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Voorwoord

Onderlinge agressie en geweld (OAG) schijnt binnen de Dienst Justitiële 
Inrichtingen ongeveer twee keer zo vaak voor te komen als in andere 
bedrijfstakken. Ruim een kwart van de werknemers in justitiële inrich-
tingen heeft te maken met intimidatie door een collega en/of leiding-
gevende, ongeveer tien procent van de werknemers heeft te maken met 
ongewenste seksuele aandacht en een kleine groep, vooral mannelijke 
werknemers wordt slachtoffer van fysiek geweld. Tot deze vaststelling 
kwam het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in 
2006 (Bogaerts & Den Hartogh, 2006).1 DJI, de vakorganisaties en het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anticipeerden al in 
een eerder stadium op deze problematiek en ondertekenden op 23 maart 
2005 het Arboplusconvenant DJI. Het doel van deze overeenkomst met 
een looptijd tot 1 juli 2007 was het loopbaanperspectief van executieven 
te verbeteren, de integrale personele veiligheid van DJI-medewerkers te 
verhogen en het verzuim te verlagen. Op 19 juni 2007 werden de resulta-
ten bekendgemaakt en werd de situatie tussen 2004 en 2007 vergeleken. 
Fysiek geweld tussen collega’s en het ziekteverzuim is tussen maart 2005 
en juni 2007 gedaald, maar minder dan werd vooropgesteld.
In 2006 werd door DJI een verdiepingsstudie aangevraagd om meer zicht 
te krijgen op de relatie tussen onderlinge agressie en geweld en verzuim. 
Als theoretisch kader werd het model van Schaufeli en Peeters (2000) 
gebruikt, verder werd posttraumatische stress opgevoerd omdat uit een 
veelheid aan studies blijkt dat er samenhang is tussen geweld op de werk-
vloer, jobstress, posttraumatische stress en ziekteverzuim.
Vertrekkende van deze brede theoretische inbedding heeft het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie de inhoudelijke samenwerking gezocht met het 
International Victimology Institute Tilburg (Intervict), dat verbonden 
is aan de Universiteit van Tilburg. In gezamenlijk overleg hebben beide 
instituten de inhoud van het onderzoek vastgesteld. Via DJI zijn meer 
dan 170 penitentiaire werkers bevraagd. We zijn veel dank verschuldigd 
aan dhr. Ron Scherf, die als contactpersoon fungeerde tussen het WODC 
en de uitvoeringsorganisaties, verder bedanken we drs. Toon Molleman 
die dit proces mede ondersteund heeft. Tot slot een woord van dank aan 
dr. Arie van den Hurk en prof. dr. Stijn Vanheule, Universiteit Gent, Facul-
teit Psychologische en Pedagogische wetenschappen, voor hun onder-
steuning en expertise. Niet in het minst bedanken we de deelnemers die 
geheel vrijblijvend tijd hebben vrijgemaakt om mee te werken aan het 
onderzoek.

Prof. dr. Frans L. Leeuw
Directeur WODC

1 Dit onderzoek verscheen in de zomer van 2007. 
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Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet van 
18 maart 1999 verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid 
van hun werknemers en daarbij een beleid te voeren dat is gericht op zo 
goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het voorkomen van agressie 
jegens werknemers valt onder deze verplichting.
In november 2005 is in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie een grootschalig onderzoek 
verricht naar de prevalentie van agressieve gedragingen waar werknemers 
binnen penitentiaire inrichtingen tijdens de uitoefening van hun werk-
zaamheden mee te maken krijgen (Bogaerts & Den Hartogh, 2006). Eén 
van de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek was dat ‘onderlinge 
agressie en geweld’ (OAG) binnen het gevangeniswezen een veelvoorko-
mend fenomeen betreft; van de 5.750 responderende werknemers rappor-
teerden er maar liefst 641 in de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer 
te zijn geworden van één of meerdere vormen van OAG, waarbij OAG kan 
worden onderscheiden in ervaren ongewenste seksuele aandacht, intimi-
datie en lichamelijk geweld. Bij onderlinge agressie en geweld gaat het om 
incidenten tussen personeelsleden of incidenten tussen leidinggevenden 
en personeelsleden.
Een substantieel deel van het gevangenispersoneel wordt gevormd door 
penitentiaire-inrichtingswerkers (PIW’ers). Teneinde de veiligheid van 
PIW’ers te verbeteren, zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de vakbonden op 
23 maart 2005 in het ‘Arboplusconvenant Dienst Justitiële Inrichtingen 
inzake Verzuimbeleid, Integrale personele veiligheid en Loopbaan-
perspectief executief personeel’2 een reductie van OAG overeengekomen. 
Medio 2007 dient deze reductie te zijn bewerkstelligd.3

