `gevoelens van onveiligheid' zijn de volgende: a) bang thuis zijn, b) het vermijden van plaatsen, c) bang voor inbraak, d) bang voor lastig vallen, e) bang voor mannen met seksuele bedoelingen, f) bang voor dronken mannen, g) bang om met veel geld op straat te
lopen, h) vaak denken aan slachtofferschap en i) de deur als 's avonds na
tienen wordt aangebeld, niet open doen.
In de tweede plaats is dat een punitiviteitsschaal. De schaal meet bij respondenten de mate van instemming met het idee om een dader voor zijn vergrijp streng te straffen maar ook de mate van instemming met het idee om
daders beter op te voeden (Van Dijk en Steinmetz, 1988).

In de derde plaats zijn er vragen opgenomen met het verzoek om al dan
niet in te stemmen met een aantal strafdoelen die bij het straftoemeting door
justitie worden gehanteerd. De door ons opgenomen strafdoelen zijn:
1. om te voorkomen dat hij het nog een keer doet;
2. om het als voorbeeld te laten werken voor anderen die zoiets ook van plan
zijn;

3. om ervoor te zorgen dat men beseft dat er een slachtoffer in het spel is;
4. om wraak te kunnen nemen;
5. om ervoor te zorgen dat de dader aan het slachtoffer zijn/haar schuld bekent en de schade vergoedt;
6. om ervoor te zorgen dat de dader opnieuw opgevoed en opgeleid wordt.
In de vierde plaats zijn er vragen opgenomen over de noodzaak om meer
overheidsgeld aan het bestrijden van criminaliteit uit te geven. Vervolgens
zijn, aan deze vraag gekoppeld, vragen gesteld over de posten waar dat extra
geld naar toe zou moeten vloeien. Onder andere is dat de post `meer geld
voor de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven' (Steinmetz, Klijn en
Van Andel, 1984; Van Dijk en Steinmetz, 1988).

Samengevat hebben we in dit onderzoek de volgende maten gebruikt:
a. vaak aan het misdrijf denken (open vraag) en vaak denken aan de persoonlijke consequenties van het misdrijf (open vraag);
specifieke klachtenlijst
b. veel last hebben van psychosociale klachten, zoals slaapproblemen, in de
war zijn en je eenzaam voelen;

111

c. veel last hebben van wantrouwen en angst, zoals geen vertrouwen in onbekenden, bekenden en de partner en angst op straat, het werk en thuis;
d. veel last hebben van een verstoorde kijk op de omgeving, zoals ongeloof dat
autoriteiten te hulp schieten (verminderd vertrouwen in politie en justitie),
vrees om weer slachtoffer te worden (bang voor herhaling), de omgeving
voortdurend aftasten op mogelijk gevaar (bang voor wraak) en veel aan
het misdrijf denken (herbeleven);
e. veel last hebben van schuldgevoelens en verminderd zelfvertrouwen;
algemene klachtenlijsten

j. de Delftse vragenlijst;
k. de toestandsangstvragenlijst;
1. de angstdispositievragenlijst;
persoonlijkheidsvragenlijst
h. de zelfesteemvragenlijst (Stichting voor Psychotechniek);
criminologische variabelen
f. vaak leiden aan gevoelens van onveiligheid, zoals bang van inbraak, bang
om lastig gevallen te worden en bang om met veel geld op straat te lopen;
g. punitiviteit: een hoge score betekent instemmen met daders opsluiten (in

werkkampen) en daders strenger straffen en niet-instemmen met meer
hulpverlening voor daders en heropvoeden van daders en meer werk voor
ex-delinquenten;
h. mening over de strafdoelen van het justitiële systeem;
i. mening over de hoeveelheid geld die moet worden gespendeerd aan het
bestrijden van criminaliteit.

6.4 Beschrijving 442 slachtoffers
Wie zijn de 442 slachtoffers die aan dit vergelijkend onderzoek hebben meegedaan? Deze 442 slachtoffers zijn 221 paren. De ene helft van het paar zijn
221 slachtoffers die van slachtofferhulp in twee of meer gesprekken hulp hebben gehad (hulpgroep). De andere helft van het paar zijn 221 slachtoffers die
geen hulp hebben gehad (vergelijkingsgroep). Door de ene helft van het paar
met de andere te matchen is tussen beide groepen slachtoffers een sterke
gelijkenis ontstaan wat betreft sekse, leeftijd, verstedelijking, letsel, schade en
pleegperiode. Hoe de slachtoffers zijn verdeeld over de categorieën van ieder
van de matchingskenmerken is in tabel 14 terug te vinden.
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Tabel 14: Kenmerken van 442 slachtoffers
kenmerken
verstedelijking
platteland
grote stad
sekse
vrouw
man
leeftijd
<30 jaar
30-50 jaar
>50 jaar
letsel
geen
licht
zwaar

%

45%
55%
62%
38%
25%
44%
31%
48%
38%
14%

kenmerken
schade
geen
<f 500
ƒ500-ƒ2000
>ƒ 2000
aard misdrijf
geweld
geweld en vermogen
aanranding/verkrachting
mishandeling ouders
vermogen
pleegperiode
riode
f983
1984 en 1985

%

52%
21%
10%
17%
51%
13%
12%
4%
20%
28%
34%
38%

In tabel 14 valt een aantal zaken op. Het aantal slachtoffers dat op het platteland woont, is bijna even groot als het aantal dat in een grote stad woont.
Onder de slachtoffers bevinden zich wat meer vrouwen dan mannen. De
meeste slachtoffers zijn tussen de 30-50 jaar. Bijna de helft van de slachtoffers heeft geen letsel opgelopen. Ongeveer 14% van de slachtoffers heeft
zwaar letsel opgelopen waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk was. De
helft van de slachtoffers heeft geen schade opgelopen. Ongeveer 17% van de
slachtoffers heeft meer dan f 2000 schade door het misdrijf opgelopen. De
meest voorkomende misdrijfcategorie is mishandeling. Meer dan de helft van
de slachtoffers is mishandeld; 18% van alle slachtoffers was slachtoffer van
vrouwenmishandeling. Onder de categorie `geweld en vermogen' verstaan we
bijvoorbeeld slachtoffers van een overval waarbij verbaal en/of fysiek geweld
is gebruikt. Een bijzondere categorie van mishandeling betrof ouders die
door hun kinderen werden mishandeld en bestolen. Deze kinderen waren
drug-, alcohol- en gokverslaafden. Tot slot zien we dat de pleegperiode zich
uitstrekte tot en met 1985. De slachtoffers met de meest recente ervaringen
konden wij pas een jaar later ondervragen, dus in 1986.

6.5 Resultaten
Alle analyses zijn vergelijkingen van de ene groep slachtoffers met de andere
groep. Om de vergelijking te laten kloppen, moet soms, als van de ene helft
van het paar informatie ontbreekt, het gehele paar uit de analyse worden
verwijderd.
De verschillen tussen groepen zijn vastgesteld door gebruik te maken van
chi-kwadraat toetsen. Echter als de vergelijking tot stand kwam doordat een
multivariate analyse werd uitgevoerd, met als uitkomst bijvoorbeeld de objectscores van HOMALS (ALBERT GIFI, 1981), dan werden de verschillen
tussen de twee groepen onderzocht door middel van een F-toets. De F-toets
is hier berekend met behulp van een SPSS-breakdown analyse.
Voor de analyse van de drie algemene klachtenlijsten en de persoonlijkheidstest hebben we eveneens gebruik gemaakt van HOMALS, een niet-lineaire principale componenten analyse. De reden is dat een gewogen optelling van testitems een gunstiger uitgangspositie oplevert voor het vinden van
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een onderscheid tussen twee groepen slachtoffers dan een ongewogen optelling.
Drie vergelijkingen en de daarbij horende tabellen worden bij de resultaten besproken.
Allereerst worden slachtoffers die hulp hebben gehad, vergeleken met
slachtoffers die geen hulp ontvingen. Slachtoffers die geen hulp ontvingen,
noemen we hier de vergelijkingsgroep. In deze groep bevinden zich onder
meer slachtoffers die wanneer hen hulp was aangeboden, daar niet op in zouden zijn gegaan.

In de vergelijking in tabel 15 zijn dus 442 slachtoffers opgenomen. De ene
helft bestaat uit slachtoffers die hulp hebben gehad en de andere helft uit
slachtoffers die noch van slachtofferhulp noch van een andere hulpverlenende
instantie hulp hebben gehad. Deze vergelijking staat ons toe om de opvang
van slachtofferhulp te vergelijken met de opvang in sociale netwerken.
Met de tweede vergelijking gaan we na wat voor verschillen er zijn tussen
slachtoffers die achteraf zeggen behoefte te hebben gehad aan hulp en die
dat niet hebben. Deze vergelijking in tabel 16 heeft alleen betrekking op de
vergelijkingsgroep die afkomstig is uit een gebied zonder bureau slachtofferhulp. Aan één derde van deze slachtoffers is achteraf gevraagd of zij hulp op
prijs hadden gesteld. Aan slachtoffers is de vraag gesteld `had u wel hulp willen hebben bij het oplossen van de problemen als gevolg van het misdrijf'.
De derde vergelijking heeft betrekking op een deel van de vergelijkingsgroep en de hulpgroep. In tabel 17 worden slachtoffers met elkaar vergeleken
die achteraf zeggen toentertijd behoefte te hebben gehad aan hulp en slachtoffers die van slachtofferhulp hulp hebben ontvangen. Deze vergelijking hanteren wij om erachter te komen wat het effect is van slachtofferhulp.

6.5.1 Totale vergelijkings- en hulpgroep
Hier worden twee groepen slachtoffers met elkaar vergeleken. De eerste
groep bestaat uit 221 slachtoffers die van een bureau slachtofferhulp hulp
hebben gekregen. Hulp is een kortdurende interventie van een vrijwillige
medewerker van een bureau slachtofferhulp. De tweede groep waarmee de
eerste wordt vergeleken, bestaat uit 221 slachtoffers uit gebieden waar toentertijd nog geen bureau slachtofferhulp was.
Met deze vergelijking wordt vastgesteld hoe `goed' slachtoffers die hulp
hebben gehad, in vergelijking tot slachtoffers die geen hulp hebben gehad, erin slagen om de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving te repareren. De resultaten van deze vergelijking zijn in tabel 15 te
vinden. In tabel 15 zijn alleen verschillen opgenomen. De resultaten van de
overeenkomsten zijn in bijlage 1 terug te vinden.
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Tabel 15: Vergelijking van 'hulp'- en 'niet-hulp'-slachtoffers
F/X2

df

p

verband

27,4
5,3
6,5

4
1
2

<0,01
<0,01
<0,01

h>nh
h>nh
h>nh

17,0

1

<0,01

h>nh

21,4
7,3
19,4
6,0

1,440
1,440
1,440
1

<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

h>nh
h>nh
h>nh
h>nh

9,7
11,6
8,7

3
3
3

<0,03
<0,01
<0,04

h>nh
h>nh
h>nh

11,1
6,6
6,1

1,440
1,440
1,440

<0,01
<0,02
<0,02

h>nh
h>nh
h>nh

persoonlijkheidstest
selfesteem

8,5

1,440

<0,01

h<nh

gevoelens van onveiligheid
vermijden specifieke personen (dader, bekende van de
dader)

7,1

1

<0,01

h>nh

9,5
7,9
9,2

3
3
3

<0,03
<0,05
<0,03

h>nh
h>nh
h>nh

vergelijkingsgrond
herbeleven
vaak denken aan het misdrijf
vaak denken aan de gevolgen van het misdrijf
vaak denken aan de situatie tijdens het misdrijf
veel last van denken aan het misdrijf
specifieke reparatieklachten

vaak last van psychosociale klachten
vaak last van wantrouwen en angst
vaak last van een verstoorde kijk op de omgeving
vaak last van verminderd zelfvertrouwen
gevoelens tijdens misdrijf
schrik
verbijstering
machteloosheid
algemene reparatieklachten
Delftse vragenlijst
toestandsangst
angstdispositie

punitiviteit
strengere straffen

minder hulpverlening voor dader
minder werk voor ex-delinquenten
* h=hulp; nh=niet hulp

De verschillen tussen beide groepen slachtoffers zijn aanzienlijk. Slachtoffers
die hulp hebben gehad, zitten na een jaar met aanzienlijk meer reparatieklachten aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving dan slachtoffers die geen hulp hebben gehad.
Psychologische maten
Uit tabel 15 blijkt dat meer `hulp'- dan `niet-hulp'-slachtoffers nog steeds aan
het misdrijf denken. Zelf zeggen zij dat bij de herbelevingen zowel gevolgen
als misdrijfsituatie centraal staan. Dat denken aan het misdrijf is voor hen
behoorlijk onplezierig. Zij zeggen daar dan ook veel last van te hebben.

Verder hebben 'hulp'-slachtoffers meer last van specifieke klachten dan
'niet-hulp'-slachtoffers.
In de eerste plaats hebben 'hulp'-slachtoffers meer klachten van psychosociale aard dan 'niet-hulp'-slachtoffers. Daarmee samenhangend zien we bij
'hulp'-slachtoffers meer algemene lichamelijke en psychische klachten dan bij
'niet-hulp'-slachtoffers.
In de tweede plaats is bij 'hulp'-slachtoffers het vertrouwen in onbekenden
minder groot dan bij 'niet-hulp'-slachtoffers. Dat verminderd vertrouwen in
onbekenden lijkt het gevoel van veiligheid op straat aan te tasten. 'Hulp'slachtoffers voelen zich op straat angstiger dan 'niet-hulp'-slachtoffers. Bij
'hulp'-slachtoffers is verder het vertrouwen in de partner en bekenden even
groot als bij 'niet-hulp'-slachtoffers. Daarmee samenhangend zien we tussen
beide groepen ook geen verschil wat betreft hun angst thuis en op het werk.

In de derde plaats hebben 'hulp'-slachtoffers minder zelfvertrouwen dan
'niet-hulp'-slachtoffers.
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In de vierde plaats zijn er klachten die te maken hebben met een verstoorde
kijk op de omgeving. Meer `hulp'- dan `niet hulp'-slachtoffers vrezen weer
slachtoffer te zullen worden en zijn bang dat de dader wraak neemt. Daarmee samenhangend zien we dat `hulp'-slachtoffers minder vertrouwen hebben
in justitie dan `geen hulp'-slachtoffers (ongeloof dat autoriteiten te hulp schieten). Overigens is het vertrouwen dat beide groepen slachtoffers in de politie
stellen even groot.

Tot slot hebben `hulp'-slachtoffers evenveel schuldgevoelens als `niet-hulp'slachtoffers.
Verder zijn er verschillen geconstateerd tussen `hulp-' en `niet-hulp'-slachtoffers wat betreft hun gevoelens tijdens het misdrijf. `Hulp'-slachtoffers zijn
tijdens het misdrijf meer geschrokken, verbijsterd en machteloos dan 'niethulp'-slachtoffers. Kijken we naar de gevoelens woede, angst, vernedering,
walging, schuld, schaamte en paniek dan is er tussen beide groepen slachtoffers geen verschil.
Naast deze specifieke klachten hebben `hulp'-slachtoffers ook meer algemene klachten dan `niet-hulp'-slachtoffers. In de eerste plaats wordt bij meer
`hulp'- dan `niet-hulp'-slachtoffers een lager psychologisch niveau van welbevinden aangetroffen (Delftse vragenlijst). Ook hebben meer `hulp'- dan `niethulp'-slachtoffers een sterkere dispositie tot angst en zijn zij op het moment
van ondervragen angstiger. Maar niet alleen de dispositie tot angst is verschillend. Ook treden er verschillen op in zelfwaardering. Bij `hulp'-slachtoffers is
de zelfwaardering lager dan bij `niet-hulp'-slachtoffers.
Criminologische variabelen
Op geen van de gevoelens van onveiligheid verschillen `hulp'- van `niet-hulp'slachtoffers. Een uitzondering zien we bij de antwoorden op de vraag of er
specifieke personen zijn die worden gemeden. Meer `hulp'- dan `niet-hulp'slachtoffers doen er alles aan om de dader niet tegen het lijf te lopen. Dat
vermijden van de dader betreft niet alleen de dader zelf maar ook mogelijke
bekenden van de dader.
Tussen `hulp'- en `niet-hulp'-slachtoffers zijn er verschillen wat betreft hun
punitiviteitsgevoelens. Meer `hulp'- dan `niet-hulp'-slachtoffers vinden dat daders streng gestraft moeten worden. Ook vinden meer `hulp'-slachtoffers dan
`niet-hulp'-slachtoffers hulp voor daders niet nodig en zijn ook een tegenstander van meer werkgelegenheid voor ex-delinquenten.
Tussen `hulp'- en `niet-hulp'-slachtoffers zijn er geen verschillen wat betreft
het al dan niet onderschrijven van doelen van de strafrechtspleging en het al
dan niet meer geld willen uittrekken voor het bestrijden van de criminaliteit.

6.5.2 Vergelijkingsgroep
In tabel 16 zijn alleen verschillen opgenomen. Overeenkomsten zijn weggelaten. Een volledig overzicht van overeenkomsten is opgenomen in bijlage 1.
Evenals in de hieraan voorafgaande tabel is in de rechterkolom van tabel 16
aangegeven wat de verschillen zijn tussen de twee groepen slachtoffers uit de
vergelijkingsgroep: a) slachtoffers die hulp willen (wil hulp) en b) slachtoffers
die geen hulp willen (wil geen hulp).
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Tabel 16: Vergelijking van 'wil hulp'- met 'wil geen hulp'-slachtoffers
vergelijkingsgrond

F/X2

df

p

verband

herbeleven
nog denken aan het misdrijf
vaak last van denken aan het misdrijf

11,8

1

<0,01

wh>wgh

9,5

1

<0,01

wh>wgh

specifieke reparatieklachten
vaak last van psychosociale klachten
vaak last van wantrouwen en angst

10,1

3,217

<0,01

wh>wgh

6,9
8,9
5,0

3,217
3,217
1

<0,01
<0,01
<0,05

wh > wgh
wh>wgh
wh>wgh

18,3
11,8
8,5
9,3
23,4
9,8

2
2
2
2
2
2

<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01

wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh

8,9

2

<0,05

wh>wgh

6,4

1

<0,01

wh>wgh

15,1
14,5

1
3

<0,01
<0,01

wh>wgh
wh>wgh

3,196
3,196
3,196

<0,01
<0,01
<0,01

wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh

vaak last van een verstoorde kijk op de omgeving
vaak last van schuldgevoelens
gevoelens tijdens misdrijf
schrik
verbijstering
woede
angst
machteloosheid
vernedering
walging
schuld
schaamte
paniek
algemene reparatieklachten
Delftse vragenlijst
toestandsangst
angstdispositie
gevoelens van onveiligheid
vermijden van plaatsen

4,7
5,4
6,7

vermijden specifieke personen (dader, bekende dader)
bang voor dronken mannen

6,8
18,6
6,1

1
1
1

<0,01
<0,01
<0,05

wh>wgh
wh>wgh
wh>wgh

bij aanbellen 's avonds niet opendoen

10,5

1

<0,01

wh > wgh

8,4

1

<0,01

wh>wgh

8,0
6,5

2
2

<0,05
<0,05

wh>wgh
wh>wgh

strafdoelen

meer slachtofferbesef
meer geld bestrijden misdaad
in het algemeen
voor hulp aan slachtoffers
* wh=wil hulp; wgh=wil geen hulp

De `wil hulp'-slachtoffers hebben meer problemen met het repareren van de
verstoorde kijk op het Zelf, de slachtoffervaring en de omgeving dan de `wil
geen hulp'-slachtoffers.
Psychologische maten

Het eerste dat opvalt is dat meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers
nog aan het misdrijf denken. Dat nog wel eens aan het misdrijf denken is
voor veel slachtoffers onplezierig. Meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers zeggen van dat denken aan het misdrijf veel last te hebben.
Meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers hebben specifieke reparatieklachten. Allereerst zijn dat klachten van psychosociale aard. Daar bovenop komen moeilijker te specificeren psychische en lichamelijke klachten van
algemene aard. In de tweede plaats wantrouwen meer `wil hulp'- dan `wil
geen hulp'-slachtoffers de medemens (onbekenden, bekenden en de partner).
Daarmee samenhangend zien we dat meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'slachtoffers zeggen last te hebben van angst als zij thuis zijn. Tussen beide
groepen zien we geen verschil wat betreft angst op straat en op het werk. In
de derde plaats zien we dat meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers
vrezen weer slachtoffer te worden van een misdrijf (herhaling). Ook zijn zij
bang dat de dader of zijn familie wraak neemt. Daarmee samenhangend zien
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we bij meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers een verminderd vertrouwen in politie en justitie (ongeloof dat autoriteiten te hulp schieten). Tot
slot hebben beide groepen slachtoffers evenveel last van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Mogelijk hangen deze specifieke reparatieklachten samen met de reikwijdte en intensiteit van de gevoelens die tijdens het misdrijf zijn beleefd. Van
nogal wat verschillende gevoelens die men zoal tijdens het misdrijf kan ondergaan, zeggen meer `wil hulp'- dan `wil geen hulp'-slachtoffers dat zij die
intenser hebben ervaren. De bedoelde gevoelens zijn onder andere schrik,
verbijstering, machteloosheid, woede, vernedering, schuld, schaamte en paniek.
Los van deze specifieke reparatieklachten zien we dat meer `wil hulp'- dan
`wil geen hulp'-slachtoffers hoger scoren op algemene klachtenlijsten waaronder de Delftse vragenlijst, de toestandsangst- en angstdispositievragenlijst.
Verder scoren beide groepen slachtoffers even hoog op de `selfesteem'-vragenlijst.
Criminologische maten

Tussen beide groepen slachtoffers zijn er verschillen wat betreft de gevoelens
van onveiligheid. Men voelt men zich onveilig op plaatsen die aan het misdrijf
doen denken, bij specifieke personen die aan de dader doen denken, bij
dronken mensen die zich onvoorspelbaar gedragen, en 's avonds wanneer ineens onverwachts wordt aangebeld. Van zulke gevoelens van onveiligheid zeggen meer `wil hulp'-slachtoffers last te hebben dan `wil geen hulp'-slachtoffers. Enkele gevoelens van onveiligheid daarentegen laten tussen beide groepen slachtoffers geen verschil zien. Dit zijn bang 's avonds thuis, bang voor
inbraak, bang voor lastig vallen en bang om met veel geld op straat te lopen.
Meer `wil hulp'-slachtoffers dan `wil geen hulp'-slachtoffers zijn voorstander van het opnemen van een nieuwe doelstelling in het strafrecht, het strafrecht als instrument ter versterking van het slachtofferbesef. Meer `wil hulp'dan `wil geen hulp'-slachtoffers zijn bovendien voorstander van meer extra
geld voor het bestrijden van de criminaliteit. Meer `wil hulp'-slachtoffers dan
`wil geen hulp'-slachtoffers stemmen in met de uitspraak dat dit extra geld
besteed zou moeten worden aan hulp voor slachtoffers van misdrijven.
Geen verschil hebben we aangetroffen tussen beide groepen slachtoffers
wat betreft hun punitiviteitsgevoelens en andere doelen van het strafrechtssysteem, zoals specifieke en algemene preventie, en de opvatting dat meer geld
uitgegeven zou moeten worden voor politie, rechtspraak, gevangenissen en
hulp aan daders.