Om succesvol gevolg te kunnen geven aan de gemaakte afspraken, heeft 
de Sectordirectie Gevangeniswezen naast vele acties en maatregelen, het 
WODC verzocht nader onderzoek te verrichten naar OAG binnen peniten-
tiaire inrichtingen.
Er werd in deze studie gekozen om alleen persoonsgebonden factoren in 
het onderzoek te betrekken. Organisatie-, economische factoren en insti-
tutionele kenmerken van organisaties die zonder meer een belangrijke rol 
spelen in het vóórkomen en voorkomen van OAG, werden niet betrokken. 
Bijvoorbeeld framing-mechanismen, die in elke organisatie voorkomen, 
werden niet onderzocht, niettegenstaande het belang van dit en andere 
concepten. In het boek ‘Frame analysis: An essay on the organization 
of experience’ (Goffman, 1974, p. 21) schrijft Goffman: ‘The concept of 
framing is taken to label schemata of interpretation that allows individuals 

2 Dit convenant kan worden gedownload via www.arboconvenanten.nl.
3 De precieze overeengekomen percentages, uitgesplitst naar type OAG, zijn opgenomen in artikel 2 lid 2 

van het convenant.

 1 Inleiding
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10 Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

or groups to locate, perceive, identify, and label events and occurrences, 
thus rendering meaning, organizing experiences, and guiding actions.’ In 
het onderzoek ‘benchmark justitiële inrichtingen’ dat in het najaar van 
2007 van start zal gaan, worden naast persoonsgebonden indicatoren, ook 
institutionele, organisatie- en economische kenmerken betrokken om de 
kwaliteit van justitiële inrichtingen te kunnen beoordelen. Hierdoor wordt 
onderlinge agressie en geweld niet alleen gekoppeld aan persoonsgebon-
den factoren, maar in verband gebracht met institutionele factoren en 
organisatiespecifieke kenmerken. Evenmin werd het verband onderzocht 
tussen huiselijk geweld (partnergeweld), geweld op de werkvloer, ziekte-
verzuim en economische kosten, ondanks het feit dat dit verband in de 
literatuur geregeld wordt aangetoond (e.g. Reeves & O’Leary-Kelly, 2007; 
Swanberg, Macke & Logan, 2007).

In dit onderzoek wenst DJI inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van 
OAG en de factoren die daaraan ten grondslag liggen. In het bijzonder is 
DJI geïnteresseerd in arbeidsverzuim als mogelijk gevolg van OAG en de 
psychosociale factoren die daarbij een rol spelen. In dit rapport worden 
de bevindingen van dit onderzoek aangeboden. Het rapport is als volgt 
opgebouwd.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de potentiële gevolgen van OAG en de 
daaraan ten grondslag liggende factoren die op basis van literatuuronder-
zoek verondersteld kunnen worden.
Vervolgens wordt op basis van deze bevindingen in hoofdstuk 3 een hypo-
thetisch model gepresenteerd dat het uitgangspunt voor het empirische 
deel van het onderzoek vormt. Tevens zal besproken worden hoe dit model 
empirisch wordt getoetst.
In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van de toetsing worden gepresenteerd 
en wordt gekeken of er dient te worden uitgesplitst naar deelmodellen.
Hierna zullen, in hoofdstuk 5, twaalf specifieke onderzoeksvragen 
worden geformuleerd die volgens de onderzoekers naar aanleiding van 
de literatuurstudie en het daarop gebaseerde hypothetische model nader 
verdienen te worden geëxploreerd. Alle vragen sluiten logisch aan bij het 
geformuleerde hypothetische model. Wederom zal worden aangegeven 
hoe de vragen zijn getoetst.
Ten slotte zal in hoofdstuk 6 een samenvatting van het onderzoek worden 
gegeven. Ook zullen in dit hoofdstuk enkele conclusies worden getrokken.

WODC 260_07.indd   Sec1:10WODC 260_07.indd   Sec1:10 11-2-2008   15:20:2611-2-2008   15:20:26



De onderhavige studie betreft het eerste onderzoek naar de gevolgen 
van OAG binnen penitentiaire inrichtingen en de factoren die daaraan 
bijdragen. Eerdere studies hebben zich primair gericht op agressie en 
geweldsincidenten binnen andere settings dan gevangenissen, zoals zie-
kenhuizen, sociale werkplaatsen en openbare diensten (e.g., Eley, Hegney, 
Buikstra, Fallon, Plank & Parker, 2007; Dupre & Barling, 2006; Littlechild, 
2005; Walsh & Clarke, 2003; Winstanley & Whittington, 2002; De Vries, 
Van Dalen & Nuyens, 2002). Veruit de meeste van deze studies betroffen 
bovendien agressie of geweld gepleegd door patiënten of klanten, gericht 
tegen personeelsleden. Desondanks lijkt de bestaande literatuur voldoen-
de inzichten te verschaffen om een model van het fenomeen OAG onder 
PIW’ers te kunnen schetsen dat een voldoende theoretisch uitgangspunt 
kan vormen voor empirische toetsing. In dit hoofdstuk worden de belang-
rijkste bevindingen uit de literatuur toegelicht. De focus zal liggen op 
onderzoeken binnen het gevangeniswezen. Een onderscheid zal gemaakt 
worden tussen gevolgen van OAG en factoren die verondersteld kunnen 
worden daaraan ten grondslag te liggen.

2.1 Posttraumatische stress en arbeidsverzuim

Geweld en andere agressieve gedragingen kunnen ernstige negatieve 
consequenties voor de betrokken werknemer hebben. Naast lichamelijk 
letsel kan het slachtoffer langdurig en soms zelfs blijvend psychische 
klachten overhouden aan het geweldsincident. Vanwege het frequente en 
intensieve contact met gedetineerden, lijkt de confrontatie met agressie 
en geweld inherent te zijn aan het beroep van PIW’er. Spanningen tussen 
gedetineerden onderling en gedetineerden en bewaarders kunnen leiden 
tot verbale of zelfs fysieke uitingen van agressie. Onderzoek lijkt uit te wij-
zen dat PIW’ers, in vergelijking met andere beroepsgroepen, door de aard 
van hun werkzaamheden, extra vatbaar zijn voor het ontwikkelen van 
uiteenlopende klachten. Schaufeli en Peeters (2000) hebben in een zeer 
omvattende internationale overzichtsstudie de gevolgen van het werk als 
PIW’er in kaart trachten te brengen. PIW’ers blijken veelvuldig last te heb-
ben van psychosomatische stoornissen en (verschijnselen van) burnout. 
Ernstige burnoutklachten kunnen zelfs gepaard gaan met ervaringen van 
depersonalisatie. Ook negatieve houdingen ten opzichte van hun werk, 
vaak ingegeven door een gebrek aan zeggenschap over de inrichting van 
hun werkzaamheden en gevoelens van machteloosheid om hier veran-
dering in te brengen, komen volgens hen vaak voor onder PIW’ers. Latere 
studies suggereren dat PIW’ers een verhoogd risico lopen op een diag-
nose van Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Stadnyk (2004) vond 