6.5.3 Beperkte vergelijkings- en hulpgroep: effect slachtofferhulp
De resultaten in tabel 16 laten zien dat uitspraken over het mogelijke effect
van slachtofferhulp niet zonder meer te verschaffen zijn op basis van een
vergelijking tussen `hulp'- en `niet-hulp'-slachtoffers. De verschillen tussen de
`wil hulp'- en de `wil geen hulp'-slachtoffers laten een zo grote kloof tussen
beide groepen zien, dat een vergelijking, zoals hierboven bedoeld, daar wel
eens mank op zou kunnen lopen.
Vandaar dat de vergelijking op grond waarvan we een indruk proberen te
krijgen van het effect van slachtofferhulp, wordt beperkt tot de `wil hulp'slachtoffers en de `hulp'-slachtoffers. De veronderstelling achter deze beperkte vergelijking is het vermoeden dat de `wil hulp'-slachtoffers meer lijken op
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de `hulp'-slachtoffers. Vanwege de aard van de problemen met het repareren
van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving,
vermoeden wij dat `wil hulp'-slachtoffers een even sterke behoefte aan hulp
hebben als de `hulp'-slachtoffers. Voor het vaststellen van het effect van
slachtofferhulp lijkt het overigens nauwelijks relevant om de vergelijking mede te baseren op gegevens over slachtoffers die van de diensten van een bureau slachtofferhulp geen gebruik zouden hebben gemaakt.
Door deze beperking wordt het aantal paren waarop de vergelijking is
gebaseerd geringer. Totaal blijven er 71 paren over van `hulp'-slachtoffers en
`wil hulp'-slachtoffers.
In tabel 17 zijn alleen verschillen opgenomen. Alle overeenkomsten zijn
weggelaten. Een volledig overzicht van overeenkomsten is te vinden in bijlage
1. Evenals in de voorgaande tabellen is in tabel 17 de rechterkolom gebruikt
om aan te geven welke verschillen zijn opgetreden tussen `wil hulp'-slachtoffers en `hulp'-slachtoffers.
Tabel 17: Vergelijking van 'wil hulp'- met 'hulp'-slachtoffers
vergelijkingsgrond
herbeleven
nog denken aan het misdrijf

F/X2

df

p

verband

9,5

4

<0,05

h>wh

4,2

1

<0,05

h>wh

13,4

2

<0,01

h>wh

7,5

1

<0,01

h<wh

klachten over het misdrijf

andere lichamelijke of psychische klachten
gevoelens van onveiligheid
reden vermijden plaatsen (meer misdrijf, meer onveilig,
minder stille plaatsen)
strafdoelen
meer slachtofferbesef
* wh=wil hulp; h= hulp gehad

Beide groepen verschillen op enkele kenmerken van elkaar. De `wil hulp'slachtoffers lijken iets beter dan de `hulp'-slachtoffers te scoren op enkele van
de door ons gehanteerde maten. Echter de meeste maten laten geen verschil
zien tussen beide groepen.
Meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers denken na verloop van één jaar
nog aan het misdrijf. Verder hebben meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers
veel last van algemeen niet te specificeren psychische en lichamelijke klachten. In de tweede plaats hanteren meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers als
reden om bepaalde plaatsen te vermijden dat deze plaatsen wat met het misdrijf hebben uit te staan. Meer `wil hulp'-slachtoffers dan `hulp'-slachtoffers
noemen daarentegen als reden om bepaalde plaatsen te mijden dat die plaatsen zo stil zijn. Tot slot treft men onder de `wil hulp'-slachtoffers meer voorstanders dan onder de `hulp'-slachtoffers aan van het strafdoel `zorgen dat
het slachtofferbesef toeneemt'.

6.6 Conclusie
Waarschijnlijk heeft slachtofferhulp weinig invloed op het repareren van de
verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
Tussen `hulp'- en `wil hulp'-slachtoffers hebben we geen verschil gevonden
op de volgende kenmerken van de verstoorde kijk:
verstoorde kijk op het Zelf

1. verminderd zelfvertrouwen;
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3. wantrouwen van de medemens;
verstoorde kijk op de slachtofferervaring
4. schuldgevoelens;
verstoorde kijk op de omgeving

5. ongeloof dat de autoriteiten te hulp schieten (onbevredigde rechtsgevoelens);
6. vrees om opnieuw slachtoffer te worden; en
7. omgeving voortdurend aftasten op gevaar.
Alhoewel onze conclusie op basis van bovengenoemde resultaten is dat
slachtofferhulp geen effect heeft, willen we hier toch ook vermelden dat er
ook aanwijzingen zijn dat het effect van slachtofferhulp negatief is. Slachtoffers die hulp hebben gehad, hebben meer last van herbelevingen van de misdrijfgebeurtenis dan slachtoffers die geen hulp aangeboden hebben gekregen
maar daar zeker gebruik van hadden gemaakt.
Zelf vinden wij deze resultaten niet opmerkelijk. Eerder hebben we laten
zien dat de politie de `moeilijkste' slachtoffers doorstuurt naar slachtofferhulp. Die invloed op bovengenoemde resultaten is in dit onderzoek niet uitgeschakeld.
Maar dat is niet het enige dat als verklaring kan dienen voor de indruk dat
slachtofferhulp negatief inspeelt op het verwerken van het misdrijf. Ook is
gebleken dat van de problemen waar slachtoffers mee naar slachtofferhulp
gaan, slechts één derde deels of geheel wordt opgelost. Iets minder dan de
helft van deze slachtoffers zou verder als zij weer slachtoffer van een misdrijf
zouden worden naar slachtofferhulp gaan.
Verder laat dit onderzoek zien dat slachtoffers die noch van slachtofferhulp noch van andere hulpverlenende instanties hulp hebben gehad, heel wat
minder algemene en specifieke reparatieklachten aan de gestoorde kijk op
het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving hebben dan slachtoffers die
van slachtofferhulp hulp hebben ontvangen.

Mogelijk relativeert dit resultaat het enigszins negatieve effect van slachtofferhulp. Zowel bij de `hulp'- als bij de `wil hulp'-slachtoffers ontbrak misschien wel de steun van familie en vrienden bij het repareren van de verstoorde kijk. Als dat zo is, kan slachtofferhulp weinig bereiken.
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7 Effect slachtofferhulp na het verstrijken
van drie maanden

7.1 Inleiding
Slachtofferhulp draagt weinig bij aan de reparatie van de verstoorde kijk op
het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving, is de conclusie die in hoofdstuk 6 getrokken werd op basis van de vergelijking van `hulp'- en `wil geen
hulp'-slachtoffers. Bij deze conclusie hebben wij kanttekeningen geplaatst
omdat wij van mening zijn dat aan dit onderzoek, maar ook aan de wijze van
in praktijk brengen van slachtofferhulp onvolkomenheden kleven.

Doel van dit experiment, waarvan in dit hoofdstuk de resultaten worden
beschreven, is nagaan wat het effect van slachtofferhulp is als de door ons
gevonden onvolkomenheden aan het onderzoek en slachtofferhulp zouden
worden opgeheven.
In de eerste plaats hebben we de invloed van de selectie die de politie
toepast, uitgeschakeld door na de aangifte van het misdrijf slachtoffers willekeurig toe te wijzen aan een vergelijkings- en hulpconditie. In de tweede
plaats zijn er door het bureau slachtofferhulp te Rotterdam (Marja Albers)
zodanige voorzieningen getroffen dat er door de bemiddeling van slachtofferhulp voor meer problemen van slachtoffers in een oplossing wordt voorzien.
Voordat namelijk het experiment een aanvang nam, heeft slachtofferhulp
Rotterdam `voorschot'-regelingen ontworpen. Het gaat hierbij om regelingen
die bevorderen dat instanties naar wie slachtofferhulp verwijst, slachtoffers
snel van hun problemen proberen af te helpen. In de derde plaats is het
experiment zodanig ingericht dat slachtofferhulp elk slachtoffer uit de `hulp'conditie direct na de aangifte actief hulp aanbiedt. Dat actief hulp aanbieden
is preventief bedoeld. Door alle slachtoffers in de `hulp'-conditie direct na het
misdrijf actief hulp aan te bieden, hoopten wij dat een slachtoffer de gang
bespaard kon worden van een verstoorde naar een gestoorde kijk.
Hoe dit experiment is aangepakt en wat de resultaten daarvan zijn, wordt
in dit hoofdstuk als volgt besproken: a) de proefopzet, b) de non-response, c)
de gebruikte maten, d) de resultaten en e) de conclusie. Alhoewel over de
non-response eerder in hoofdstuk 5 is gerapporteerd hebben verschillen tussen de non-response hier en die in hoofdstuk 5 ons aangezet om nogmaals
aandacht te besteden aan de extra non-response als gevolg van het ondervragen van slachtoffers.

7.2 Proefopzet
Als proefopzet is voor deze studie een `Posttest-Only Control Group' (Campbell en Stanley, 1966) ontwerp gebruikt. Het voordeel van dit design boven
een `Pretest-posttest Control Group' ontwerp is dat onmiddellijk zonder een
voormeting te hoeven afnemen, na de aangifte aan de experimentele groep
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hulp kan worden aangeboden. Het nadeel is dat correcties voor mogelijke
verschillen tussen de experimentele en de controlegroep zijn uitgesloten.
Campbell en Stanley (1966) hechten niet zo aan dit nadeel. In dat verband
zeggen zij over het door ons gekozen ontwerp: `for psychological reasons it is
difficult to give up "knowing for sure" that the experimental and, control
groups were "equal" before the differential experimental treatment. Nonetheless, the most adequate all-pupose assurance of lack of initial biases
between groups is randomization. Within the limits of confidence stated by
the tests of significance, randomization can sufface without pretest'.
Twee willekeurige groepen worden hier met elkaar vergeleken: een controle- en experimentele groep. In aanzet hadden we overigens drie experimentele groepen (zie hoofdstuk 5). Maar ten behoeve van de analyse van effecten
van slachtofferhulp in dit hoofdstuk zijn de drie experimentele groepen bijeen
genomen.
Door het bureau slachtofferhulp te Rotterdam is verder aan alle slachtoffers uit de experimentele groepen hulp aangeboden. De eerste experimentele
groep heeft een folder gehad met globale informatie over het bureau slachtofferhulp. De tweede experimentele groep is opgebeld. Tijdens het telefoongesprek is naast globale ook gedetailleerde informatie over het bureau slachtofferhulp gegeven. De derde experimentele groep is thuis bezocht door een
medewerker van het bureau slachtofferhulp. Ook aan deze slachtoffers is
zowel globale als specifieke informatie over het bureau slachtofferhulp gegeven. Voordat slachtoffers werden bezocht of gebeld konden medewerkers van
slachtofferhulp de informatie in de dag- en nachtrapporten inzien die over de
slachtofferervaring beschikbaar was.
Onder leiding van de heer Flesseman van het Nederlands Instituut voor
Publieke Opinie (NIPO) zijn 271 slachtoffers ondervraagd. De verdeling van
de 271 slachtoffers over de controle- en drie experimentele groepen is: a) 109
slachtoffers in de controlegroep, b) 61 slachtoffers in de foldergroep, c) 59
slachtoffers in de telefoongroep en d) 42 slachtoffers in de thuis bezochte
groep.
Verder zijn de slachtoffers bij het willekeurig toewijzen aan controle- en
experimentele groepen gestratificeerd naar de kenmerken, sekse, leeftijd en
type delict. Naar deze kenmerken is gestratificeerd om te voorkomen dat dit
onderzoek alleen betrekking zou hebben op een relatief grote groep slachtoffers in Rotterdam, namelijk vrouwen van middelbare leeftijd bij wie is
ingebroken.

7.3 Non-response
Niet alle geselecteerde 688 slachtoffers deden daadwerkelijk aan het experiment mee. Voor het experiment begon, zijn 168 slachtoffers uitgevallen
(24%). Bij dat aantal zijn de elf slachtoffers meegerekend die al voor het experiment begon door de politie naar het bureau slachtofferhulp werden verwezen.

Voor het uitvallen van deze 157 slachtoffers zijn twee redenen. De eerste
reden is dat namen en adressen van slachtoffers in de dag- en nachtrapporten
verkeerd gespeld waren zodat wij deze slachtoffers niet meer konden achterhalen (22%). De tweede reden is gelegen in een combinatie van te veel werk
ineens voor het bureau slachtofferhulp en de eis dat slachtoffers uiterlijk drie
dagen nadat van het misdrijf aangifte was gedaan, een hulpaanbod moesten
krijgen.
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Bovendien kon niet iedereen worden ondervraagd. Van de overgebleven 520
slachtoffers zijn 249 slachtoffers niet ondervraagd. Allereerst zijn vanwege
een beperkt budget 62 slachtoffers niet voor een interview benaderd.
Als voor dit aantal wordt gecorrigeerd, is de netto non-response 36% (n =
187). Voor de non-response zijn twee redenen.
De belangrijkste reden van non-response was dat slachtoffers niet thuis
werden aangetroffen of waren verhuisd (56%). Voordat iemand werd aangeschreven, gebeld of bezocht, werd het adres en de naam op juistheid gecontroleerd bij het bureau huisvesting van de gemeente Rotterdam en in het telefoonboek. Maximaal acht keer moest iemand thuis worden bezocht alvorens
het mocht worden opgegeven. Als dat het geval was, werd het adres door ons
als niet thuis geregistreerd.
In de tweede plaats bleek dat één derde van de non-response te wijten is
aan weigeringen om te worden ondervraagd. Redenen om te weigeren waren:
a) gaat u niets aan, b) wat ik heb meegemaakt, is niet ernstig genoeg en c) ik
heb geen problemen meer.
In dit experiment komt de non-response in twee verschillende fasen van
het onderzoek voor. In de eerste plaats is er een groep slachtoffers die niet
aan het experiment heeft meegedaan. In de tweede plaats zijn er slachtoffers
die door de interviewers niet thuis worden aangetroffen of die aan de deur
ondervraging weigeren.

De non-response in beide fasen van het onderzoek heeft bij ons de vraag
opgeroepen of `de overgebleven slachtoffers soms een bijzondere selectie zijn
uit de populatie van slachtoffers?'
73.1 Voor het experiment
Als antwoord op de vraag of de overgebleven 520 slachtoffers een bijzondere
selectie zijn uit de originele 688 slachtoffers hebben we de volgende resultaten verkregen:

1. meer slachtoffers zijn uitgevallen uit de groep die aan de deur of via de telefoon zijn benaderd, dan uit de groep die via een folder zijn benaderd of
niet zijn benaderd (X2 =121; df = 3; p < 0,01; V = 0,42);
2. meer jongeren dan ouderen zijn uitgevallen (X2 = 8,7; df = 2; p<0,01; V=
0,11).
Met andere woorden, de 520 slachtoffers zijn een bijzondere selectie uit de
originele groep slachtoffers van 688 als we afgaan van de leeftijd van de respondenten. Geen verschillen zijn gevonden tussen de experimentele condities
als we afgaan op het geslacht van de respondent en het type misdrijf waarvan
de respondent slachtoffer werd.
Uit een logit-analyse is verder gebleken dat de vertekening naar leeftijd
een op zich zelf staande vertekening is. Met andere woorden, de vertekening
naar leeftijd heeft niets te maken met de vertekening naar de methode van
benaderen van slachtoffers (X2 = 2,2; df = 6; p=0,91).
Ondanks deze resultaten zien we dat de verdeling van de kenmerken type
misdrijf (X'=3,3; df = 3; ns), geslacht (X2=4,6; df = 6; ns) en leeftijd X2 = 4,5;
df=6; ns) per experimentele conditie niet van elkaar verschillen. Waaruit de
conclusie getrokken kan worden dat de `overall' vertekening als gevolg van
jonge mensen die uitvallen, wel meevalt.
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7.3.2 Tijdens het experiment
Van de 520 slachtoffers zijn 271 over hun ervaringen ondervraagd. Omdat het
hier om minder dan de helft van de slachtoffers gaat, moet worden uitgezocht in hoeverre de 271 ondervraagde slachtoffers een bijzondere selectie
zijn uit de originele 688 slachtoffers.
Om daar achter te komen, hebben we een niet-lineaire canonische regressie uitgevoerd. Bij de regressie had de afhankelijke variabele de categorieën
`uitgevallen voor het experiment', `non-response', `ondervraagd' en `niet-benaderd'. De onafhankelijke variabelen waren: a) type conditie, b) type misdrijf, c) geslacht van de respondent en d) leeftijd van de respondent. In tabel
18 zijn de resultaten van deze analyse opgenomen.
Tabel 18: Ondervraagden en non-response
aard relatie
afhankelijke en onafhankelijke variabelen
canonische variaat en onafhankelijke variabelen
type conditie
type misdrijf
geslacht respondent
leeftijd respondent

correlatie
0,461
-0,972
0,027
0,023
0,243

relevante categorie kwantificaties

type conditiecontrole
bezoek aan de deur
folder
telefoon
leeftijd
<30 jaar
30-50 jaar
>50 jaar
afhankelijke variabele
uitval voor experiment
uitval tijdens het experiment
ondervraagd
niet benaderd

-0,793
1,585
-0,837
0,656
-1,335
0,807
0,668
-1,704
0,473
0,318
1,536

Uit de bovenstaande niet-lineaire canonische analyse (ALBERT GIFI, 1981)
is gebleken dat de ondervraagde slachtoffers een willekeurige groep zijn uit
de originele 688 slachtoffers. Met andere woorden, de uitval voor, noch de
uitval gedurende het experiment heeft consequenties voor de representativiteit van de ondervraagde slachtoffers.

7.4 Maten
In dit onderzoek werden drie doelen nagestreefd:
1. Onderzoek naar indicatoren van de behoefte aan hulp

Voor het onderzoek naar indicatoren van de behoefte aan hulp vergelijken
we twee groepen slachtoffers uit de controlegroep met elkaar. In de eerste
plaats zijn dat slachtoffers die achteraf zeggen dat zij, toen zij slachtoffer
waren, hulp hadden willen hebben. In de tweede plaats zijn dat slachtoffers
die achteraf zeggen dat zij geen hulp hadden willen hebben. De resultaten
van bovengenoemde vergelijking willen we naast de resultaten zetten van
de vergelijking tussen slachtoffers die gebruik maken van een hulpaanbod
en slachtoffers die van een hulpaanbod geen gebruik maken.
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2. Onderzoek naar het effect van slachtofferhulp
Aan de hand van een vergelijking van twee groepen slachtoffers uit de
controle- en experimentele groep onderzoeken we het effect van slachtofferhulp. In de eerste plaats zijn dat slachtoffers die achteraf hebben laten
weten dat zij toentertijd behoefte hadden aan hulp. In de tweede plaats
zijn dat slachtoffers die door slachtofferhulp zijn geholpen. De veronderstelling bij deze vergelijking is dat beide groepen slachtoffers een even grote behoefte hebben aan hulp.
3. Onderzoek naar opvang van slachtoffers in de primaire groep
Door twee groepen slachtoffers uit de experimentele groep met elkaar te
vergelijken onderzoeken we hoe slachtoffers in de primaire groep worden
opgevangen. In de eerste plaats zijn dat slachtoffers die op een hulpaanbod
ingaan. In de tweede plaats zijn dat slachtoffers die niet op een hulpaanbod ingaan. Ook betrekken we bij deze vergelijking mogelijke verschillen
in sociale steun tussen beide groepen. Met de vergelijking proberen we er
achter te komen wat het effect is van slachtofferhulp als we dat vergelijken
met slachtofferopvang in de primaire groep (partner, vrienden en familie).
Zelf verwachten wij dat slachtoffers die niet op een (actief) hulpaanbod
ingaan, sterk lijken op slachtoffers die aan hulp geen behoefte hebben.
Om tegelijkertijd aan deze drie doelen te kunnen voldoen, is een groot aantal
maten opgenomen. De maten zijn onder te verdelen in psychologische en
criminologische maten.
Psychologische maten
Allereerst zijn de problemen van slachtoffers onderzocht aan de hand van
een inventarisatie. Per probleem is vervolgens gevraagd wat daaraan is gedaan en waar dat toe geleid heeft. Ook hebben we vragen gesteld over
iemands mening over verschillende stijlen van probleemoplossen omdat gebleken is dat `hulpzoekers' liever op anderen terugvallen in plaats van zelf
hun problemen aan te pakken (Hosman, 1983). Hierbij is de door Hosman
(1983) ontwikkelde vragenlijst gebruikt.
In deze studie zijn verder maten opgenomen met behulp waarvan reparatieklachten zijn vast te stellen aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
Als variant op de BIOPRO (Diekstra, 1977; Hosman, 1983) is door ons
een vragenlijst ontwikkeld waarmee per probleemgebied door het slachtoffer
wordt aangegeven hoe ernstig zij of hij de gevolgen van het misdrijf heeft ervaren. De BIOPRO is een verkorte versie van de Mooney Problem Checklist.
Bij de BIOPRO wordt bij ieder van de in totaal 15 probleemgebieden (wonen, uzelf, relatie met de partner, enz.) rechtstreeks naar de probleembeleving gevraagd. Zelf hebben we de probleemgebieden aan het misdrijf gerelateerd. De door ons gehanteerde probleemgebieden zijn: a) dat de dader geen
straf zou krijgen, b) geen hulp in het conflict tussen u en de dader, c) denken
aan de mogelijkheid dat de dader het misdrijf weer pleegt, d) de opgelopen
schade bij het misdrijf, e) de opgelopen vernielingen bij het misdrijf, f) het
opgelopen letsel bij het misdrijf, g) het gevoel van onveiligheid thuis en in uw
omgeving, h) de invloed van het misdrijf op uw emoties, i) de invloed van het
misdrijf op uw relatie met de dader, j) mede schuldig voelen aan het misdrijf,
k) het leven in de war geraakt door het misdrijf, 1) slechte hulp van instanties
bij het oplossen van problemen door het misdrijf.
Ook zijn de reparatieklachten gemeten aan de hand van de Delftse Vragenlijst (Appels, 1975). In het vorige experiment (zie hoofdstuk 6) is komen

125

vast te staan dat algemene reparatieklachten sterk samenhangen met specifieke reparatieklachten. De Delftse vragenlijst staat verder bekend als een maat
voor aanwezigheid van psychoneurotische symptomen (Hosman, 1983). De
maker van de Delftse vragenlijst heeft met de vragenlijst een instrument ontwikkeld waarmee bij iemand kan worden vastgesteld of er soms sprake is van
algemene onaangepastheid. Operationaliseringen van theoretische constructen
in de Delftse vragenlijst zijn: algemene labiliteit, overgevoeligheid, een depressieve stemming en de geneigdheid om in stresssituaties met een nerveuze
`breakdown' te reageren.
Relevant voor onze studie is de stabiliteit van de Delftse vragenlijst. Deze
stabiliteit strekt zich uit over een periode van minimaal vijf maanden tot en
met een periode van maximaal twee à drie jaar (Appels, 1975). De Delftse
vragenlijst is kortom gevoelig voor ernstige psychische problemen door een
schokkende gebeurtenis die is voorafgegaan aan de ondervraging.
Tot slot is onderzocht of slachtoffers steun hebben ontvangen. Gevraagd is
hoeveel steun men van de familie en vrienden heeft ontvangen.
Criminologische maten
In de eerste plaats is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Mogelijke
verschillen tussen slachtoffers die van een hulpaanbod gebruik maken, en die
dat niet doen, zouden wel eens te wijten kunnen zijn, meenden wij, aan de
redenen om bij de politie aangifte van het misdrijf te doen. De door ons opgenomen redenen zijn: a) omdat de dader moet worden gepakt, b) voor een
bewijs voor de verzekering, c) omdat het mijn plicht is, d) om de situatie
waarin ik als slachtoffer zit te veranderen, e) om gestolen spullen terug te
krijgen, t) om de politie extra te laten surveilleren, g) om de politie van mijn
situatie als slachtoffer op de hoogte te brengen, h) om opgevangen en geholpen te worden, i) om te voorkomen dat de situatie nog erger wordt. Deze
maten zijn opgenomen omdat het vermoeden bestaat dat slachtofferhulp door
slachtoffers als verlengde van justitie wordt gezien wat tot gevolg zou kunnen
hebben dat van slachtofferhulp wordt verwacht dat zij ook problemen aanpakken die justitie laat liggen.
In de tweede plaats zijn twee maten opgenomen die om een oordeel over
de politie vragen. Allereerst is dat het oordeel van slachtoffers over de door
hen ondervonden behandeling bij de politie. In de tweede plaats is dat het
oordeel van slachtoffers over hetgeen de politie voor het slachtoffer aan de
zaak heeft gedaan. Deze maten zijn opgenomen omdat bij de politie de verwachting bestaat dat slachtofferhulp een verbetering van hun imago zal opleveren.

7.5 Resultaten
In dit hoofdstuk worden drie kerntabellen gepresenteerd. Tabel 19 heeft
betrekking op de controlegroep. Aan de slachtoffers uit de controlegroep die
het bureau slachtofferhulp niet kenden (67%), is de volgende vraag gesteld:
`als u van dit slachtofferproject wèl een aanbod voor hulp had gekregen, zou
u daar dan gebruik van hebben gemaakt, denkt u? Hoe waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk is dat?'. Op een aantal relevante maten worden in tabel 19
slachtoffers met elkaar vergeleken die waarschijnlijk wèl op een hulpaanbod
waren ingegaan en die dat waarschijnlijk niet hadden gedaan. Deze vergelijking is bedoeld om aan te geven welke de indicatoren zijn van de behoefte
aan hulp bij slachtoffers van misdrijven.
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Tabel 20 heeft betrekking op slachtoffers aan wie hulp is aangeboden (experimentele groep). Sommige slachtoffers aan wie hulp werd aangeboden, wensten van die hulp geen gebruik te maken (geen reactie). Bij anderen uit de
experimentele groep werden de problemen in één contact (contactgroep)
geregeld. Terwijl er ook slachtoffers in de experimentele groep zijn aan wiens
problemen uitvoerig aandacht werd besteed (hulpgroep). In tabel 20 worden
deze drie groepen die deel uitmaken van de experimentele groep, met elkaar
vergeleken. Aan de hand van deze vergelijking proberen we uitspraken te
doen over opvang van slachtoffers in de primaire groep.

Tabel 21 heeft betrekking op slachtoffers die waarschijnlijk van de hulp gebruik hadden gemaakt, en slachtoffers aan wiens problemen uitgebreid door
een medewerker van het bureau slachtofferhulp aandacht is besteed. In tabel
21 worden beide groepen met elkaar vergeleken opdat duidelijk wordt wat
het effect is van slachtofferhulp. Met elkaar vergeleken worden alleen slachtoffers die aan hulp behoefte hebben. Buiten de vergelijking gebleven zijn
slachtoffers die zonder de tussenkomst van slachtofferhulp hun problemen
oplossen.
Uitkomsten worden in dit onderdeel gepresenteerd van vergelijkingen tussen groepen slachtoffers. Alle verschillen tussen de groepen slachtoffers zijn
aan statistische toetsen onderworpen. Soms is gebruik gemaakt van de Chikwadraat-toets en waar mogelijk van een F-toets. Ieder van de tabellen is
gebaseerd op een verschillend aantal respondenten. In tabel 19 is het aantal
respondenten 109. In tabel 20 is het aantal maximaal 67, terwijl in tabel 21
het aantal respondenten maximaal 86 is.

75.1 Controlegroep: indicatoren hulpbehoefte
Zoals eerder aangekondigd is het de bedoeling dat binnen de controlegroep
verschillende groepen slachtoffers met elkaar worden vergeleken. Die vergelijking vindt plaats op grond van een groot aantal onafhankelijke variabelen.
Het verschil tussen de groepen die met elkaar worden vergeleken is gelegen
in de waarschijnlijkheid waarmee zij gebruik hadden willen maken van hulpverlening (afhankelijke variabele). De antwoorden op de vraag `als u van dit
slachtofferproject wèl een aanbod voor hulp had gekregen, zou u daar dan
gebruik van hebben gemaakt, denkt u?': a) zeker wel, b) waarschijnlijk wel,
c) weet niet; misschien wel, misschien niet, d) waarschijnlijk niet en e) zeker
niet. Aan de hand van deze vijf antwoorden zijn vijf verschillende groepen
slachtoffers geconstrueerd.
In tabel 19 zijn alleen statistisch significante resultaten opgenomen. Voor
een volledig overzicht van overeenkomsten volstaan wij met te verwijzen naar
bijlage 2.

Uit tabel 19 blijkt dat de `wil hulp'-slachtoffers andere problemen hebben
dan de `wil geen hulp'-slachtoffers. De `wil hulp'-slachtoffers hebben meer
verwerkings- en praktische problemen dan de `wil geen hulp'-groep. Als we
echter afgaan op problemen met de eigen veiligheid en de behoefte aan informatie over de strafzaak dan is er geen verschil tussen de `wil hulp'- en
geen hulp'-slachtoffers in deze vergelijking.
Een tweede resultaat is dat de `wil hulp'-slachtoffers minder problemen
zelf oplossen dan de `wil geen hulp'-slachtoffers. Daarmee samenhangend
zien we dat de `wil hulp'-slachtoffers het oplossen van problemen met behulp
van een slachtofferproject nuttiger vinden dan de `wil geen hulp'-slachtoffers.
Deze verschillen in aanpak van de problemen die het gevolg zijn van het
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misdrijf, lijken even effectief. De `wil hulp'-slachtoffers lossen evenveel problemen op als de `wil geen hulp'-slachtoffers.
Van de `wil hulp'-slachtoffers is het leven door het misdrijf erger in de war
geraakt dan van de `wil geen hulp'-slachtoffers. Dit resultaat wordt ondersteund doordat de `wil hulp'-slachtoffers hoger scoren op algemene reparatieklachten (Delftse vragenlijst) dan de `wil geen hulp'-slachtoffers.
Op de overige probleemgebieden zijn er geen verschillen tussen de `wil
hulp'- en `wil geen hulp'-slachtoffers.
In overeenstemming met het voorgaande is de reden van de `wil hulp'slachtoffers om aangifte van het misdrijf bij de politie te doen. De `wil hulp'slachtoffers noemen namelijk vaker dan de `wil geen hulp'-slachtoffers als
reden om aangifte bij de politie te doen: `om opgevangen en geholpen te
worden'. De `wil hulp'-slachtoffers noemen verder geen andere redenen dan
de `wil geen hulp'-slachtoffers om aangifte te doen.
Tabel 19: Vergelijking slachtoffers die hulp willen en die dat niet willen *
vergelijkingsgrond

F/X2

df

p

verband

psychologische maten:
problemen
met praktische zaken
met verwerking
zelf problemen oplossen
psychologische gevolgen
leven heel erg in de war geraakt

4,4
23,6
10,8

1
1
4

<0,05
<0,01
<0,05

z>w=m=wn=zn
z>w=m=wn=zn
z=w<m<wn=zn

2,9

4,66

<0,03

z>w=m>wn=zn

3,4

4,67

<0,02

z>w>m<wn=zn

2,6

4,57

<0,05

z>w>m>wn>zn

5,0

4,66

<0,01

z>w>m>wn>zn

algemene reparatieklachten
Delftse vragenlijst
mening over probleemoplossen
mijn problemen oplossen met hulp van
slachtofferproject is heel nuttig

criminologische maten:
reden aangifte
om opgevangen en geholpen te worden

* z=zeker wel; w=waarschijnlijk wel; m=misschien; ~waarschijnlijk niet; zn=zeker niet

7.5.2 Controle- en experimentele groep: effect slachtofferhulp
Om een effect te kunnen vaststellen is het voldoende om twee willekeurige
groepen met elkaar te vergelijken (Campbell en Stanley, 1966). Het enige
toelaatbare verschil bij een dergelijke vergelijking is dat de één hulp heeft
gehad en de ander niet. Dat betekent dat de veronderstelling hard moet zijn,
dat slachtoffers die geen hulp hebben gehad, wèl op een hulpaanbod zouden
zijn ingegaan.
Uit tabel 19 blijkt dat slachtoffers die hulp willen hebben, meer klachten
hebben over het niet kunnen repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving dan slachtoffers die daar geen behoefte
aan hebben. De consequentie die aan deze uitkomst moet worden verbonden,
is dat bij een vergelijking tussen slachtoffers die hulp hebben gehad en dat
niet hebben gehad, gecorrigeerd moet worden voor de aan- of afwezige behoefte aan hulp. Tabel 20 bevat de resultaten van de vergelijking tussen
slachtoffers die hulp hebben gehad en slachtoffers die hulp hadden willen
hebben.

De vergelijking tussen `hulp'- en `wil hulp'-slachtoffers pakt gunstig uit
voor de `hulp'-slachtoffers.
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Zo in het algemeen zijn de verschillen echter tussen de `hulp'-slachtoffers en
`wil hulp'-slachtoffers niet groot.
Beide groepen slachtoffers hebben evenveel problemen die het gevolg zijn
van het misdrijf. Dat wil niet zeggen, dat beide groepen ook dezelfde problemen hebben. Uit tabel 20 blijkt dat de `wil hulp'-slachtoffers meer problemen
dan de `hulp'-slachtoffers hebben met het verwerken van het misdrijf en het
zoeken naar oplossingen voor praktische zaken, zoals het invullen van verzekeringspapieren. Ook blijken meer `wil hulp'-slachtoffers dan `hulp'-slachtoffers niks aan hun problemen te hebben gedaan. Door de `hulp'-slachtoffers
wordt terwijl zij meer problemen aanpakken dan de `wil hulp'-slachtoffers,
meer problemen (gedeeltelijk) opgelost dan door de `wil hulp'-slachtoffers.
Verder zeggen de `wil hulp'-slachtoffers dat zij aangifte hebben gedaan om
geholpen en opgevangen te worden. Ook de `hulp'-slachtoffers doen aangifte
om opgevangen en geholpen te worden. Zij het dat deze reden voor hen
minder belangrijk is dan voor de `wil hulp'-slachtoffers.

De `wil hulp'-slachtoffers verschillen wat hun oordeel over de politie betreft niet van de `wil geen hulp'-slachtoffers.
Tabel 20: Vergelijking van `hulp'- en `wil hulp'-slachtoffers
F/XZ

df

p

niets aan problemen doen
(gedeeltelijk) opgelost

4,3
6,8
36,3
10,8

1
1
8
4

<0,05
<0,01
<0,01
<0,04

z>2xh
z>2xh
w>m>lxh=z>2xh
2xh>z>lxh>w>m

algemene reparatieklachten
Delftse vragenlijst

3,5

4,80

<0,02

z>2xh>w>lxh>m

reden aangifte
om opgevangen en geholpen te worden

5,1

4,86

<0,01

z>w=2xh>lxh>m

vergelijkingsgrond
problemen
met praktische zaken
met verwerking

verband

` z=wil zeker wel hulp; w=wil waarschijnlijk wel hulp; m=wil misschien hulp; 2xh=heeft in
twee of meer contacten hulp gehad; en lxh=heeft in één contact hulp gehad

7.5.3 Experimentele groep: opvang in de primaire groep
In tabel 21 zijn alleen verschillen opgenomen. De overeenkomsten zijn weggelaten. Een volledig overzicht van overeenkomsten is in bijlage 2 te vinden.
In de rechterkolom van tabel 21 staan de verschillen tussen drie groepen
slachtoffers: a) slachtoffers aan wie vaker hulp is geboden (hulpgroep), b)
slachtoffers bij wie de hulpverlening beperkt bleef tot een enkel contact (contactgroep) en c) slachtoffers die niet op het aanbod van hulp zijn ingegaan
(geen-reactiegroep).

In de tabel worden drie groepen slachtoffers met elkaar vergeleken. De
drie groepen slachtoffers verschillen behoorlijk van elkaar.
Allereerst willen we stil blijven staan bij de problemen drie maanden na
het misdrijf. Veel problemen treffen we aan bij de `hulp'-slachtoffers en weinig bij `geen reactie'-slachtoffers. Een tussenpositie nemen de `contact'-slachtoffers in. `Hulp'-slachtoffers blijken meer problemen te hebben dan de `geen
reactie'-slachtoffers met het verwerken van het misdrijf. Een ander resultaat
dat betrekking heeft op problemen van slachtoffers, is dat de `hulp'-groep in
verhouding meer problemen oplost met de hulp van het bureau slachtofferhulp dan de `geen reactie'-slachtoffers. De `geen reactie'-slachtoffers lossen
meer problemen zelf op. Bovengenoemde handelwijze bij het oplossen van
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problemen is in overeenstemming met de opvattingen van ieder van de drie
groepen slachtoffers over de methode van probleem oplossen.
Tabel 21: Vergelijking van geholpen en hulp geweigerde slachtoffers*
vergelijkingsgrond
psychologische maten:
problemen
aantal problemen
met verwerken
zelf problemen oplossen"
psychologische reparatieklachten
zeer grote invloed op emoties
leven heel erg in de war geraakt
steun bij verwerken
van familie
van vrienden
mening over probleemoplossen
niets aan mijn problemen doen, is heel onnuttig
mijn problemen oplossen met hulp van slachtofferproject is heel nuttig
criminologische maten:
reden aangifte
mijn plicht

om mijn situatie als slachtoffer te veranderen
bewijs voor verzekeringsmaatschappij
om opgevangen en geholpen te worden
oordeel over de politie
tevreden over de behandeling

F/X2

df

p

verband

4,0
4,9
22,3

1
1
3

<0,05
<0,05
<0,01

2c>lc>gr
2e>lc>gr
2c<lc<gr_

5,9
7,2

2,117
2,111

<0,01
<0,01

2c>lc>gr
2c> lc> gr

4,1
4,5

2,116
2,117

<0,02
<0,02

2c<lc<gr
2c<lc<gr

3,3

2,107

<0,01

2c>ic=gr

3,1

2,145

<0,05

2c>lc>gr

3,7
5,0
3,2
13,4

2,114
2,113
2,159
2,115

<0,03
<0,01
<0,05
<0,01

2c> lc> gr
2c>lc=gr
2c<lc<gr
2c>lc>gr

2

<0,01

2c=1c>gr

8,7

' 2c=twee of meer maal contact; ic=eenmaal contact; gr = geen reactie (hulp niet nodig)
de geen reactie groep heeft zelf meer problemen opgelost dan de controlegroep (X2=7,9;
df=2; p<0,02)

De drie groepen slachtoffers verschillen niet van elkaar als het gaat om het
verkrijgen van informatie over de strafzaak en het aanpakken van praktische
problemen. Wanneer we nagaan hoeveel problemen er wel en hoeveel er niet
worden opgelost, blijken de drie groepen slachtoffers ook niet van elkaar te
verschillen.
In de tweede plaats zijn er verschillen wat betreft de psychologische gevolgen tussen `hulp'-slachtoffers en `geen reactie'-slachtoffers. Meer `hulp'- dan
`geen reactie'-slachtoffers zijn het met de uitspraak eens dat het misdrijf op
hun emoties een grote invloed heeft gehad. Ook vinden meer `hulp'- dan
`geen reactie'-slachtoffers dat hun leven door het misdrijf behoorlijk in de
war is geraakt. De `contact'-slachtoffers nemen een tussenpositie in. Zij zitten
dus tussen de `geen reactie'- en `hulp'-slachtoffers in.
De andere probleemgebieden brengen geen noemenswaardige verschillen
tussen de drie groepen slachtoffers aan het daglicht. Drie maanden na het
misdrijf denken alle drie de groepen even vaak aan de mogelijkheid dat de
dader weer een misdrijf pleegt, hebben alle drie evenveel gevoelens van onveiligheid thuis en omgeving en voelen zich even schuldig aan het misdrijf.
Ook worden schade, letsel en vernieling door alle drie als een even groot
probleem ervaren. Dat de dader geen straf zou krijgen of dat geen hulp in
het conflict met de dader wordt geboden, houdt alle drie in dezelfde mate
bezig.