 2 Mogelijke gevolgen van OAG en 
factoren die daaraan ten grondslag 
liggen
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12 Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

bijvoorbeeld dat de prevalentie van posttraumatische stresssymptomen 
duidend op een diagnose van PTSS onder een groep PIW’ers, werkzaam in 
de Canadese provincie Saskatchewan, 25,8% bedroeg. Onder de algemene 
bevolking lijkt de prevalentie van PTSS ongeveer 8% te bedragen
(e.g., Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995).
Het onderzoek van Stadnyk wees voorts uit dat PIW’ers in de PTSS-groep 
een significant lagere kwaliteit van leven ervoeren dan de groep zonder 
PTSS en vaker verzuimden van hun werk. Andere studies lijken het 
verband tussen posttraumatische stress en arbeidsverzuim te bevesti-
gen (e.g., Mitani, Fuijta & Shiraawa, 2005). Verondersteld kan worden dat 
geweldservaringen onder PIW’ers kunnen leiden tot posttraumatische 
stresssymptomen en in een beperkt aantal gevallen zelfs tot een diagnose 
van PTSS. Via posttraumatische stress kunnen zulke ervaringen arbeids-
verzuim tot gevolg hebben. Ook een direct verband tussen geweldserva-
ringen en arbeidsverzuim kan verondersteld worden te bestaan. Terwijl 
tijdelijke afwezigheid ingeval van (ernstig) lichamelijk letsel voor de hand 
ligt, suggereren diverse studies naar absentie dat voor sommige werkne-
mers arbeidsverzuim een reactie betreft op een werkomgeving waarbin-
nen zij zich niet prettig voelen (e.g., Lowe, Schellenberg & Shannon, 2003; 
Harrison & Martocchio, 1998). Geweld is een belangrijke voorspeller van 
tevredenheid over de omstandigheden waarbinnen men werkzaam is 
(e.g., Brough, 2005).

2.2 Voorspellers van posttraumatische stress en arbeidsverzuim

2.2.1 Aard en ernst van OAG

De mate waarin posttraumatische stresssymptomen worden ervaren, lijkt 
op het eerste gezicht voor een belangrijk deel afhankelijk te zijn van de 
aard en ernst van het geweld dat gehanteerd wordt. Dit beeld wordt echter 
niet bevestigd door empirische studies. De ernst van het geweld dat ten 
opzichte van het slachtoffer is gebruikt, kan alleen worden vastgesteld 
aan de hand van de ernst van het fysieke letsel dat het slachtoffer aan het 
geweldsincident heeft overgehouden. De ernst van de fysieke schade die 
het slachtoffer oploopt tijdens het geweldsincident is volgens sommige 
studies een belangrijke voorspeller van de mate waarin posttraumatische 
stresssymptomen worden ervaren (e.g., Lipsky, Field, Caetano & Larkin, 
2005). Andere studies hebben daarentegen geen verband kunnen aanto-
nen tussen de ernst van het opgelopen letsel en het ontwikkelen van post-
traumatische stresssymptomen (e.g., Holbrook, Stein & Amick-McMullan, 
2001). Ook wat betreft de aard van het geweld bestaat geen duidelijkheid; 
de meeste studies hebben zich gericht op slachtoffers van één type delict, 
zoals slachtoffers van aanranding (e.g., Ullman, Townsend, Filipas & 
Starzynski, 2007). De aard van het delict betreft in zulke gevallen een 
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13Mogelijke gevolgen van OAG en factoren die daaraan ten grondslag liggen

 constante en kan om die reden niet onderzocht worden. Eén van de wei-
nige uitzonderingen hierop betreft de studie van Walsh en Clarke (2003). 
Zij vonden, en dat zou op basis van intuïtie wellicht niet verwacht worden, 
dat verbale agressie op de werkvloer leidt tot meer symptomen van post-
traumatische stress dan fysieke vormen van agressie.