Opmerkelijk is dat de algemene klachtenlijst, de Delftse vragenlijst, geen
verschil laat zien tussen de drie groepen slachtoffers.
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Uit tabel 21 blijkt verder dat slachtoffers uit de `hulp'-groep voor een gesprek
over het misdrijf moeilijker terug kunnen vallen op de primaire groep die
bestaat uit familie en bekenden, dan slachtoffers uit de `geen reactie'-groep.
Criminologische maten
`Hulp'-slachtoffers doen bij de politie aangifte van een misdrijf in de hoop
hulp en ondersteuning te krijgen. Zij verwachten van de politie enige behulpzaamheid bij het veranderen van hun situatie als slachtoffer. De `geen reactie'-slachtoffers noemen meer zakelijke argumenten dan de `hulp'-slachtoffers
op als reden voor hun aangifte van het misdrijf. Een voorbeeld is `bij de
politie een bewijs voor de verzekering halen'.
Tussen de drie groepen is er geen verschil als we afgaan op de volgende
redenen om aangifte te doen: om de dader te pakken, om de spullen terug te
krijgen, om de politie op de hoogte te brengen van mijn situatie als slachtoffer en om verergeren te voorkomen.

`Hulp'-slachtoffers oordelen tot slot positiever over de wijze waarop zij zijn
behandeld door de politie dan de `geen reactie'-slachtoffers. Het oordeel van
beide groepen over wat de politie aan de zaak heeft gedaan, verschilt niet van
elkaar.

7.6 Conclusie
Inzet van dit experiment was laten zien dat slachtofferhulp zin heeft. Daartoe
hebben we een aantal essentiële verbeteringen moeten aanbrengen bij slachtofferhulp.
Allereerst is dat ervoor zorgen dat problemen van slachtoffers daadwerkelijk worden opgelost. Hierop hebben wij zo gehamerd omdat bekend is dat
slachtoffers als gevolg van de verstoorde kijk op hun Zelf niet effectief handelen en moeilijkheden hebben bij het realiseren van oplossingen. Een passieve opstelling komt in dit verband veel voor.
Een tweede verandering was zo snel mogelijk na het misdrijf slachtoffers
hulp verlenen. Uit het onderzoek bij gegijzelden in Bovensmilde (Van der
Ploeg et al. 1989) was namelijk gebleken dat direct aangeboden hulp op de
lange duur geestelijke gezondheidsklachten voorkomt.
Een derde verandering was ervoor zorg dragen dat de politie niet meer
degene is die bepaalt welk slachtoffer wordt doorverwezen naar slachtofferhulp.

Kortom, dit experiment laat zien dat slachtofferhulp onder de bovengenoemde condities zinvol is. Allereerst zijn `voorschot'-regelingen een goed
instrument om meer slachtoffers daadwerkelijk van hun problemen af te helpen. In de tweede plaats blijkt dat door snel na de gebeurtenis hulp te verlenen de kans op reparatieklachten aan de verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving afneemt.
Tot slot moest dit onderzoek ons een indruk verschaffen van het effect van
de opvang van slachtoffers in de primaire groep. Het eerste dat opvalt is dat
slachtoffers die niet op een actief hulpaanbod van slachtofferhulp ingaan,
steun ontvangen van familie en vrienden. Het tweede dat opvalt is dat slachtoffers die in de primaire groep (vrienden en familie) worden opgevangen,
minder specifieke reparatieproblemen aan de verstoorde kijk hebben dan
slachtoffers die door slachtofferhulp worden geholpen. Het derde dat opvalt
is dat slachtoffers die in de primaire groep worden opgevangen, bij de reden
die zij opgeven om aangifte bij de politie te doen zich minder afhankelijk van
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de politie opstellen dan slachtoffers die door slachtofferhulp worden geholpen. Daarmee samenhangend is het vierde dat opvalt dat slachtoffers die in
de primaire groep worden opgevangen, minder tevreden zijn over de behandeling bij de politie dan slachtoffers die door slachtofferhulp worden geholpen.
Kortom, slachtoffers die in de primaire groep worden geholpen, lijken
kwalitatief beter te worden geholpen dan slachtoffers die van slachtofferhulp
hulp krijgen.
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8 Bespreking van resultaten

Dit boek gaat over slachtofferhulp verleend aan slachtoffers van ernstige
misdrijven. De slachtoffers zijn slachtoffers van inbraak, (tas)roof, beroving,
overvallen, zware mishandeling, vrouwenmishandeling, aanranding, verkrachting, incest en doorrijden na een ongeval.
Elk jaar opnieuw is in Nederland bijna een miljoen burgers een of meer
malen slachtoffer van inbraak, (tas)roof, beroving, overvallen, zware mishandeling, vrouwenmishandeling, aanranding, verkrachting, incest en doorrijden
na een ongeval.
Ruim 640.000 slachtoffers draaien zelf voor de schade van het misdrijf op.
Ongeveer 350.000 slachtoffers gebruiken verder de politie als vraagbaak voor
het verloop van de zaak nadat aangifte is gedaan. Over het algemeen honoreert de politie verzoeken van slachtoffers om informatie en advies adequaat.
Bij de 1,9 miljoen min of meer ernstige misdrijven bestaat er bij 438.000
behoefte aan hulp. Slechts 83.000 slachtoffers gaan naar instanties of deskundigen (hierbij zijn bureaus slachtofferhulp niet mee gerekend). De overige
355.000 slachtoffers kunnen de weg naar de hulpverlening niet vinden.
Aan het misdrijf houdt het slachtoffer een verstoorde kijk over op het
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
Een verstoorde kijk op het Zelf manifesteert zich op de volgende wijze:
passiviteit en niet-effectief optreden, zich gestigmatiseerd voelen, de medemens wantrouwen, in het onderdrukken van woede of juist in een woedende
overreactie. Een verstoorde kijk op de slachtofferervaring manifesteert zich
als geheugenverlies, denken dat men het misdrijf heeft verdiend en het overnemen van meningen die daders erop nahouden als verklaring voor hun misdadig gedrag. Een verstoorde kijk daarentegen op de omgeving manifesteert
zich als ongeloof dat de autoriteiten te hulp schieten, vrees om opnieuw
slachtoffer te worden en de omgeving voortdurend aftasten op gevaar.

Wij veronderstellen dat het verwerken van een ernstig misdrijf neerkomt
op het repareren van deze verstoorde kijk.
Bij dat repareren worden drie doelen nagestreefd. Allereerst is dat een
bevredigende reconstructie van de misdrijfgebeurtenis. In de tweede plaats is
dat de constructie van een `healing theory', een consistent geheel van verklaringen, ideeën en betekenissen over het misdrijf. In de derde plaats is dat de
relatie met de omgeving zodanig veranderen dat het slachtoffer zich zelf ziet
als overlevende.

Door deze drie doelen te realiseren, voorkomt men dat de verstoorde kijk
zich ontwikkelt tot een `slachtoffer' stoornis.
Slachtofferhulp is een nieuwe vorm van hulpverlening die is ontstaan in de
tachtiger jaren. Op dit moment zijn er in Nederland 70 bureaus slachtofferhulp die jaarlijks aan meer dan 10.000 slachtoffers hulp geven. De bureaus
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bevinden zich overal in Nederland, zowel in grote steden als op het platteland.
De grote bureaus slachtofferhulp zijn zelfstandig gevestigd. Sommige maken deel uit van de politie-organisatie, andere van Algemeen Maatschappelijk
Werk-organisaties en ook nog enkele van vrijwilligersorganisaties. Het organisatiemodel waarvoor wordt gekozen, weerspiegeld in zekere zin de lokale
aandacht voor slachtoffers van misdrijven.
Voornamelijk bij de grote bureaus zijn de coordinatoren betaalde werkkrachten. De overige medewerkers van de bureaus slachtofferhulp krijgen
voor hun inspanningen alleen een onkostenvergoeding. Onlangs is bekend geworden dat in Nederland de rijksoverheid slachtofferhulp structureel zal gaan
subsidiëren. Dit zal ertoe leiden dat op alle bureaus een betaalde coordinator
zal kunnen worden aangesteld.
Structurele financiering is lang door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tegengehouden. Men was bevreesd dat zo een nieuw
hulpverleningscircuit zou ontstaan. Ten lange leste moest worden erkend dat
slachtofferhulp een eigen plaats verdient. In deze beginfase, de jaren voor dit
besluit heeft justitie het voortouw genomen. Zes jaar lang heeft justitie geheel uit eigen zak slachtofferhulp moeten financieren.
Binnen de hulpverlening neemt slachtofferhulp een bijzondere plaats in.
Slachtofferhulp valt op door haar opvatting over hoe hulp aan slachtoffers
dient te worden verleend. Kenmerkend voor de opvattingen over de te bieden
hulp is de mening dat aan de problemen van slachtoffers veel te doen is als
hulpverleners zich maar belangeloos om die problemen zouden bekommeren.
De medewerker slachtofferhulp probeert voor het slachtoffer problemen
op te lossen. Het slachtoffer wordt over het algemeen thuis bezocht waar
over het misdrijf wordt gepraat. De medewerker slachtofferhulp fungeert dan
als praatpaal. Zij luistert zonder het slachtoffer te onderbreken. Dat luisteren
geschiedt in een warme steunende sfeer. De medewerker slachtofferhulp bezoekt een slachtoffer thuis om te laten zien dat vreemden niet gewantrouwd
hoeven te worden. Door het misdrijf is het vertrouwen van het slachtoffer in
de maatschappij geschonden. Door als volkomen vreemde aandacht te besteden aan een slachtoffer hopen medewerkers te bereiken dat een slachtoffer
weer vertrouwen krijgt in de maatschappij. Door het slachtoffer thuis op te
zoeken, doet de medewerker wat de buurvrouw wellicht heeft nagelaten. In
het eerste contact is de medewerker een `surrogaat' buurvrouw (Maguire en
Corbett, 1987).
In datzelfde of een later gesprek wordt vervolgens afgetast voor welke
praktische problemen die onmiddellijk een oplossing behoeven, het slachtoffer door het misdrijf is komen te staan. Samen met het slachtoffer worden
die problemen in de vervolgcontacten aangepakt. Dit onderdeel van de hulpverlening is dan ook zeer praktisch van aard. Het contact dat de medewerker
van het bureau slachtofferhulp heeft met het slachtoffer, wordt meestal na
enige tijd beëindigd. Nagegaan wordt dan of de problemen zijn opgelost.

Praktische problemen zijn echter vaak niet eenvoudig op te lossen. Voorbeelden daarvan zijn: a) een nieuw onderkomen voor een mishandelde vrouw
of b) een nieuwe inboedel voor iemand bij wie na een inbraak alles is weggehaald. Voor het oplossen zelf is de medewerker slachtofferhulp afhankelijk
van de bereidheid van'andere instellingen om aan zo'n oplossing mee te werken. Aan die bereidheid ontbreekt het nogal eens.
Het verlenen van hulp wordt er niet eenvoudiger op wanneer het slachtoffer bovendien als getuige of partij betrokken raakt bij het strafproces. Kortom, van de medewerkers slachtofferhulp wordt veel gevraagd. Zij worden ge134

acht uitstekend op de hoogte te zijn van de sociale kaart. Dat betekent dat zij
moeten weten wat instanties (in de eigen regio) voor het slachtoffer doen en
volgens welke procedures zo'n instantie op haar diensten is aan te spreken.
Deze kennis over de sociale kaart is niet alleen cognitief van aard. Op een
instantie terugvallen is alleen mogelijk wanneer een functionaris van zo'n
instantie weet hoe bij slachtofferhulp wordt gewerkt. Wanneer beide partijen
goed op de hoogte zijn van elkaars werkwijze, zijn zelfs `voorschotregelingen'
mogelijk. Onder een voorschotregeling verstaan we een regeling die voorziet
in een voorlopige oplossing in afwachting van de definitieve oplossing. Naast
de procedures die het strafproces oplegt, komen slachtoffers in aanraking
met procedures van (gemeentelijke) instanties en instellingen verantwoordelijk voor de compensatie van materiële en immateriële schade. Van de medewerkers slachtofferhulp wordt verlangd dat zij in deze omgeving als zaakgelastigde of begeleider kunnen optreden.
Alhoewel we dat niet zeker weten, lijken de gesprekken die vrijwillige medewerkers met slachtoffers voeren, meer aan te sluiten bij het repareren van de
verstoorde kijk op het Zelf en de omgeving dan bij het repareren van de verstoorde kijk op de slachtofferervaring.
Immers effectief handelen is door de verstoorde kijk op het Zelf niet eenvoudig. Slachtofferhulp pakt daarom de problemen van slachtoffers aan. Ook
wordt de verstoorde kijk op het Zelf aangepakt door slachtoffers thuis te bezoeken. Op die manier wordt tegenwicht gegeven aan het idee dat de medemens niet te vertrouwen is. Aangezien slachtofferhulp werkt in het verlengde van politie en justitie wordt tegenwicht geboden aan het ongeloof bij
slachtoffers dat autoriteiten te hulp zullen schieten. Dat ongeloof maakt deel
uit van de verstoorde kijk op de omgeving.
Wat beoogt men met slachtofferhulp? Medewerkers slachtofferhulp zorgen
tijdelijk voor het slachtoffer. Zij nemen de problemen van het slachtoffer als
het ware uit hun handen. Medewerkers slachtofferhulp verlenen actief hulp
aan slachtoffers omdat zij verwachten dat zo het geschonden vertrouwen van
het slachtoffer in de maatschappij snel wordt hersteld. Als slachtoffers aan
hun lot worden overgelaten, leert de ervaring, komt er weinig van een oplossing voor hun problemen terecht.
Onderzoek naar materiële en immateriële schade van slachtoffers heeft
uitgewezen dat slachtoffers zelf voor de schade opdraaien. Slachtoffers blijven
met de gevolgen van het misdrijf zitten (Smale, 1977; Smale et al., 1984). De
oorzaak voor dit euvel moet onder andere worden gezocht bij de geringe
overzichtelijkheid van de instanties en regelingen waarmee het slachtoffer te
maken krijgt. Veelal gaat het om grote bureaucratische organisaties, waar de
dienstverlening niet op de problemen van slachtoffers is toegesneden. Ook
schadeverzekeraars zijn voor slachtoffers van misdrijven vaak moeilijk toegankelijk. Hoe zij daar hun verhaal kunnen halen, is hen niet duidelijk. Los daarvan valt slachtoffers bij de gang door de papierwinkel van de bureaucratie
vaak een onaangename behandeling ten deel.
De bureaus slachtofferhulp zijn opgezet om deze problemen te helpen
oplossen (Sleutel Voorziening voor Slachtoffers van Misdrijven, Humanitas,
1979). Vandaar de actieve aanpak bij het verlenen van hulp aan slachtoffers
van misdrijven.
Daarnaast veronderstelt een medewerker van slachtofferhulp dat er behoefte is aan hulp. Omdat het repareren van de verstoorde kijk niet lukt, verkeert het slachtoffer in psychosociale nood. Aangezien het slachtoffer meestal
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de hulpvrager is, lijkt de veronderstelling aannemelijk dat er. behoefte aan
hulp is. Op deze veronderstelling willen we hier nader ingaan.
Wat houdt het in dat iemand in psychosociale nood verkeert? Aan de conclusie van een slachtoffer dat hulp nodig is, zijn meestal `existentiële' ervaringen vooraf gegaan. Bij Hosman (1983) treft men een opsomming aan van die
ervaringen:
1. de problemen met het repareren van de verstoorde kijk worden als een
wezenlijke belemmering ervaren voor het geestelijk welzijn;

2. de problemen met het repareren van de verstoorde kijk zijn langdurig of
dreigen dat te worden;
3. het eigen oplossend vermogen is niet meer toereikend; en
4. de toegankelijke informele hulp is ontoereikend.
Hoe bij iemand de behoefte aan hulp ontstaat, blijkt als we het hierboven gepresenteerde stappenschema van onder naar boven lezen. Los daarvan staat
de reactie van de hulpverlener op die behoefte. Ook de reactie van de hulpverlener bepaalt in zekere zin de behoefte. Uit het bovenstaande stappenschema blijkt hoe een slachtoffer zelf stapsgewijs de behoefte aan hulp onderkent. Als eenmaal de behoefte aan hulp door het slachtoffer wordt onderkend, is een tweede stap dat de behoefte wordt erkend.
Hosman (1983) onderscheidt twee erkenningsreacties van hulpverleners op
door het slachtoffer onderkende behoefte aan hulp.
Allereerst kan de behoefte aan hulp worden uitgelegd als de behoefte aan
`genezing'. In de tweede plaats kan de behoefte aan hulp worden uitgelegd
als de behoefte aan preventie. Preventie is soms meer op z'n plaats omdat de
psychosociale nood bij het slachtoffer kan verergeren.
Bij dat verschil tussen `genezing' en `preventie' staan wij stil omdat op die
manier een discrepantie te illustreren valt tussen de mening van een 'deskundige' en de mening van een slachtoffer. Alleen een deskundige die vaak
slachtoffers ziet, kan van oordeel zijn dat de kans groot is dat problemen
met het repareren van de verstoorde kijk (psychosociale nood) gaan toenemen. De deskundige vindt dan dat hulp noodzakelijk is, terwijl het slachtoffer
die behoefte aan hulp niet onderkent. Het slachtoffer heeft dan niet in de
gaten dat de bestaande problemen met het repareren van de verstoorde kijk
kunnen verergeren als er geen hulp wordt geboden. Zo'n verschil van mening
tussen deskundigen en slachtoffers ontstaat wanneer:

a. het slachtoffer niet weet wat voor hulp voorhanden is;
b. contacten met de hulpverlenende instantie stigmatiserend zijn;
c. het inroepen van professionele hulp bij het slachtoffer een sterk gevoel van
eigen falen oproept wat het slachtoffer als bedreigend ervaart.
Ook moet de oorzaak voor een discrepantie tussen wat slachtoffers vinden en
wat `deskundigen' zinvol achten, gezocht worden bij de oordelen van die deskundigen zelf (Kleber en Brom, 1987). Wanneer we het over de opvang bij
schokkende gebeurtenissen hebben, is het zinvol om ook oordelen van de
deskundigen nader onder de loep worden genomen. Veel hulpverleners zijn
zelden de mening toegedaan dat slachtoffers van misdrijven in psychosociale
nood verkeren. In actie komen zij pas bij algemene persoonlijkheidsstoornissen.
Recent is men in ieder geval in de Verenigde Staten publiekelijk tot het
inzicht gekomen dat deze opvatting is achterhaald (APA, 1984). Toch is het
aantal hulpverleners nog gering dat vindt dat slachtoffers van schokkende gebeurtenissen gerichte hulp behoeven waarin voor de gebeurtenis zelf een
centrale plaats wordt ingeruimd (Horowitz, 1986; Brom, Kleber en Defares,
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1986). De mening dat slachtoffers van misdrijven niet in psychosociale nood
verkeren, wordt door victimologen van kritische kanttekeningen voorzien
(Van Dijk, 1983). De victimologie bestrijdt deze vigerende mening onder
hulpverleners. Als we alleen op de aantallen van geholpen slachtoffers in de
Verenigde Staten en Engeland afgaan dan lijken victimologen de wind in de
zeilen te hebben. Op de lange duur zal dat een aanzuigende werking hebben
op het aantal slachtoffers dat behoefte aan hulp heeft en het aantal deskundigen dat het eens is met de stelling dat een aanzienlijk aantal slachtoffers
dient te worden geholpen.

Alleen slachtoffers in psychosociale nood die de verstoorde kijk op het Zelf,
de slachtofferervaring en de omgeving zelf niet kunnen repareren, maken dus
gebruik van slachtofferhulp. Met andere woorden, slachtoffers die hetzelfde
hebben meegemaakt maar niet in psychosociale nood verkeren, gaan niet
naar een bureau slachtofferhulp. Het deel van de slachtoffers dat op een gegeven ogenblik zegt in psychosociale nood te verkeren, is het resultaat van de
ontwikkeling die de hulpvrager doormaakt en de reacties daarop van de hulpaanbieders. De consequentie die hieruit getrokken moet worden is dat in een
proefopzet van onderzoek naar het effect van slachtofferhulp rekening moet
worden gehouden met de al dan niet aanwezige psychosociale nood.
Bij het eerste onderzoek echter eind 1985 was nauwelijks wat bekend over de
behoefte aan slachtofferhulp. Niemand wist dat het geringe aantal slachtoffers
dat hulp kreeg van een bureau slachtofferhulp, te herleiden was tot een gebrek aan belangstelling voor slachtofferhulp bij de politie (Steinmetz en Van
Andel, 1984). De politie selecteerde. Alleen slachtoffers, waarvan zij dachten
dat die echt hulp nodig hadden, werden gewezen op het bestaan van een bureau slachtofferhulp. Wat slachtofferhulp in de praktijk voorstelde, was eigenlijk ook onbekend. Veel van de ideeën over de vorm van slachtofferhulp in de
praktijk zijn pas recent ontwikkeld (Steinmetz, 1984; Van Dijk, 1983; Steinmetz, 1986).
Een complicatie in het geheel bij het onderzoek eind 1985 naar het effect
van slachtofferhulp was dat de toenmalige staf van het Rotterdamse en Alkmaarse bureau slachtofferhulp willekeurige toewijzing van slachtoffers aan
een controle- en experimentele conditie afwees.
Twee punten van kritiek werden geleverd. Allereerst vond men dat wij als
onderzoekers niet begrepen dat slachtofferhulp betekent goedmaken wat de
maatschappij een slachtoffer heeft aangedaan. Tegen die achtergrond vond
men het ontoelaatbaar om slachtoffers geen hulp aan te bieden. Bovendien
vond men het geen goede reclame voor de jonge slachtofferhulpbeweging dat
slachtoffers niet zouden worden geholpen.

Eigenlijk was de staf niet echt geïnteresseerd in een onderzoek naar effecten van slachtofferhulp. Meer zag de staf in een onderzoek naar de cliëntenpopulatie van het bureau slachtofferhulp en de aard van de hulpverlening.
Deze wens was niet realistisch omdat in de subsidievoorwaarden was vastgelegd dat onderzoek gedaan moest worden naar effecten van slachtofferhulp.
Een bijkomend probleem bij dit onderzoek was hoe vinden we een groep
slachtoffers waarmee de hulpslachtoffers vergeleken kunnen worden. Hiervoor moest gezocht worden naar slachtoffers in psychosociale nood die met
de hulpverleningsgroep zijn te vergelijken en bovendien voor hulp niet op een
instantie waren afgestapt.

In het vervolgonderzoek naar het effect van slachtofferhulp eind 1987
kregen we van slachtofferhulp wel toestemming om slachtoffers willekeurig
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toe te wijzen aan een controle- en experimentele conditie. De Rotterdamse
politie werkte hieraan mee door ons de beschikking te geven over de aangiften in de dag- en nachtrapporten en processen-verbaal bij de recherche.
In beide (quasi-)experimentele onderzoeken ter evaluatie van de effecten van
slachtofferhulp hebben we verder achteraf aan slachtoffers uit de vergelijkings- en controlegroep de vraag gesteld: af zij soms nadat zij slachtoffer
waren, behoefte hebben gehad aan hulp? Met deze ingreep achteraf zijn ook
uitspraken mogelijk over het effect van slachtofferhulp die gebaseerd zijn op
een vergelijking van slachtoffers die van slachtofferhulp hebben ontvangen en
slachtoffers die toentertijd behoefte hadden aan hulp.
Wat de consequentie is van het stellen van deze vraag, willen we laten zien
aan de hand van gegevens uit het vervolgonderzoek naar effecten van slachtofferhulp eind 1987. Na afloop van drie maanden is in dit onderzoek aan
slachtoffers uit de controlegroep de vraag gesteld: `als u van dit slachtofferproject wel een aanbod voor hulp had gekregen, zou u daar dan gebruik van
hebben gemaakt, denkt u?' Hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is dat? Op
deze vraag zegt 19% van de slachtoffers dat zij `zeker wel' van de hulp gebruik zouden hebben gemaakt. Dit aantal lijkt niet te verschillen van het aantal slachtoffers uit de experimentele conditie (18%) dat uitgebreid hulp heeft
gehad (Steinmetz, Reeuwijk, Albers, 1988). Onder uitgebreide hulp verstaan
we hulp waarbij slachtoffer en medewerker slachtofferhulp in diverse contacten de problemen van het slachtoffer proberen op te lossen.
Welke resultaten zijn bereikt? De resultaten zijn niet de definitieve uitspraken over de effecten van slachtofferhulp. Noch bij het eerste quasi-experimentele onderzoek noch bij het tweede experimentele onderzoek is door
bovengenoemde ingreep achteraf sprake van volledige willekeurige toewijzing.
Bij het tweede onderzoek zijn slachtoffers willekeurig toegewezen aan controle- en experimentele conditie (Steinmetz, Reeuwijk en Albers, 1988). Echter door de hulpslachtoffers te vergelijken met de `wil hulp'-slachtoffers zijn
we ook hier niet voor de volle honderd procent zeker dat er twee identieke
groepen slachtoffers met elkaar vergeleken worden. De resultaten van beide
onderzoeken moeten dan ook worden beschouwd als vermoedelijke effecten
van slachtofferhulp.

In twee stappen worden de resultaten van beide onderzoeken besproken.
In de eerste plaats gaat het om de resultaten van de vergelijking van slachtoffers waarvan is vast komen te staan dat zij hulp op prijs hadden gesteld,
met slachtoffers die uitgebreid door slachtofferhulp zijn geholpen. Met deze
vergelijking wordt de veronderstelling onderzocht, `óf slachtoffers baat hebben bij slachtofferhulp'.
Tevens gaan we na wat slachtoffers bereiken met het repareren van de
verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving als gevolg
van het misdrijf als daar geen (semi-)professionele hulpverleners aan te pas
komen. Met deze laatste vergelijking wordt onderzocht, hoe `zelfhulp' in
combinatie met `steun van de primaire groep' zich verhoudt tot (semi-)professionele hulp (Steinmetz, 1984).

In beide stappen komen resultaten aan bod die afkomstig zijn uit twee na
elkaar uitgevoerde (quasi-)experimentele onderzoeken. Het onderzoek dat
eind 1985 werd verricht, heeft ons een aantal lessen geleerd. Allereerst was
de les dat slachtofferhulp meer problemen van slachtoffers moet oplossen. In
de tweede plaats was de les dat de invloed van de selectie die de politie toepast moet worden uitgeschakeld. In de derde plaats was de les dat slachtof138

ferhulp zo snel mogelijk na het misdrijf moet worden verleend. Deze drie
lessen hebben we in het vervolgonderzoek naar de effecten van slachtofferhulp eind 1987 toegepast.
Per stap staan hierna de resultaten van beide onderzoeken kort vermeld.
Men moet hierbij voor ogen houden dat de resultaten van het eerste onderzoek (neutraal-negatief) meer representatief voor slachtofferhulp op dit moment is dan de resultaten van het tweede onderzoek (neutraal-positief). Om
het tweede onderzoek tot een succes te maken, hebben alle medewerkers van
slachtofferhulp Rotterdam een uitzonderlijke inspanning geleverd.

8.1 Stap 1: effect van slachtofferhulp
Twee groepen slachtoffers zijn met elkaar vergeleken: a) slachtoffers die van
een bureau slachtofferhulp hulp hebben gehad (hulp gehad) en b) slachtoffers die achteraf zeggen behoefte te hebben gehad aan hulp (wil hulp).
Deze vergelijking geeft een antwoord op de vraag of slachtofferhulp zin heeft.
De vergelijking levert een beperkt aantal verschillen op. Met andere woorden, het `overall' effect van slachtofferhulp is vermoedelijk gering. De resultaten van beide onderzoeken gaan bovendien niet in dezelfde richting. Positieve
effecten vonden we in het onderzoek waar slachtoffers ongeveer drie maanden na het misdrijf zijn ondervraagd, terwijl het onderzoek waarbij slachtoffers ongeveer een jaar later zijn ondervraagd, negatieve effecten oplevert.

8.1.1 Neutraal positief
Door slachtofferhulp worden meer problemen (gedeeltelijk) opgelost dan
zonder slachtofferhulp. Drie maanden na het misdrijf zien we dat de `wil
hulp'-slachtoffers meer praktische en verwerkingsproblemen hebben dan de
`hulp'-slachtoffers. Overigens hebben beide groepen slachtoffers in de periode
na het misdrijf evenveel problemen.

Drie maanden na het misdrijf scoren `hulp'-slachtoffers lager dan `wil
hulp'-slachtoffers op de algemene klachtenlijst (Delftse vragenlijst: Appels,
1975). Dat wil zeggen dat meer `wil hulp'- dan `hulp'-slachtoffers op het
moment van ondervraging klachten hadden die samenhangen met problemen
bij het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en
de omgeving.
Slachtofferhulp lijkt ook de mening van slachtoffers te kunnen veranderen.
Meer `wil hulp'- dan `hulp'-slachtoffers zeggen niets aan hun problemen te
zullen doen. Belangrijk voor de politie is het resultaat uit dit onderzoek dat
meer `wil hulp'- dan `hulp'-slachtoffers aangifte doen in de hoop door de
politie opgevangen en geholpen te worden.

We zien dat slachtofferhulp geen invloed heeft op het proces van cognitief
herdefiniëren van gevoelens van onveiligheid en de invloed die het misdrijf op
het (gevoels)leven heeft gehad en evenals de steun die men ondervindt van
familie en vrienden.
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8.1.2 Neutraal-negatief
Kenmerkend voor een `onvoltooide' verwerking is het voortduren van herbelevingen. Bij herbelevingen en ontkenningen horen specifieke reparatieklachten aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers denken ruim een jaar na het
misdrijf nog regelmatig aan de schokkende gebeurtenis. Geen effect heeft
slachtofferhulp op de specifieke en algemene reparatieklachten (Delftse vragenlijst en angstvragenlijsten). Bovendien hebben op het moment van ondervraging meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers last van moeilijk te omschrijven lichamelijke en psychische klachten.
Het misdrijf houdt meer `hulp'- dan `wil hulp'-slachtoffers nog steeds bezig. De slachtoffers vermijden plaatsen die aan het misdrijf doen denken of
de indruk geven onveilig te zijn. Tot slot geeft slachtofferhulp aanleiding tot
een sterker slachtofferbesef dat men dan ook graag ziet opgenomen als doelstelling van het strafrechtsstelsel. Geen effect daarentegen heeft slachtofferhulp op de punitiviteitsgevoelens en de oordelen over doelen en middelen
van het strafrechtssysteem. Ook oefent slachtofferhulp geen invloed uit op
het steunsysteem van slachtoffers.

8.1.3 Neutraal positief of neutraal-negatief?
Bovengenoemde verschillen hebben de vraag opgeworpen hoe over de resultaten van beide effectstudies die betrekking hebben op slachtofferhulp, geoordeeld moet worden.
Het onderzoek met neutraal-negatieve effecten heeft betrekking op slachtoffers van zeer ernstige misdrijven. De misdrijven zijn: a) beroving met geweld, b) inbraak met geweld, c) oplichting met veel persoonlijke schade, d)
burenmishandeling, e) vrouwenmishandeling, f) oudermishandeling door kinderen en e) aanranding en verkrachting.
Bij veel van deze misdrijven is de veiligheid van het slachtoffer voortdurend in het geding omdat de dader het slachtoffer blijft mishandelen. Bij
regelmatige mishandeling steken medewerkers slachtofferhulp veel energie in
het verbreken van het samenwoningsverband tussen mishandelaar en mishandelde. Als wij het slachtoffer dan enige tijd nadat het samenlevingsverband is
verbroken, ondervragen, kunnen de reparatieklachten aan de verstoorde kijk
op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving intens en omvangrijk zijn,
omdat het slachtoffer voor het eerst toekomt aan het verwerken van de
schokkende gebeurtenissen (Walker, 1984). Wanneer het slachtoffer zich
veilig voelt, komt de verwerking van de schokkende gebeurtenis pas op gang
(Walker, 1984; Brom, Kleber en Defares, 1986). Mogelijk is de verwerking bij
de vergelijkingsgroep nog nauwelijks op gang gekomen omdat niemand zich
ten behoeve van deze slachtoffers heeft bekommerd om de onveilige situatie
waarin zij verkeren.
De negatieve effecten kunnen mede het gevolg zijn van het geringe aantal
problemen dat slachtofferhulp oplost (één derde wordt geheel of gedeeltelijk
opgelost). Overigens is het oplossen van problemen voor slachtoffers van
chronische mishandeling minder eenvoudig als men denkt. De instanties
waarmee slachtofferhulp samenwerkt om problemen van slachtoffers op te
lossen, zijn vaak bevooroordeeld. Instanties verwijten slachtoffers de chronische mishandeling. Omdat men bij chronische mishandeling vaak niet alleen
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met het slachtoffer maar ook met de dader te maken heeft, is het vinden van
een oplossing niet eenvoudig.
Het onderzoek met neutraal-positieve resultaten voor slachtofferhulp heeft
betrekking op slachtoffers van wat minder ernstige misdrijven dan het onderzoek met neutraal-negatieve resultaten voor slachtofferhulp. Het onderzoek
dat positief is voor slachtofferhulp, heeft betrekking op slachtoffers van: a)
tasroof, b) inbraak, c) diefstal met veel schade, c) mishandeling door onbekenden en d) mishandeling door bekenden. Bij dit onderzoek zijn slachtoffers
van seksueel geweld buiten beschouwing gebleven. Ook chronische vrouwenmishandeling met zwaar letsel en veel schade kwam in verhouding tot het
onderzoek met negatieve effecten nauwelijks voor.

Alhoewel we voor deze conclusie geen keiharde bewijzen hebben, lijkt
slachtofferhulp effectief voor slachtoffers van wat minder ernstige misdrijven
en niet effectief voor slachtoffers van zeer ernstige misdrijven.
Zijn er soms nog andere onderzoeksresultaten die de bovengenoemde
conclusie ondersteunen? Voor zover ons bekend zijn er minstens twee andere
vergelijkende onderzoeken naar slachtofferhulp. In de eerste plaats is dat het
onderzoek van Maguire en Corbett- (1987) in Engeland en in de tweede
plaats de Amerikaanse studie van Smith, Cook en Harrell (1987).
In het Amerikaanse onderzoek zijn `hulp'-slachtoffers vergeleken met een
groep slachtoffers die bestond uit `geen behoefte aan hulp'- als `wel behoefte
aan hulp'-slachtoffers. In het Engelse onderzoek zijn slachtoffers die van
slachtofferhulp hulp hebben ontvangen vergeleken met slachtoffers die van
slachtofferhulp geen hulp hebben ontvangen. De proefopzet in het Engelse
onderzoek laat geen uitspraken toe over effecten van slachtofferhulp. Slachtoffers die hulp krijgen, verschillen van slachtoffers die dat niet krijgen. Beide
groepen zijn onvergelijkbaar. De resultaten van het Amerikaanse onderzoek
zullen we in stap 2 uit de doeken doen.
Het onderzoek dat enigszins met het onderhavige onderzoek te vergelijken
is, is het onderzoek naar de effecten van psychotherapeutische hulp aan
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen in Nederland. Door een kortdurende psychodynamische behandeling nemen de reparatieklachten van
slachtoffers af (Brom, Kleber en Defares, 1986). Als onderzoeksmethode
werd een `wachtkamer'-proefopzet gehanteerd. Bij de werving konden slachtoffers zich vrijwillig aanmelden. Dat wil zeggen, dat al deze slachtoffers behoefte hadden aan hulp. Vervolgens werd door middel van een intake vastgesteld of de diagnose `posttraumatische stressstoornis' op de slachtoffers van
toepassing was. Bij de meeste van hen zijn de problemen in de loop van de
tijd verergerd (Brom, Kleber en Defares, 1986). Slechts een klein deel van de
slachtoffers was slachtoffer van een misdrijf: 19% was slachtoffer van seksueel geweld, een roofoverval en mishandeling of poging tot doodslag. Verder
waren het nabestaanden van de iemand die overleden was, omgekomen
slachtoffers bij een verkeersongeval en slachtoffers die door ziekte zijn overleden.
De psychodynamische behandeling is psychotherapie met een psychoanalytische inslag (Horowitz, 1986) die kort duurt. Centraal staat de schokkende
gebeurtenis. De behandeling begint met het opbouwen van een veilige en
communicatieve relatie. Tegelijkertijd worden vermijding en ontkenning
onder de loep genomen waardoor veranderingen kunnen plaatsvinden. Het
slachtoffer wikt en weegt tot de betekenis van de schokkende gebeurtenis in
overeenstemming is met het zelfbeeld en het wereldbeeld. In de behandeling
wordt het bewustzijn van een beter begrip van de schokkende gebeurtenis
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verder uitgediept. Tijdens de behandeling (12 bijeenkomsten) komen slachtoffers er achter hoe zij zelf vermijden over de gebeurtenis te hoeven nadenken. Weten hoe dat gaat, maakt het bewust veranderen van het `persoonlijk
vergeten' gemakkelijker (Horowitz, 1986). Idealiter, zo stellen Brom, Kleber
en Defares (1986), sluit de behandeling aan op de persoonlijke ontwikkeling
van het slachtoffer en de omgang met anderen. Reden is dat stoornissen in
de verwerking niet alleen optreden door de meegemaakte ervaring maar ook
door reeds aanwezige niet opgeloste conflicten.
Een groot verschil tussen dit onderzoek naar effecten van een psychotherapeutische behandeling en dat van ons is dat de slachtoffers in dit onderzoek
mogelijk vanuit een verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de
omgeving reeds een posttraumatische stressstoornis hebben ontwikkeld.
Hoopvol vinden wij dat in dit onderzoek het effect van een psychotherapeutische behandeling positief is. Zelf vinden wij dat dit onderzoek aanleiding
geeft tot de conclusie dat de hulpverlening aan slachtoffers van zeer ernstige
misdrijven beter moet inspelen op de stagnatie in de reparatie van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving en minder
aandacht moet schenken aan de noodzaak om problemen op te lossen die
slachtoffers door de stagnatie in de verwerking ervaren. Door zoveel aandacht te besteden aan het oplossen van problemen loopt men het risico
slechts aan symptoombestrijding te doen.

8.2 Stap 2: zelfhulp en primaire opvang versus slachtofferhulp
Wat zijn de verschillen tussen zelfhulp (al dan niet in combinatie met opvang
in de primaire groep) en slachtofferhulp (Steinmetz, 1984)? Vaak wordt beweerd dat 20% van de slachtoffers hulp nodig heeft. Dat slechts 20% hulp
nodig heeft, suggereert dat de 80% die geen hulp zoeken, zelf uit hun problemen komen. Mogelijk kunnen wij wat leren van deze 80% die zich zelf redt.
Verder in dit stuk wordt over `zelfhulp'-slachtoffers gesproken in plaats van
zelfhulp al dan niet in combinatie met slachtofferopvang in de primaire
groep.
Vandaar dat wij meer willen weten over mogelijke verschillen tussen 'zelfhulp'-slachtoffers en slachtoffers die door slachtofferhulp zijn geholpen. Wat
wij willen weten is in welke mate bij `zelfhulp'-slachtoffers reparatieklachten
voorkomen als gevolg van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Ook willen we weten in welke mate `zelfhulp'-slachtoffers oplossingen vinden voor problemen die het gevolg zijn van het misdrijf.

Kenmerk van `zelfhulp'-slachtoffers is dat zij geen behoefte hebben (gehad) aan slachtofferhulp. Wij hebben daarom bij zelfhulp wanneer dat wordt
vergeleken met slachtofferhulp een viertal verwachtingen:
1. de psychosociale problemen worden niet als wezenlijke belemmering ervaren voor het welzijn;
2. de psychosociale problemen zijn niet langdurig en dreigen dat niet te worden;
3. het eigen oplossend vermogen is toereikend; en
4. de toegankelijke informele hulp is toereikend.
Ook hier worden de resultaten van beide onderzoeken apart besproken. In
het algemeen geldt dat we aanzienlijke verschillen hebben aangetroffen tussen `zelfhulp'- en slachtoffers die van slachtofferhulp hulp hebben gehad. Op
vrijwel de meeste door ons gehanteerde maten scoren de `hulp'-slachtoffers
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lager dan de `zelfhulp'-slachtoffers. Bovendien zijn de resultaten van beide
onderzoeken min of meer met elkaar in overeenstemming.
&2.1 Experiment 2: drie maanden later
Drie maanden na het misdrijf vinden minder `zelfhulp'- dan `hulp'-slachtoffers dat hun leven door het misdrijf ernstig in de war is geraakt. Minder
`zelfhulp'- dan `hulp'-slachtoffers vinden dat het misdrijf hun emoties ingrijpend heeft beïnvloed. `Zelfhulp'-slachtoffers hebben minder problemen dan
`hulp'-slachtoffers. Van belang in dit verband is het resultaat dat slachtoffers
met problemen meer algemene reparatieklachten hebben (Delftse vragenlijst)
dan slachtoffers zonder problemen (main effects: a) probleem x stress (x244):
F=15,3, df=1, p<0,01; b) experimentele conditie (X): F=6,8, df=3, p<0,01).
Ook hebben `zelfhulp'-slachtoffers minder problemen met het verwerken van
het misdrijf dan de `hulp'-slachtoffers.

`Zelfhulp'-slachtoffers lossen meer problemen op dan `hulp'-slachtoffers.
Het eigen oplossend vermogen is dus bij `zelfhulp'-slachtoffers toereikender
dan het oplossend vermogen van slachtofferhulp bij `hulp'-slachtoffers. Tegen
deze achtergrond zijn de meningen over probleemoplossen interessant. Meer
`zelfhulp'- dan `hulp'-slachtoffers zijn het niet eens met de uitspraak `niets
aan mijn problemen doen, is heel onnuttig'. Vandaar dat minder `zelfhulp'dan `hulp'-slachtoffers de stelling onderschrijven dat `hulp van slachtofferhulp
bij problemen nuttig is'.
`Zelfhulp'-slachtoffers hebben regelmatiger contact met vrienden en familie dan `hulp'-slachtoffers. Van belang in dit verband is het resultaat dat
slachtoffers met minder contacten met vrienden meer algemene reparatieklachten hebben dan slachtoffers met meer contacten (main effects: a) contact vrienden x stress (F=4,0; df=3; p<0,01); b) experimentele conditie (F=
4,5; df=3; p<0,01)),
`Zelfhulp'-slachtoffers gaan naar de politie om andere redenen dan `hulp'slachtoffers. De reden voor `zelfhulp'-slachtoffers is een bewijs halen voor de
verzekering terwijl `hulp'-slachtoffers voor het gaan naar de politie de volgende redenen opgeven: a) het is mijn plicht, b) om mijn situatie als slachtoffer
te veranderen en c) om opgevangen en geholpen te worden.