2.2.2 Psychosociale factoren

Naast de aard en de ernst van OAG spelen ook psychosociale factoren 
een rol in de ontwikkeling van posttraumatische stresssymptomen. 
Achtereenvolgens zal kort worden ingegaan op sociale steun, volwassen 
hechtingsstijl, negatieve affectiviteit en type-D-persoonlijkheid als moge-
lijke voorspellers van posttraumatische stress en arbeidsverzuim.
Empirische studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat een verband 
bestaat tussen sociale steun en posttraumatische stress in die zin dat het 
ervaren van sociale steun de kans op het ontwikkelen van posttrauma-
tische stresssymptomen reduceert (e.g., Vranceanu, Hobfoll & Johnson, 
2007; Van Emmerik, Euwema & Bakker, 2007; Mitani et al., 2005; Kasper-
sen, Matthisen & Götestam, 2003). Meer specifiek lijkt een verband te 
bestaan tussen sociale steun van collega’s en posttraumatische stress 
na een ‘critical incident’ (Haslam & Malon, 2003). Ook OAG kan als een 
 critical incident worden gezien.
Naast sociale steun is het ontwikkelen van posttraumatische stress-
symptomen ook afhankelijk van bepaalde persoonlijke predisposities. 
In de eerste plaats lijkt een verband te bestaan met volwassen hechtings-
stijl. Bartholomew en Horowitz (1991) maken een onderscheid tussen vier 
hechtingsstijlen: A) veilige hechting, B) angstige hechting, C) gepreoccu-
peerde hechting en D) afwijzende hechting. Diverse studies hebben 
aangetoond dat de angstige en de gepreoccupeerde hechtingsstijlen 
gepaard gaan met een verhoogde kans op het ervaren van posttraumati-
sche stresssymptomen na een traumatische gebeurtenis (e.g., Declercq 
& Palmans, 2006; Declercq & Willemsen, 2006; Dieperink, Leskela, Thuras 
& Engdahl, 2001). Er bestaan aanwijzingen dat het verband tussen hech-
tingsstijlen en posttraumatische stress (gedeeltelijk) wordt verklaard door 
het ervaren van sociale steun (Simpson, Rholes, Oriña & Grich, 2002). 
Mogelijk bepaalt de aard van de hechtingsstijl of slachtoffers in staat zijn 
voldoende steun te genereren uit hun directe sociale omgeving teneinde 
het trauma op een gezonde manier te verwerken. Voorts lijkt een rela-
tie te bestaan tussen volwassen hechtingsstijl en geweld (e.g., Bogaerts, 
Vervaeke & Goethals, 2004; Bogaerts, Declerq & Vanheule, 2005; Bogaerts, 
Vanheule & Desmet, 2006a, 2006b; Bogaerts, Daalder, Vanheule & Leeuw, 
2007, in druk).
In de tweede plaats lijkt een relatie te bestaan tussen aspecten van 
persoonlijkheid en posttraumatische stress. Met name negatieve 
 affectiviteit – een persoonlijkheidstrek die verwijst naar het bijna voort-
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14 Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