8.2.2 Experiment 2: een jaar later
De schokkende gebeurtenis herbeleven staat minder centraal in het leven van
de `zelfhulp'- dan van de `hulp'-slachtoffers. Meer `hulp'- dan `zelfhulp'slachtoffers denken nog steeds aan het misdrijf, de gevolgen ervan en de situatie tijdens het misdrijf. Meer `hulp'- dan `zelfhulp'-slachtoffers hebben veel
last van dat herbeleven van het de misdrijf als gebeurtenis.
De `hulp'-slachtoffers hebben meer specifieke reparatieklachten door de
verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving dan 'zelfhulp'-slachtoffers. `Zelfhulp'-slachtoffers hebben minder last van psychosociale klachten, wantrouwen en angst, een verstoorde kijk op de omgeving en een
verminderd zelfvertrouwen dan `hulp'-slachtoffers. Hierbij aansluitend zien
we dat `zelfhulp'-slachtoffers minder algemene klachten (Delftse vragenlijst,
toestandangst- en angstdispositievragenlijst) hebben dan `hulp'-slachtoffers.
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Minder dan `hulp'-slachtoffers ondergingen `zelfhulp'-slachtoffers tijdens het
misdrijf de emoties schrik, verbijstering en machteloosheid.
Sterker spelen gevoelens van onveiligheid samenhangend met de dader en
bekenden van de dader een rol bij `hulp'- dan `zelfhulp'-slachtoffers. Meer
`hulp'- dan `zelfhulp'-slachtoffers zijn een voorstander van strengere straffen
voor de dader. Meer `hulp'- dan `zelfhulp'-slachtoffers zijn tegenstander van
het heropvoeden van de dader.
Tot slot scoren `zelfhulp'-slachtoffers hoger dan `hulp'-slachtoffers op de
`zelfesteem'- vragenlijst.
Met de bovenstaande resultaten in overeenstemming is het Engelse onderzoek (Maguire en Corbett, 1987) waaruit bleek dat van de `hulp'-slachtoffers
zich de eerste dag 20% beroerd voelde, terwijl dat bij de `zelfhulp'-slachtoffers op de eerste dag 9% was. Maguire en Corbett (1987) constateren een in
verhouding sterkere afname van dat beroerd voelen bij `hulp'- dan bij 'zelfhulp'-slachtoffers. Deze conclusie is niet in overeenstemming met onze bevindingen.
In de tweede plaats is er het Amerikaanse onderzoek van Smith, Cook en
Harrell (1987). Het effect van slachtofferhulp is onderzocht door gebruik te
maken van een quasi-experimentele proefopzet. In dit onderzoek worden drie
groepen slachtoffers met elkaar vergeleken: a) slachtoffers aan wie crisisinterventie is verleend, b) slachtoffers bij wie de hulp even is uitgesteld en c)
slachtoffers aan wie geen hulp is geboden. De laatste groep slachtoffers bestaat zowel uit slachtoffers die aan hulp behoefte hebben als slachtoffers die
daar geen behoefte aan hebben. Slachtoffers uit de crisisinterventiegroep zijn
in vergelijking tot de twee andere groepen slachtoffers het ergst getraumatiseerd. Crisisinterventie neemt het emotionele trauma (waaronder men stress,
fear en anxiety verstaat) niet weg.
De hier onderzochte slachtoffers zijn slachtoffers van verkrachting, vrouwenmishandeling, ander geweld, inbraak en beroving, kortom, slachtoffers
van ernstige misdrijven. Dit resultaat is niet in tegenspraak met onze resultaten.
Aan dit geheel willen wij de conclusie verbinden dat meer gestudeerd moet
worden op de `zelfhulp'-slachtoffers. Waar de inhoudelijke verschillen in zijn
gelegen wat betreft hun aanpak van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving met die van de `hulp'-slachtoffers is ons niet
bekend. Het lijkt dat slachtofferhulp nog veel kan leren van de `zelfhulp'slachtoffers.

8.3 Tot slot
Wat weten we nu deze onderzoeken zijn verricht? Uit het tweede onderzoek
eind 1987 is gebleken dat slachtofferhulp een neutraal-positief effect heeft op
het aantal problemen dat wordt opgelost en op de aanpak van de verstoorde
kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
Dit neutraal-positieve effect moet niet worden overschat. Een vergelijkbaar
positief effect werd niet bereikt bij slachtoffers die zeer ernstige misdrijven
hebben meegemaakt, zoals zware vrouwenmishandeling, verkrachting en roofovervallen. Positief was het effect alleen bij slachtoffers van wat minder ernstige misdrijven, zoals inbraak, mishandeling, diefstal en tasroof. Tot slot
moet het neutraal-positieve effect niet worden overschat omdat op een groot
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aantal relevante maten geen verschil werd gevonden tussen `hulp'- en `wil
hulp'-slachtoffers.
In de tweede plaats is gebleken dat 'zelfhulp'-slachtoffers beduidend minder specifieke en algemene reparatieklachten hebben dan slachtoffers slachtofferhulp hebben ontvangen. De redenen daarvoor zijn vermoedelijk gelegen
in het feit dat de psychosociale problemen van de `zelfhulp'-slachtoffers niet
langdurig en ingrijpend zijn. Ook is vermoedelijk hun eigen oplossend vermogen en steun die zij daarbij van bekenden ontvangen toereikend.
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9 Psychosociale slachtofferhulp:
aanbevelingen en discussie

9.1 Aanleiding
Ons uitgangspunt is dat de psychosociale hulp aan slachtoffers van misdrijven
hulp bij reparatiewerkzaamheden zou moeten inhouden aan de verstoorde
kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Over het algemeen
ondervinden slachtoffers bij het repareren van de verstoorde kijk weinig steun
van reguliere eerste- en tweedelijns instellingen van de geestelijke volksgezondheid (huisarts, psychotherapeut, RIAGG, AMW etz.). In het bijzonder
denken wij hier aan de slachtoffers die niet door huisgenoten, familie en
vrienden worden opgevangen. Bij bovengenoemd reparatieproces hebben
slachtoffers het gevoel er alleen voor te staan. Hulp van instellingen voor de
geestelijke volksgezondheid is niet echt toegesneden op de problematiek van
slachtoffers van ernstige misdrijven (Van der Ploeg et al., 1985; Frenken en
Van Stolk, 1987; Kleber en Brom, 1989; Alting von Geusau, 1989).
Dat het wenselijk is dat deze situatie verandert, spreekt voor zich. De psychosociale hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven zou structureel meer
moeten gaan omvatten dan alleen Eerste Hulp bij Misdrijven (nuldelijns
hulp) door bureaus slachtofferhulp van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (Van Dijk, 1988). Door de bovengenoemde nuldelijns hulp worden
slachtoffers erop attent gemaakt dat er hulp bestaat voor problemen met het
repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de
omgeving. Tegen die achtergrond getuigt het van een slecht beleid als bureaus slachtofferhulp voor verdere psychosociale hulp niet kunnen doorverwijzen naar instellingen voor de geestelijke volksgezondheid.
Het in dit boek beschreven onderzoek naar slachtofferhulp heeft ons geïnspireerd tot het formuleren van aanbevelingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de psychosociale hulpverlening voor slachtoffers van
misdrijven en verkeersslachtoffers. De aanbevelingen zijn in drie rubrieken
ondergebracht:

1. Wie heeft psychosociale slachtofferhulp nodig?
2. Wat voor psychosociale slachtofferhulp moet worden geboden?
3. Hoe kan de psychosociale slachtofferhulp slachtoffers beter bereiken?

9.2 Wie heeft psychosociale hulp nodig?
Volgens de CBS-slachtofferenquête 1987 zouden totaal per jaar 438.000
slachtoffers van een ernstig misdrijf van de één miljoen burgers die dat jaarlijks twee of meer keren meemaken, een beroep kunnen doen op instellingen
die psychosociale slachtofferhulp kunnen verlenen. Dit aantal slachtoffers dat
behoefte heeft aan hulp, is verstrekt onder het voorbehoud dat de zware
criminaliteit niet toe- of afneemt.
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Dit aantal van 438.000 is gebaseerd op een behoeftepeiling. Aan slachtoffers
van ernstige misdrijven is de vraag gesteld: `het kan zijn dat u problemen
heeft gehad door wat er gebeurd is. Daarover willen wij nog enkele vragen
stellen. Heeft u soms behoefte aan een of meer van de volgende vormen van
hulp'. Onderzoek (Hosman, 1983) naar behoeftepeilingen leert ons dat personen die zo worden opgespoord, van zichzelf denken dat hulp hard nodig is
omdat zij met problemen kampen die ingrijpend en langdurig van aard zijn.
Het lukt hen eenvoudig niet om uit de problemen te komen, niet in hun
eentje, maar ook niet met behulp van vrienden, familie en kennissen.
Van de 438.000 slachtoffers gaan momenteel 83.000 slachtoffers naar de
reguliere hulpverlening, andere hulpverlenende instellingen en deskundigen
dan de bureaus slachtofferhulp. Wij verwachten dat dit aantal de komende
tien jaar zal toenemen. Voor veel van deze 355.000 slachtoffers die behoefte
aan hulp hebben, maar de deskundigen en hulpverlenende instanties niet
weten te vinden, is er geen andere mogelijkheid dan de problemen zelf oplossen of dat samen met huisgenoten, familie en vrienden te doen. Vaak betekent dat dat zij de problemen laten voor wat zij zijn. Uit hun behoefte aan
hulp leiden wij af dat het ondermeer met het repareren van de verstoorde
kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving hen niet goed afgaat.
Aan deze behoeftepeiling waar zo'n 438.000 slachtoffers zeggen hulp te
willen hebben, ligt de veronderstelling ten grondslag dat indien zij over een
`sociale kaart' zouden beschikken, dit slachtoffers zijn die uit zichzelf naar
eerste- en tweelijns instellingen van de geestelijke volksgezondheid zouden
gaan. De overige slachtoffers van de 1.465.000 ernstige misdrijven gaan niet
uit zichzelf naar een hulpverlenende instantie. Wat niet wil zeggen dat zij
daar geen behoefte aan zouden hebben. Op grond van onderzoek bestaat het
vermoeden dat er van deze slachtoffers een aanzienlijk aantal waarschijnlijk
van een hulpaanbod gebruik zou maken indien hen dat wordt aangeboden
(zie hoofdstuk 7).
Of hulp nodig hebben hetzelfde is als op deskundigen en hulpverleningsinstanties afstappen, vragen wij ons af. Zelf delen wij deze mening niet omdat
van direct na het misdrijf aangeboden hulp (bijvoorbeeld binnen 24 uur na de
gebeurtenis) meer slachtoffers gebruik blijken te maken dan van passief beschikbare hulp (Van der Ploeg et al., 1989; Raphael, 1986). Door direct na
het misdrijf kortdurende hulp te verlenen zijn psychosociale problemen te
voorkomen die zich anders later zouden openbaren. In hoofdstuk 5 is aangetoond dat als psychosociale slachtofferhulp in Nederland actief aan slachtoffers van ernstige misdrijven zou worden aangeboden, daar ongeveer 657.000
slachtoffers van ernstige misdrijven gebruik van zouden maken.
Welke slachtoffers van een ernstig misdrijf een beroep doen op een hulpverlenende instelling, hangt dus van de wijze af waarop hulp wordt aangeboden.
Bij actief aangeboden hulp doet 50% meer aan slachtoffers een beroep op
hulpverlenende instellingen dan bij een passief hulpaanbod. Voordat echter
zulke grote aantallen slachtoffers op hulpverlenende instellingen afstappen,
zullen vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming gebracht worden.
Een verdubbeling van het aantal slachtoffers (83.000) dat nu een beroep doet
op de reguliere hulpverlening (huisarts, psychotherapeut, RIAGG, AMW,
enz.), gaat de capaciteit van de eerste- en tweedelijns hulp te boven. Bij lange
na zijn zij niet voorbereid op grote aantallen slachtoffers van ernstige misdrijven.
In het jaarverslag van de vereniging de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (1989) staat dat de daarbij aangesloten bureaus slachtofferhulp in 1992
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ernaar streven om hulp te verlenen aan 50.000 slachtoffers van ernstige misdrijven en verkeer. Op dit moment bevindt dat aantal zich tussen de 10.000
en 20.000 slachtoffers. Overigens is er geen overlap tussen deze slachtoffers,
die van de diensten van de Eerste Hulp bij Misdrijven gebruik maken en de
bovengenoemde 60.000 slachtoffers die door de reguliere hulpverlening worden geholpen. Volop discussieert de vereniging verder over de noodzaak om
actief hulp te bieden aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Ook al wordt
het streefgetal voor 1992 van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp hulp
aan 50.000 slachtoffers van ernstige misdrijven en verkeer, dan worden desondanks minimaal 328.000 en maximaal 547.000 slachtoffers van ernstige misdrijven niet bereikt, die aan hulp behoefte hebben.
Hulpzoekgedrag en de behoefte aan hulp

De reguliere hulpverlening staat eigenlijk alleen open voor personen die zelf
reeds van alles hebben gedaan om hun problemen op te lossen. Een analyse
van het hulpzoekgedrag kan laten zien wie hulp nodig heeft.
In de zestiger jaren dacht men dat burgers zelf behoorden te weten bij wie
zij voor hulp konden aankloppen en wat voor hulp daar werd aangeboden
(Hosman, 1983). Deze opvatting is gegroeid in een tijd dat slachtofferhulp,
zoals wij dat nu kennen, nog niet bestond. Zelf blijken burgers de weg in
hulpverleningsland naar instanties en deskundigen niet meer te kunnen vinden. Men doet daarom een beroep op de huisarts (39% van de bevolking),
het Algemeen Maatschappelijk Werk, de wijkverpleging en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (10% van de bevolking) om er achter te
komen tot wie men zich moeten wenden voor hulp (Sociaal Cultureel Planbureau, 1986). Het idee leeft nog steeds dat men zelf eerst zijn problemen
moet proberen op te lossen alvorens hulp gezocht mag worden. Of ook wel,
iemand moet er zeker van zijn dat hij er zelf niet meer uitkomt alvorens op
de professionele hulp een beroep te doen.
Bovengenoemde opvatting heeft zijn weerslag gehad op het hulpzoekgedrag van burgers. Burgers lijken van het idee doordrongen dat men zelf zijn
eigen boontjes moet doppen. Hulpzoeken bestaat dan ook in eerste instantie
uit het zoeken van informele hulp (Hosman, 1983; Van der Ploeg et al.,
1985). Hulpzoeken en hulpverlenen is op dit moment primair een zaak van
mensen onderling en speelt zich hoofdzakelijk af binnen de natuurlijke nietprofessionele context van het directe leefmilieu. Van de hulpzoekers doet volgens Hosman (1983) bijna 90% eerst een beroep op informele hulpverleners.
Over het zoeken van hulp bij professionele hulpverleners zegt Hosman
(1983) dat als daar bij het verwerken van persoonlijke problemen gebruik van
wordt gemaakt, het meer een incidenteel karakter heeft en als aanvullend
gezien moet worden op het veel intensievere gebruik van informele hulpbronnen.
Te midden van de professionele hulpverleners nemen huisarts en politie
een belangrijke plaats in (Hirs en Hosman, 1975; Hosman, 1983). Volgens
Hosman (1983) evenaart de huisarts als ondersteuner de positie die een
vriendin of familielid inneemt. Naar de politie gaat 46% van de slachtoffers
terwijl de huisarts door 39% van de slachtoffers wordt bezocht (Sociaal Cultureel Planbureau, 1986).
Een slachtoffer dat naar de politie gaat, doet dat om een hele andere reden dan een slachtoffer dat naar de huisarts gaat. Als belangrijkste reden om
naar de politie te gaan, noemen slachtoffers: `de dader moet worden gepakt'.
De minst belangrijke reden om naar de politie te gaan, is voor slachtoffers:
`om opgevangen en geholpen te worden' (Steinmetz en Reeuwijk, 1990). Naar
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de huisarts gaan slachtoffers als hun psychosociale problemen gepaard gaan
met lichamelijk onwelbevinden. Met andere woorden, bij het bezoeken van
de huisarts domineren strikt medische redenen ook al is de directe aanleiding
de psychosociale problematiek. Naar de politie en de huisarts gaat men ook
omdat er geen andere mogelijkheden zijn als men althans van de verzekering
geld wil terugkrijgen of als men behandeld wil worden voor het opgelopen
letsel.
Een complicatie is dat informele hulpverleners soms ontbreken of dat deze
geen `goede' hulpverleners zijn. Van der Ploeg et al. (1985) laat in zijn onderzoek zien dat 40% van de hulpzoekende slachtoffers geen partner heeft.
Ook blijkt dat informele hulpverleners door het trauma van hun `geliefde'
een trauma-infectie kunnen oplopen (Figley, 1988). Dat maakt van hen minder goede steunverleners dan wenselijk is.
Een tweede complicatie is dat hulpverleners (bv. artsen, politie of algemeen maatschappelijk werkers) weinig weten over hoe aan slachtoffers van
ernstige misdrijven hulp moet worden verleend. Met huisartsen praten slachtoffers liever niet over het misdrijf omdat men zich schaamt of omdat men
vermoedt dat de huisarts geen tijd heeft. Bij de politie krijgen slachtoffers
soms het verwijt dat zij het misdrijf hebben uitgelokt.
Met andere woorden, de reguliere hulpverlening is zelf nog niet toegerust
voor de psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van ernstige misdrijven.
Hier komt nog bij dat men denkt dat huisgenoten, familie en vrienden slachtoffers `goed' opvangen. De reguliere hulpverlening heeft consequent voeding
gegeven aan het idee dat burgers zich pas met een hulpverzoek tot hen mogen wenden als het informele circuit is benut. Wat zijn de consequenties
daarvan?
De zorg voor slachtoffers wordt bijna in zijn geheel afgewenteld op het
informele circuit terwijl scholing ontbreekt in psychosociale hulpverlenende
vaardigheden om slachtoffers van ernstige misdrijven adequaat te kunnen
opvangen. Hoe men zich die vaardigheden eigen kan maken, is structureel
niet in voorzien. Informanten van de primaire groep, zoals algemeen maatschappelijk werkers, politieagenten en huisarts, zijn zelf niet volledig op de
hoogte over opvangmethodieken bij slachtoffers van misdrijven. Dat de reguliere hulpverlening zichzelf buiten spel heeft gezet, zien we bij de `gatekeepers' van de professionele hulpverlening (politie, huisarts en algemeen
maatschappelijk werk): zij moeten vaak nee verkopen op de vraag van slachtoffers tot wie zij zich moeten wenden voor hulp bij het reparatieproces van
de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. De
verwijsmogelijkheden zijn namelijk zeer beperkt.
Aanbevelingen
a. De capaciteit van de psychosociale slachtofferhulp moet worden uitgebreid.
b. Psychosociale slachtofferhulp moet actief aan slachtoffers van ernstige misdrijven worden aangeboden.
c. Voor slachtoffers van ernstige misdrijven moeten er voorzieningen worden
getroffen die bevorderen dat slachtoffers gemakkelijker eerste- en tweedelijns instellingen voor de geestelijke volksgezondheid op het terrein van de
psychosociale slachtofferhulp kunnen vinden.

d. Politieagenten, huisartsen en algemeen maatschappelijk werkers moeten
beter worden geïnformeerd over psychosociale slachtofferhulp.
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9.3 Wat voor psychosociale slachtofferhulp moet worden geboden?
Binnen de reguliere hulpverlening profileert psychosociale slachtofferhulp
zich als nieuw aandachtsveld. Wij vinden dat de claim om erkend te worden
als instelling die psychosociale slachtofferhulp verleent, hand in hand zou
moeten gaan met het stellen van eisen aan de kwaliteit van de geboden psychosociale slachtofferhulp. Vandaar dat we menen in te moeten gaan op de
vraag: `wat voor psychosociale hulp moet aan slachtoffers van ernstige misdrijven worden geboden?' Ter beantwoording van deze vraag willen wij vijf
onderwerpen bespreken:
a. psychosociale slachtofferhulp en de reparatie van de verstoorde kijk op het
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving;
b. psychosociale slachtofferhulp en herhaald slachtofferschap;

c. psychosociale slachtofferhulp en de verborgen `medeslachtoffers';
d. psychosociale slachtofferhulp en de collectiviteit van de slachtofferervaring;
e. psychosociale slachtofferhulp en de ontwikkeling van methodieken.
Psychosociale slachtofferhulp en de reparatie van de verstoorde kijk
Bureaus slachtofferhulp houden zich bezig met het repareren van de geschonden rechtsgevoelens en het herstellen van het vertrouwen in de medemens. Om dat laatste te realiseren verleent men praktische hulp. Slachtoffers
probeert men zo de indruk te geven dat niet iedereen hen in de steek heeft
gelaten. De geschonden rechtsgevoelens probeert men te repareren door
slachtoffers te informeren over de stappen die justitie onderneemt bij het
bestraffen van de dader. Ook hoopt men de geschonden rechtsgevoelens te
kunnen repareren door voor slachtoffers een schadevergoeding tot stand te
brengen. Het ongeloof van slachtoffers in de bereidheid van autoriteiten om
hen te helpen, probeert men te repareren door met overheidsinstanties voor
slachtoffers bijzondere regelingen tot stand te brengen, zoals prioriteit bij het
toewijzen van een nieuwe woning aan mishandelde vrouwen en hun kinderen.
Wij denken dat bovengenoemde activiteiten, repareren van de geschonden
rechtsgevoelens en het gebrek aan vertrouwen in de medemens, onderdelen
zijn van een centrale visie op psychosociale slachtofferhulp. Volgens deze
centrale visie zou psychosociale slachtofferhulp het repareren moeten nastreven van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving
als gevolg van het misdrijf.
De verstoorde kijk op het Zelf merkt een slachtoffer aan het gevoel niet
effectief te kunnen handelen. Ook merkt een slachtoffer dat aan het gevoel
beschadigd te zijn, het eigen isolement, het wantrouwen van de medemens,
het onderdrukken van emoties en aan overreacties. De verstoorde kijk op de
slachtofferervaring kan bestaan uit geheugenverlies, denken dat men de
slachtofferervaring heeft verdiend in plaats van de verantwoordelijkheid voor
het misdrijf bij de dader te leggen en uit het overnemen van meningen van
daders (voorbeeld, vrouwen hebben af en toe een pak ransel nodig om `op
het rechte pad' te blijven). Een verstoorde kijk op de omgeving kan bestaan
uit ongeloof dat de autoriteiten te hulp zullen schieten, voortdurend aftasten
van de omgeving op potentieel gevaar en vrees om opnieuw slachtoffer te
worden, zelfs bij evidente afwezigheid van gevaar.

Ook nuldelijns slachtofferhulp van de bureaus slachtofferhulp zou vooral
psychosociale hulp moeten zijn, d.w.z. de verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving als vertrekpunt moeten nemen in plaats
van de beperkte slachtofferoptiek van politie en justitie.
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Bij het verlenen van psychosociale slachtofferhulp zouden slachtoffers geholpen moeten worden met het op gang brengen van de reconstructie van de
misdrijfgebeurtenis, het zoeken naar een individuele theorie die alle verklaringen, ideeën en betekenissen bevat over de misdrijfgebeurtenis (healing
theory) en met activiteiten waardoor de omgeving begrijpt dat men niet als
hulpbehoevend en zielig slachtoffer behandeld wenst te worden maar veeleer
als overlevende van de misdrijfgebeurtenis.
Psychosociale slachtofferhulp verlenen verloopt bij chronisch of herhaalde
slachtoffers anders dan bij eenmalige slachtoffers. Als eenmaal veiligheid en
bescherming is geboden aan chronische en herhaalde slachtoffers van ernstige
misdrijven begint het eigenlijke werk aan het op gang helpen van het reparatieproces van de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaringen en de
omgeving. In het bijzonder moet men bij dit reparatieproces rekening houden
met de opeenstapeling van slachtofferervaringen.
Belangrijk bij het verlenen van hulp aan chronische en herhaalde slachtoffers is daarom de reconstructie van de opeengestapelde slachtofferervaringen.
Ook al is het gevaar geweken, deze slachtoffers blijven handelen alsof de
dader zo weer kan toeslaan.
In gesprekken die de hulpverlener voert, moet het slachtoffer daarom worden geholpen bij het herzien van de kijk op het verloop en de afloop van de
opeengestapelde slachtofferervaringen. De bedoeling van dat herzien is bevorderen dat men weer macht krijgt over het eigen denken, voelen en handelen en dat men zich bovendien zelf weet te beschermen mocht de dader weer
toeslaan. Door hulp bij het herzien van de kijk op het verloop en de afloop
van de opeengestapelde slachtofferervaringen wordt het slachtoffer geholpen
met het vinden van een andere reactie ter vervanging van de reactie die deel
uitmaakt van de aangeleerde hulpeloosheid.
Mogelijk nog belangrijker voor het repareren van de verstoorde kijk zijn
processen die bevorderen dat de zelfcontrole en de controle toeneemt die
men over de omgeving heeft. Om dit te bereiken stuurt men slachtoffers
soms naar zelfverdedigingscursussen. Ook probeert men dat te bereiken door
slachtoffers ontspannings- en hypnosetechnieken aan te leren waarmee angstgevoelens onder controle zijn te houden (Walker, 1984).
Aanbevelingen
a. Op psychosociale slachtofferhulp moet een centrale visie worden ontwikkeld.
b. De bureaus slachtofferhulp moeten meer aandacht dan nu het geval is
besteden aan hulp bij het repareren van de verstoorde kijk op het Zelf, de
slachtofferervaring en de omgeving.

c. De psychosociale hulpverlening moet in haar aanpak een onderscheid
maken tussen eenmalige, chronische en herhaalde slachtoffers van ernstige
misdrijven.
Psychosociale slachtofferhulp en herhaald slachtofferschap

Maakt het voor het verlenen van hulp uit of men met eenmalig of herhaalde
slachtoffers te maken krijgt? Hulpverleners in de praktijk denken van wel.
Door de reeks van gebeurtenissen is het veiligheidsgevoel van chronische
of herhaalde slachtoffers grondig aangetast. Iemand die dat meemaakt, is
bezig met overleven en niet met het repareren van de verstoorde kijk op het
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving. Alle beschikbare inspanning en
energie van zo iemand gaat zitten in het vermijden van een nieuwe aanslag
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op gevoelens van veiligheid. Deze manier van reageren wordt ook wel aangeleerde hulpeloosheid genoemd (Walker, 1978).
Zweeds (Leyman, 1985), Canadees (Gabor et al., 1987) en Amerikaans onderzoek (Kilpatrick et al., 1987) heeft laten zien dat klachtenpatronen van
herhaalde slachtoffers verschillen van eenmalige. De herhaalde slachtoffers
zijn tijdens het plegen van het misdrijf boos op de dader, gaan er blindelings
achteraan, vluchten niet en zijn niet angstig, zoals de eenmalige slachtoffers.
Herhaalde slachtoffers hebben verder meer lichamelijke klachten dan de eenmalige slachtoffers (verstoord eet- en drinkgedrag).

We zien dat nuldelijns instellingen voor psychosociale slachtofferhulp zijn
onderverdeeld naar aan de ene kant categorale nuldelijns hulp voor vrouwen
en kinderen en aan de andere kant algemene slachtofferhulp van bureaus
slachtofferhulp.
Categorale nuldelijns instellingen bestaan er voor vrouwenmishandeling
(bijvoorbeeld vrouwenopvang Rijnmond), seksueel geweld tegen vrouwen
(Stichting Blijf van mijn lijf, Stichting Tegen haar Wil), kindermishandeling
(vertrouwensartsen) en seksueel geweld tegen kinderen. Deze categorale
nuldelijns instellingen fungeren min of meer los van de algemene slachtofferhulp die is ondergebracht bij de vereniging de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
Deze differentiatie binnen de nuldelijns instellingen heeft alles te maken
met een onderscheid tussen eenmalig en herhaald slachtofferschap. Inhoudelijk zijn er ook verschillen. Hulp bij nuldelijns instellingen voor kinder- en
vrouwenhulp legt de nadruk op bescherming en veiligheid en de mogelijkheid
om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen over hoe te reageren op nieuwe
aanslagen op de veiligheid van vrouwen en kinderen, terwijl de algemene
slachtofferhulp van de bureaus slachtofferhulp zich vooral bezighoudt met het
repareren van de geschonden rechtsgevoelens van slachtoffers, hun gebrek
aan vertrouwen in de medemens en het ongeloof van slachtoffers in de hulp
van autoriteiten.

Eigenlijk zouden ook de bureaus slachtofferhulp dit in de nuldelijns praktijk gegroeide onderscheid tussen eenmalig en herhaald slachtofferschap
moeten overnemen, al was dat alleen maar omdat bij de bureaus slachtofferhulp veel slachtoffers van intrafamiliaal geweld terechtkomen.
Uit de CBS-slachtofferenquête 1987 blijkt dat ongeveer één miljoen Nederlanders van vijftien jaar en ouder gemiddeld twee maal per jaar slachtoffer is van een ernstig misdrijf. Als men in Amsterdam of Breda woont, kan
dat aantal slachtofferervaringen oplopen tot vier keer per jaar. Het zou goed
zijn als de psychosociale slachtofferhulp zich steeds zou vergewissen van het
aantal keren dat iemand getroffen is door een ernstig misdrijf.
Aanbevelingen
a. De categorale nuldelijns hulpverlening voor slachtoffers van intrafamiliaal
(seksueel) geweld moet worden opgeheven en worden opgenomen als onderscheiden nuldelijns hulp van de bureaus slachtofferhulp van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.

b. De psychosociale slachtofferhulp moet als onderdeel van haar hulpverleningsmethodiek rekening houden met het aantal ervaringen dat iemand
als slachtoffer achter de rug heeft.
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Psychosociale slachtofferhulp en de verborgen `medeslachtoffers'

De psychosociale slachtofferhulp richt zich tot nu toe alleen op de slachtoffers van ernstige misdrijven zelf. Men vergeet daarbij het thuisfront, de verborgen `medeslachtoffers'.
Op dit thuisfront valt het slachtoffer terug. Voor het reparatieproces is het
thuisfront van onmiskenbare waarde. Bij het verlenen van hulp veronderstelt
de psychosociale slachtofferhulp, zonder dat te controleren, dat het thuisfront
het slachtoffer `steunt'. De ervaring leert echter dat het thuisfront soms zo
beschadigd is door de ervaring van hun geliefde als slachtoffer dat zij met
moeite steunend kunnen reageren. Thuis wordt het slachtoffer dan niet goed
opgevangen. De negatieve steunreacties die slachtoffers dan ten deel vallen
worden ook wel `victim blaming' genoemd. Verwijten, onaardige opmerkingen, moraliserende en veroordelende opmerkingen en dwang om de zaak
vooral snel te vergeten, zijn voorbeelden van wat men thuis meemaakt.
Zelf vinden wij dat de psychosociale slachtofferhulp ook aandacht zou
moeten besteden aan deze verborgen `medeslachtoffers'. Men zou tenminste
`medeslachtoffers' moeten informeren over het reparatieproces (en de daarbij
horende stressreacties) dat hun huisgenoot doormaakt. Wenselijk is dat het
thuisfront mondeling geïnformeerd wordt over het reparatieproces, wat eenvoudig te realiseren is door bv. collectieve bijeenkomsten te organiseren met
als thema `hoe vang ik mijn huisgenoot op als hij/zij slachtoffer van een
ernstig misdrijf is geworden'. Los daarvan is natuurlijk maatwerk nodig als
het slachtoffer een voor haar of hem persoonlijk ingrijpend reparatieproces
doormaakt. Huisgenoten moeten dan worden gewezen op specifieke symptomen van het slachtoffer opdat men in staat is om te anticiperen op een adequate reactie op stress van het slachtoffer. Dit kan betekenen, dat men bijvoorbeeld informatie geeft over de omgangsregels ten aanzien van een slachtoffer dat frequent last heeft van nachtmerries. Soms kan het ook wenselijk
zijn om met de verborgen `medeslachtoffers' luister- en structureringstechnieken door te nemen.
Los van de noodzaak om ook aandacht te schenken aan de `verborgen'
medeslachtoffers moet men verder meer gebruik gaan maken van de 'genezende' krachten in het steunsysteem van het slachtoffer. Slachtofferhulp gaat
er naar onze mening te vaak van uit dat als iemand op hen een beroep doet,
het steunsysteem en het eigen oplossend vermogen van het slachtoffer ontoereikend zijn om de problemen op te lossen. Men lijkt daarbij te vergeten om
uit te zoeken hoe dat komt. Deze vooronderstelling bij het verlenen van hulp
dat het steun systeem en het eigen oplossend vermogen ontoereikend zijn,
zou eigenlijk door de psychosociale slachtofferhulp kritisch moeten worden
bezien.
Recent zijn positieve ervaringen opgedaan met opvangprogramma's voor
slachtoffers waar huisgenoten de hulpverleners zijn. Voor ex-Vietnamveteranen zijn namelijk hulpverleningsprogramma's ontworpen waarbij de sociale
steungroep als hulpverlener optreedt (Figley, 1988). Soms kan eenvoudige
informatie de opvang van getroffenen door huisgenoten ten goede komen. Zo
is bijvoorbeeld bekend dat de sociale steungroep (huisgenoten, familie en
vrienden) niet weet dat slachtoffers juist enige tijd na afloop van het misdrijf
behoefte heb ben om over de ervaring te kunnen praten in plaats van direct
na het misdrijf. Het thuisfront van informatie voorzien over het reparatieproces aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving en de daarbij horende stressreacties zou al een hele stap in de goede
richting zijn. Hiermee in overeenstemming is middels experimenteel onderzoek aangetoond dat bij het verlenen van steun gelet moet worden op de
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`timing' en de aard van de steun (informatieve en emotionele steun)
(Murphy, Aroian en Baugher, 1989).

Aanbevelingen
a. De psychosociale slachtofferhulp moet als onderdeel van de diagnose nagaan hoe het komt dat het sociale steunsysteem en het eigen oplossend
vermogen niet toereikend zijn voor het repareren van de verstoorde kijk
op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving.
b. De psychosociale slachtofferhulp moet bij het verlenen van hulp meer dan
tot nu toe het geval is, bereid zijn om gebruik te maken van de 'genezende' krachten in de sociale steungroep van het slachtoffer en deze zoveel
mogelijk activeren.
Psychosociale slachtofferhulp en de collectiviteit van de slachtofferervaring
Mogelijk door het `ik'-tijdperk is bij slachtofferschap de nadruk komen te
liggen op het individu dat slachtoffer is. Met inbraak als uitzondering is uit de
CBS-slachtofferenquête niet goed op te maken of het om een misdrijf gaat
met individuele slachtoffers of dat er meer personen tegelijk slachtoffer waren van dat misdrijf. Voorbeelden van een misdrijf met een collectief karakter zijn een overval op een bank waar meer personeelsleden achter de balie
staan, een overval tijdens het jaarlijks uitje van het personeel waar een van
de personeelsleden door een overvaller doodgeschoten wordt, intrafamiliaal
geweld, of vechtpartijen in een café.
Met de mogelijkheid van collectief slachtofferschap van een misdrijf moet
bij het verlenen van psychosociale slachtofferhulp rekening worden gehouden.
Het verdient aanbeveling om als hulpverlener het mogelijk collectieve karakter van een misdrijf te onderscheiden van individuele ervaringen. De gemeenschappelijkheid van het ondergaan van slachtofferschap zou ook in het hulpverleningsproces intact moeten blijven.
Bij collectieve hulp kunnen individuele leden van de groep bij het repareren van de verstoorde kijk steun aan elkaar hebben. Door collectief hulp te
verlenen in groepjes van zes of hoogstens zeven personen, merkt elk lid van
de groep dat een ieder wat anders heeft meegemaakt. In dat proces van aanhoren van verschillen komen slachtoffers op het idee dat de eigen denkbeelden over de ervaring heel normaal zijn. Bovendien wordt zo de mogelijkheid
voor herbeleven aangedragen. Groepsgewijs hulpverlenen heeft als dat een
gezamenlijke ervaring was en het gesprek goed gestructureerd wordt tot
voordeel dat alle slachtoffers leren luisteren zonder te veroordelen, te verwijten of te moraliseren, iets dat bij informele hulpverleners weinig voorkomt.
Aanbevelingen
a. Als routine moet de psychosociale hulpverlening bij de intake/diagnose

onderzoeken of het betreffende slachtoffer het enige slachtoffer was van
het misdrijf of dat er soms meer slachtoffers waren.
b. De psychosociale slachtofferhulp moet twee hulpverleningsmethodieken
ontwikkelen: a) hulp aan individuele slachtoffers en b) hulp aan slachtoffers die als groep slachtoffer zijn geweest.
Psychosociale slachtofferhulp en de ontwikkeling van methodieken

Tot nu toe heeft het bij de psychosociale slachtofferhulp ontbroken aan een
`laboratorium' om enkele van de in dit hoofdstuk genoemde aanbevelingen
uit te werken en te proberen. De tijd is aangebroken om systematisch methodieken te gaan ontwikkelen. De psychosociale slachtofferhulp kan niet verder
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zonder dat aan de inhoud van de hulpverlening de nodige aandacht wordt
besteed. Dit geldt ook voor de bureaus slachtofferhulp die zijn aangesloten
bij de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp. Kwaliteitsbewaking en systematische methodiekontwikkeling zijn namelijk ook verantwoordelijkheden van
het landelijk bureau van de vereniging.
Om het bovengenoemde te realiseren moet worden gezocht naar een onafhankelijke denktank aan wie de methodiekontwikkeling wordt uitbesteed.
Methodiekontwikkeling betekent hulpverleningsmethoden volgens vaste protocollen uitproberen, vervolgens nagaan wat het resultaat is van de methode
op de reparatiewerkzaamheden van slachtoffers aan de verstoorde kijk op het
Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving om tot slot na te gaan hoe de
methode bij alle bureaus slachtofferhulp toegepast kan worden.
Het ontwerpen van methodieken slachtofferhulp zou aan de hand van de
volgende spelregels kunnen verlopen: a) ontwerpen van de methodieken
slachtofferhulp, b) een nationaal scholings- en bijscholingsprogramma opzetten in de vorm van basispaketten en vervolgmodules, c) het opzetten van professioneel begeleide intervisie- en supervisiegroepen. Daarnaast is het uiteraard aan te bevelen om de methodieken van slachtofferhulp te evalueren,
zodat deze kunnen worden bijgesteld.
Het belang van professioneel begeleide intervisie en supervisie wordt vaak
over het hoofd gezien. Methoden die in de studeerkamer en het laboratorium
zijn ontworpen, zijn meestal niet `praktijkproot'. Nadat hulpverleners kennis
hebben gemaakt met psychosociale slachtofferhulp middels cursussen en
trainingen, moet de in de studeerkamer en laboratorium ontworpen psychosociale slachtofferhulp worden bijgesteld aan de hand van ervaringen opgedaan in de praktijk die systematisch kunnen worden verzameld door supervisie en intervisiegroepen in te stellen.
Eerder hebben wij aangegeven voorstander te zijn van een onafhankelijke
denktank die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van psychosociale
slachtofferhulpmethodieken. Verder vinden wij het wenselijk dat naar een
structurele aanpak gezocht wordt om ervoor te zorgen dat praktijkervaringen,
die naar boven komen bij de `feedback' via intervisie en supervisie, niet verloren gaan. Zo'n onafhankelijke denktank moet daarom ook heel nauw samenwerken met hulpverleners die in de praktijk psychosociale slachtofferhulp
verlenen. Wij zijn dan ook voorstander van een grootschalige, zo mogelijk
zelfs nationale aanpak. De opgedane kennis zou vervolgens, mits afdoende
geprotocolleerd automatisch terugvloeien in de opleidingspakketten psychosociale slachtofferhulp.
Aanbevelingen
De methodiekontwikkeling van de psychosociale slachtofferhulp moet worden
uitbesteed aan een onafhankelijke instelling die trainingen en cursussen voor
de opvang en therapie ontwikkelt en evalueert en dat doet in voortdurend
contact met praktijkfunctionarissen, zoals bv. de vrijwillige medewerkers van
de bureaus slachtofferhulp.

9.4 Psychosociale slachtofferhulp dichter bij de slachtoffers
Een algemeen probleem is dat organisatorisch en inhoudelijk een integraal
systeem van hulde-, eerste- en tweedelijns psychosociale slachtofferhulp nog
moet worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld het verwijzen van de nuldelijn naar de
tweedelijn en andersom is niet het enige probleem dat nog moet worden op-
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gelost om te zorgen dat de psychosociale slachtofferhulp dichter bij de slachtoffers komt. Ook moet er naar een oplossing gezocht worden voor het grote
aantal slachtoffers dat psychosociale slachtofferhulp moet ontberen. Zelfs al
worden de bureaus slachtofferhulp en de capaciteit van de reguliere hulpverlening sterk uitgebreid, dan nog krijgen lang niet alle slachtoffers van ernstige
misdrijven de hulp waar zij behoefte aan hebben.
Eerder hebben we laten zien dat een actief hulpaanbod van psychosociale
slachtofferhulp betekent dat in de meest maximale variant zo'n 657.000
slachtoffers van ernstige misdrijven in Nederland een beroep kunnen doen op
de hulpverlening die psychosociale slachtofferhulp verleent.

Los van wat hierboven reeds gesignaleerd is, willen we nog een aantal andere problemen in kaart brengen. Door de medewerkers van de bureaus
slachtofferhulp van de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp wordt voortdurend een behoefte geuit aan de mogelijkheid om te kunnen doorverwijzen
naar eerste- en tweedelijns instellingen van de geestelijke volksgezondheid.
Op dit moment rust namelijk alle verantwoordelijkheid voor de hulp aan
slachtoffers van ernstige misdrijven op deze bureaus.
Vrijwillige medewerkers van slachtofferhulp geven zelf vaak aan dat er een
grens is aan de eigen competentie. Op dit ogenblik is een belangrijk probleem dat moet worden opgelost, het niet kunnen doorverwijzen van slachtoffers naar eerste- en tweedelijns psychosociale slachtofferhulp.
Uit de schaarse informatie waarover wij beschikken wat betreft het doorverwijzen van slachtoffers naar tweedelijns instellingen voor de geestelijke en
lichamelijke volksgezondheid is gebleken dat niemand weet wanneer slachtoffers niet kunnen worden doorverwezen. Ook is gebleken dat de doorverwijzende en ontvangende partijen nauwelijks op de hoogte zijn van elkaars
werkwijze. Aan het structureren van dat laatste ontbreekt het nogal eens.
Opdat terugkoppeling na doorverwijzing mogelijk is, vinden wij doorverwijzen
op naam wenselijk.
Kunnen doorverwijzen is niet alleen van belang bij de aanvang van het reparatieproces van de verstoorde kijk, maar kan ook op een later moment een
belangrijke rol spelen. Een voorbeeld is het moment waarop de rechtszitting
tegen de dader begint. In Nederland is het niet ongebruikelijk dat de rechtszitting een jaar later plaatsvindt. Een rechtszitting heropent soms reeds afgesloten fasen van het reparatieproces. Wenselijk is dat psychosociale slachtofferhulp in een dergelijke situatie wordt verleend door functionarissen van
tweedelijns instellingen voor de geestelijke volksgezondheid en dat de begeleiding ter hand wordt genomen door medewerkers van de bureaus slachtofferhulp.
Verder kan de reparatieproblematiek van een slachtoffer de competentie
van de psychosociale nuldelijns hulp te boven gaan. Wij doelen hierbij bijvoorbeeld op de reparatieproblematiek bij opeenstapeling van slachtofferschap, zoals bij incestslachtoffers. Op dergelijke slachtoffers is het predikaat
verwerkingsstoornis meer van toepassing dan op eenmalige slachtoffers. De
slachtofferervaringen kunnen zo met elkaar zijn verweven dat bijvoorbeeld
hulp bij reconstructie veel meer vergt van de hulpverlener dan normaliter
beschikbaar is bij nuldelijns instellingen.
Een integraal systeem van nulde-, eerste- en tweedelijns psychosociale slachtofferhulp zou eenvoudig zijn te realiseren als slachtoffers zich direct zouden
wenden tot een instelling van hun keuze uit de instellingen van de geestelijke
volksgezondheid waar men zich dan vervolgens in huis kan wenden tot vulde-, eerste- of tweedelijns psychosociale slachtofferhulp. Dit is alleen haal-
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baar als er dwarsverbanden worden gelegd en netwerken worden opzetten
tussen nulde-, eerste- en tweedelijns instellingen. Een spil in dit geheel zijn
huisartsen en politieagenten. Als zij aan dergelijke samenwerkingsverbanden
meewerken, is in ieder geval 70% van de slachtoffers van misdrijven, dat
behoefte heeft aan psychosociale slachtofferhulp, geholpen.
Als politieagenten en huisartsen als `gatekeepers' van de geestelijke volksgezondheid slachtoffers adequaat zouden informeren over mogelijkheden om
hulp te krijgen dan kunnen slachtoffers kiezen, afhankelijk van de zwaarte
van de reparatieproblematiek aan de verstoorde kijk op het Zelf, de slachtofferervaring en de omgeving, uit psychosociale slachtofferhulp bij de politie
of de huisarts, of tweedelijns functionarissen bij RIAGG's en overige instellingen van de geestelijke volksgezondheid. Mogelijk moet hiervoor zelfs een
apart publieksvoorlichtingsinstituut in het leven worden geroepen. Hoe we
ons dat integraal systeem van vulde-, eerste- en tweelijns psychosociale
slachtofferhulp voorstellen, staat in figuur 5 beschreven.
Figuur 5: Integrale slachtofferhulp
RIAGG + overige
tweedelijns instellingen +
bureau slachtofferhulp

voorlichting
slachtofferhulp

slachtoffers +
medeslachtoffer

huisarts +
bureau slachtofferhulp

politie +
bureau slachtofferhulp

Wil een dergelijke constructie kunnen functioneren, dan zullen er goede onderlinge afspraken moeten komen over wie wat doet. Wij denken dat scheidslijnen tussen vulde-, eerste- en tweedelijns instellingen moeten worden opgeheven. Nuldelijns instellingen moeten dan ook zelf beschikken over geregistreerde therapeuten die tweedelijns hulp kunnen verlenen. Andersom geldt
dat voor RIAGG's. Met name de acute afdelingen van de RIAGG's zouden
bereid en in staat moeten zijn om nuldelijns psychosociale slachtofferhulp te
verlenen aan slachtoffers van ernstige misdrijven wat mogelijk is door zelf
bureaus slachtofferhulp in te schakelen. Op die manier besparen we slachtoffers onnodige doorverwijzingen en intakes.
Politieagenten en huisartsen moeten direct doorverwijzen naar slachtofferhulp of naar tweedelijns functionarissen bij RIAGG's en andere instellingen
voor de geestelijke volksgezondheid.
Verder is het wenselijk dat huisartsen naast bureaus slachtofferhulp meer
aandacht gaan besteden aan de psychosociale slachtofferhulp aan slachtoffers
van misdrijven. Slachtofferhulp zou dan deel kunnen uitmaken van een collectief van meer huisartsen met daaraan toegevoegd nog andere specialisten.
Zoiets kan alleen groeien als er actieve dwars- en samenwerkingsverbanden
tot stand zouden worden gebracht tussen huisartsen in een regio volgens de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de bureaus slachtofferhulp. Door
actief met elkaar samen te werken, leren huisartsen meer over psychosociale
slachtofferhulp.
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Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat wij een voorstander zijn van
specialisten maar dat wij een tegenstander zijn van gebundeld specialisme in
afzondering, zoals dat bij een RIAGG het geval is.

Los van bovengenoemde vermengingen van nulde-, eerste- en tweedelijns
hulp zou het voorlichten over `waar vind ik slachtofferhulp en wat doet men
daar' gerekend moeten worden tot de taak van de gezamenlijke instellingen
voor de geestelijke volksgezondheid. Alleen via actieve voorlichting zijn
slachtoffers te bereiken die niet naar politie of huisarts gaan. Via publieksvoorlichting moeten slachtoffers gewezen worden op de mogelijkheid om
naar bureaus slachtofferhulp of instellingen voor de geestelijke volksgezondheid te gaan. Verder zou bij systematische publieksvoorlichting over slachtofferhulp aandacht besteed moeten worden aan verborgen `medeslachtoffers'.
Aanbevelingen
a. Probeer netwerken en dwarsverbanden te creëren tussen nulde-, eerste- en
tweedelijns instellingen met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor
de psychosociale slachtofferhulp.
b. Geef publieksvoorlichting over preventieve psychosociale slachtofferhulp.

c. Geef publieksvoorlichting over psychosociale slachtofferhulp en het repareren van verwerkingsstoornissen.
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Summary

Victim assistance is given to the victims of serious crimes. The victims meant
here are those who have been a victim to burglary, purse-snatch, robbery,
aggravated assault, battered wives, and sexual assault.
Established in the 1980s, victim assistance is a new initiative of rendering
assistance. In the Netherlands there are at the moment 70 victims assistance
schemes, which assist more than 10,000 victims. The schemes are found scattered through the Netherlands, both in big cities and in rural areas. Big victim assistance schemes operate independently. Some are part of the police
organization, others of the Social Work Organization, and there are also
some which are part of the Organization of Volunteers. The organization
model chosen reflects in a way the local attention paid to victims of crimes.
Especially big schemes employ professional coordinators . For their efforts
the volunteers of the victim assistance scheme receive only reimbursement of
their expenses.

Victim Assistance
Victim assistance is very important within the field of professional help. It is
not notable for its view as regards the way in which victims should be given
assistance. Characteristics of its view concerning the assistance to be rendered is, that much could be done to the problems of the victims if the volunteers would be concerned about these problems disinterestedly. The volunteers of the victim assistance scheme solve the problems for the victims. In
general a visit is paid to the victim's home, where the threatening experience
is discussed. The volunteer functions as a confidant(e). He or she listens to
the victim without interruption; the atmosphere created is one of warmth and
confidence. By paying a visit to a victim at his home the volunteer shows that
strangers need not to be distrusted. For that matter the victim's confidence in
society has been violated and the volunteer tries to restore this. In fact he
does what the neighbour has failed to do. In the first contact the volunteer is
a 'substitute' neighbour (Maguire, 1987).
During the same talk, although it could also be the second one, the practical problems resulting from criminal offences, which need to be seen to immediately, are established. Together with the victim those problems are tackled in the following talks. This item of victim assistance is of a very practical
nature. Contact between the volunteer and the victim is mostly concluded
when the problems have been solved. Practical problems are not always easy
to deal with. Examples are: a) a new home for battered women or b) new
furniture for someone whose house has been burgled. To solve these problems the volunteer of victim assistance himself is dependant of the willingness
of other institutions to collaborate in finding a solution.
161

Effect of victim assistance
Investigations into the effect of victim assistance can be satisfactory if there
exist a reference or control group. Therefore two conditions of victims, who
would apply for assistance, were formed. One condition, chosen at random,
got the assistance asked for immediately, other condition did not receive
assistance.
When in 1984 the first investigation into victim assistance was carried out
according to a post-only correlations design there was hardly anything known
about the need for victim assistance. Moreover, nobody knew that the small
number of victims who were given assistance by a victim assistance scheme
was due to the lack of interest in it on the side of the police (Steinmetz and
Van Andel, 1984). In so far that the police selected the victims. Only those of
the victims who were really in need of assistance were directed towards a
victim assistance scheme. Many of the current ideas have been developed
only recently (Steinmetz, 1984; Van Dijk, 1983; and Steinmetz, 1986).

In a second investigation in late 1987 a posttest-only control group design
was applied.

Results
In order to establish the effect of victim assistance two conditions of victims
are compared with each other: a) victims who have had extensive assistance
from a victim assistance scheme have had help and b) victims who, in retrospect, say to have felt the need for help need for help. This comparison presents a small number of differences. In other words, the effect of victim assistance is possibly little. Apart from this, the results of the two investigation
ate diametrically opposed to each other. Positive results are derived from the
investigation whereby victims are interrogated approximately three months
after the crime, whereas the investigation where-by victims are interrogated
approximately a year after it renders negative results.

Neutral-positive
Victim assistance solves practical problems. The comparison between `have
had help' and `need for help' victims is favourable for the `have had help'
victims. We only found slight differences between both groups.
Three months after the crime we see that:
- the `need for help' victims have more problems with practical matters, like
e.g. compensation of damage than the `have had help' victims. On the
whole the two conditions have experienced just as many problems in this
period;
- since victim assistance furthermore implies the rendering of support, the
`need for help' victims have more problems with coping than the `have had
victims';
- more `have had help' victims are in favour of tackling the problems than
the `need for help' victims;

- more problems of `have had help' victims have been (partially) solved than
those of the `need for help' victims;
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more `need for help' victims report the criminal offence to the police than
the `have had help' victims, hoping thus to be taken care of and helped by
the police. This result is very important for the police;
more `have had help' victims appear to score negatively on the `Delftse
vragenlijst' (a psychological test of psychoneurotic complaints) than the
`need for help' victims. That is to say, at the moment of interrogation,
more `need for help' victims suffer from psychoneurotic symptoms or complaints than the `have had help' victims.

Neutral-negative
Characteristic for an 'unfinished' coping is the continuation of intrusions and
denials of the threatening experience. Intrusions and denials are accompanied
by psychosocial complaints.
Both groups differ only on some characteristics from each other. The `need
for help' victims score slightly better than the `have had help' victims.
After a year we see that:
- more `have had help' victims still think about the criminal offence than
`need for help' victims;
- more `have had help' victims suffer from physical or psychological complaints which are difficult to describe;
- more `have had help' victims are still haunted by the crime than the `need
for help' victims;
- victims avoid localities which remind them of a crime or give the impression to be unsafe.
Conclusion: A positive or negative effect?
The number of differences of measures defined before between the `have had
help' victims and the `need for help' ones is smaller than the number of similarities. That is why the most important conclusion is, that the effect of victim
assistance is probably slight.
But how to evaluate the differences in results between the two investigations? The investigation which appears to be negative for victim assistance
deals with victims of very serious crimes. These crimes are:
a. violent robbery;
b. violent burglary;
c. fraud with much personal harm;
d. battered neighbours;
e. battered wives;
f. parents battered by children;
g. sexual assault.
These criminal offences seriously afflict the integrity of the victim. Besides,
with parents battered by children and battered wives the safety of the victim
is continuously at stake, because the offerader goes on battering. As regards
regular battery, volunteers of victim assistance spend a lot of time in discontinuing the cohabition between the offender and the victim. When the victim
is interrogated after the cohabition has been discontinued for some time, the
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complaints could then be intense and manyfold, because it is for the first
time that the victim gets down to cope with the stressful events (Walker,
1986). It is only when the victim feels secure, that the process of coping with
the threatening experience is set in motion (Walker, 1986; Brom, Kleber and
Defares, 1986).
The investigation with positive results for victim assistance refers to the
victims of less serious crimes, while the investigation with negative results
refers to the victims of very serious crimes. The difference meant here is the
one between serious and very serious crimes. In a word, the difference between the little top and the top of the iceberg. This does not imply, however,
that in the investigation into the effects of victim assistance the victims of
such crimes as bicycle theft and vandalism are also included. The victims of
such crimes do not go to a victim assistance scheme. The latest investigation
included victims of:

a. purse-snatch;
b. burglary;
c. robbery with great damage;

d. battered by unknown persons;
e. battered by friends.
Not included were the victims of sexual assault. Also chronically battered
wives with severe injuries and much damage were in proportion to the investigation discussed earlier hardly included. Although there is no factual evidence, it seems that victim assistance is effective for victims of lens serious
crimes and not effective for victims of (very) serious crimes.
It is possible that victim assistance is indeed effective for those victims of
serious battery by friends, who with the help of an `external' expert want to
discontinue their violent relationships. Victim assistance should offer help to
these victims, after the cohabitation has been terminated, because it is only
then that the process of coping is set in motion. In our opinion victim assistance should be well aware of the fact that rendering help to such victims of a
violent relationship is not an easy task. So much violente inflicted by someone loved by the victim harms the foundations of her existence. These victims
could be compared with `survivors'. Step by step they have to build up their
material and mental existence. The help of good friends is essential in this
process.
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Bijlage 1

Overeenkomsten tussen `hulp'- en `niet-hulp'-slachtoffers (zie tabel 16)
vergelijkingsgrond

specifieke reparatieklachten
schuldgevoelens
geen vertrouwen in politie
geen vertrouwen in partner
geen vertrouwen in bekenden
angst op het werk
gevoelens tijdens het misdrijf
woede

angst
vernedering
walging
schuld
schaamte
paniek
punitiviteit
heropvoeden daders
opsluiten daders

werkkampen

F/XZ

df

verband

2.0
0.4
0.0
3.2
0.0

1
1
1
1
1

n.s.
n.s,
n.s.
n.s.
n.s.

7.3

3

n.s.

4.8
3.6
4.1
4.7
0.6
7.5

3
3
3
3
3
3

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

(p <.06)
(p <.20)
(p<.32)
(p <.25)
(p <.20)
(p <.07)

n.s.
n.s.

n.s.
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Overeenkomsten tussen `wil hulp'-slachtoffers en 'wil geen hulp'-slachtoffers (zie
tabel 17)
vergelijkingsgrond
herbeleven
vaak denken aan de gevolgen

vaak denken aan de situatie
specifieke reparatieklachten
geen zelfvertrouwen

verband

F/X2

df

1.0
-

2
-

n.s.
n.s.

3.0

1

n.s.

angst op straat

0.3

1

n.s.

angst op het werk

1.8

1

n.s.

persoonlijkheidstest
selfesteem

1.6

3,206

n.s.

2-5
0.6
2.4
0.0
2.7
5.6

1
1
1
1
1
2

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2.7
5.7
2.2
5.1
6.6
4S

3
3
3
3
3
3

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

0.0
1.6
0.7
2.8
0.1

1
1
1
1
1

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

5.1

1

n.s.

4.8
3.6
0.6

2
2
2

n.s.
n.s.
n.s.

gevoelens van onveiligheid
bang 's avonds thuis
bang voor inbraak
bang lastigvallen
bang sexuele bedoelingen
bang veel geld op straat
denken aan slachtofferschap
punitiviteit
heropvoeden van misdadigers
opsluiten van misdadigers
strengere straffen
maatschappelijke hulpverlening
werkkampen
betere werkgelegenheid
strafdoelen
specifieke preventie

generale preventie
wraak
morele genoegdoening
resocialisatie
meer geld bestrijden misdaad
politie

rechtspraak
gevangenissen
hulp daders

(p<.07)

Overeenkomsten tussen `wil hulp'- en 'hulp gehad'-slachtoffers (zie tabel 18)
Gedetailleerde informatie heeft geen zin omdat van het grote aantal items slechts enkele items
een verschil laten zien. Hieronder staan dan ook alleen de specifieke reparatieklachten.
vergelijkingsgrond
specifieke reparatieklachten
vaak last van psychosociale klachten
vaak last van wantrouwen en angst

vaak last van een verstoorde kijk op de omgeving
verminderd zelfvertrouwen
schuldgevoelens
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F/X2

df

verband

1.1
0.1

(1,140)
(1,140)

n.s.
n.s.

0.0
1.9
0.0

(1,140)
1
1

n.s.
n.s.
n.s.

Bijlage 2

Overeenkomsten slachtoffers die hulp willen en die dat niet willen (zie tabel 19)
vergelijkingsgrond
problemen
met veiligheid
informatie
problemen opgelost
psychologische gevolgen
dader geen straf
geen hulp conflict dader
denken aan mogelijkheid dat de dader het weer doet
schade
vernieling
letsel
gevoel van onveiligheid
invloed op emoties
invloed relatie dader
slechte hulp instanties
steun
familie
vrienden
oordeel over politie
behandeling
inspanning
reden aangifte

F/Xz

df

2.4
3.8
0.1

1
2
1

verband
n.s.
n.s.
n.s.

0.3
1.8
0.8
1.0
1.1
0.6
0.3
2.4
1.9
0.6

(4,67)
(4,44)
(4,67)
(4,52)
(4,21)
(4,10)
(4,67
(4,68)
(4,17)
(4,35)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
p<.06
n.s.
p <.20

0.7
0.8

(4,66)
(4,67)

n.s.
n.s.

0.2
0.9

(4,68)
(4,60)

n.s.
n.s.

dader pakken
bewijs verzekering
mijn plicht
veranderen situatie
spullen terugkrijgen
extra surveilleren

0.6

(4,66)

n.s.

0.7

(4,66)

n.s.

1.2

(4,67)

n.s.

0.2
0.5

(4,62)
(4,67)

n.s.
n.s.

1.0

(4,63)

n.s.

situatie veranderen als slachtoffer
verergering voorkomen

1.3
0.3

(4,65)
(4,65)

n.s.
n.s.

Overeenkomsten tussen `hulp'- en `wil hulp'-slachtoffers (zie tabel 20)
vergelijkingsgrond
problemen
informatie
veiligheid
psychologische gevolgen
alle items
oordeel over de politie
zowel behandeling als inspanning
reden aangifte
alle items behalve opgevangen en geholpen worden

F/X2

df

4.9
4.2

4
4

verband

n.s.
n.s.
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Overeenkomsten tussen geholpen en hulp geweigerde slachtoffers (zie tabel 24)
vergelijkingsgrond
psychologische gevolgen
dader geen straf
geen hulp conflict dader
denken aan mogelijkheid dat de dader het weer doet
invloed op relatie dader
gevoel onveiligheid thuis en omgeving
medeschuldig voelen
schade
vernieling
letsel
slechte hulp instanties
oordeel politie
inspanning
reden aangifte
dader pakken

spullen terugkrijgen

F/XZ
0.8
1.3
0.2
2.9
1.0
2.2
2.2
1.9
0.8
0.9
0.1

df
(2,110)
(2,83)
(2,114)
(2,45)
(2,111)
(2,44)
(2,88)
(2,41)
(2,24)
(2,61)
2

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

1.2

(2,117)

n,s.

0.5

(2,116)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

extra surveilleren

1.8

(2,116)

politie op de hoogte van mijn situatie als slachtoffer
verergeren voorkomen

1.6
1.5

(2,117)
(2,117)
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verband

(p <.07)
(p<.20)
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