durend aanwezig zijn van negatieve gedachten, emoties en een negatief 
zelfbeeld (Watson & Clark, 1992) – is herhaaldelijk in verband gebracht 
met posttraumatische stress (e.g., Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg, 
2000; Cox, MacPherson, Enns & McWilliams, 2004; Engelhardt, Van den 
Hout & Kindt, 2003; Hyer et al., 2003; Miller, 2003); Mensen die geken-
merkt worden door negatieve affectiviteit, lopen een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van posttraumatische stress. In sommige studies (e.g., 
Shapinsky, Alicia, Rapport, Henderson & Axelrod, 2005) worden dermate 
sterke verbanden gevonden tussen negatieve affectiviteit en posttrauma-
tische stress dat met recht de vraag kan worden gesteld of posttrauma-
tische stresssymptomen in die gevallen niet veeleer immer aanwezige 
negatieve gedachten en emoties reflecteren dan een min of meer tijdelijke 
reactie op een traumatische of anderszins stressvolle gebeurtenis betref-
fen. Naast negatieve affectiviteit als afzonderlijke persoonlijkheidstrek 
lijkt een verband te bestaan tussen het zogenaamde ‘distressed’ of type-
D-persoonlijkheidsconstruct en het ontwikkelen van posttraumatische 
stresssymptomen. Van type-D-persoonlijkheid is sprake indien negatieve 
affectiviteit gepaard gaat met sociale inhibitie, d.w.z. de stabiele neiging 
om negatieve emoties niet te uiten in sociale interacties (e.g., Denollet, 
2000). Type-D-persoonlijkheid gaat gepaard met een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van posttraumatische stresssymptomen (Pedersen & 
Denollet, 2004).
Negatieve affectiviteit lijkt voorts verband te houden met volwassen 
hechtingsstijl (e.g., Pines, 2005; Penny & Spector, 2005; Adam, Gunnar 
& Tanaka, 2004; Waerden, Cook & Vaughan, 2003; Davila, Bradbury & 
Fincham, 1998). Op basis van theoretische argumenten kan tevens een 
verband worden verondersteld tussen type-D-persoonlijkheid en volwas-
sen hechtingsstijl. Ten eerste maakt negatieve affectiviteit deel uit van 
het type-D-concept. Ten tweede kan worden betoogd dat het niet uiten 
van emoties tegenover anderen een indicator is voor de manier waarop 
mensen relaties met anderen aangaan; het lijkt onwaarschijnlijk dat 
mensen die zich ongemakkelijk voelen bij het uiten van hun emoties in 
gezelschap geen problemen hebben met het opbouwen van een emotio-
nele band met anderen. Het durven en kunnen uiten van emoties maakt 
daar immers onderdeel van uit. Ten slotte bestaan aanwijzingen dat 
negatieve affectiviteit een voorspeller is van arbeidsverzuim (Hanebuth, 
Meinel & Fisher, 2006).
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Op basis van de bevindingen van de literatuurstudie kan een hypothe-
tisch model worden ontwikkeld over de gevolgen van OAG en de factoren 
die daaraan ten grondslag liggen. Alvorens dit hypothetische model in 
paragraaf 3.2 te presenteren, worden, omwille van de duidelijkheid, de 
belangrijkste bevindingen uit het literatuuronderzoek in de volgende 
paragraaf kort samengevat. In de paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 worden res-
pectievelijk de respondenten, de onderzoeksprocedure en het instrumen-
tarium toegelicht. In paragraaf 3.6 wordt ten slotte besproken hoe het 
hypothetische model empirisch zal worden getoetst.

3.1 Belangrijkste bevindingen uit de literatuurstudie

De literatuurstudie suggereert dat OAG onder PIW’ers gepaard kan 
gaan met uiteenlopende negatieve psychologische gevolgen. Gewelds-
ervaringen vormen een structureel onderdeel van het werk van PIW’ers. 
Diverse studies hebben aangetoond dat PIW’ers vaak last hebben van 
posttraumatische stresssymptomen (Stadnyk, 2004) en vaak verzuimen 
van hun werk (Schaufeli & Peeters, 2000). Verondersteld kan worden dat 
geweldservaringen gepaard kunnen gaan met posttraumatische stress. 
Posttraumatische stress kan vervolgens leiden tot arbeidsverzuim.
Voorts suggereren verschillende studies dat het ervaren van sociale steun 
het risico op het ontwikkelen van posttraumatische stress verlaagt (e.g., 
Mitani et al., 2005), terwijl een vermijdende of angstige volwassen hech-
tingsstijl (Declercq & Palmans, 2006), negatieve affectiviteit (e.g., Cox et 
al., 2004) en type-D-persoonlijkheid (Pedersen & Denollet, 2004) daarvoor 
risicofactoren lijken te vormen.
Negatieve affectiviteit lijkt ook onafhankelijk van het ontwikkelen van 
posttraumatische stresssymptomen te zijn gerelateerd aan ziekteverzuim.
Een onveilige volwassen hechtingsstijl lijkt ten slotte geassocieerd te 
zijn met sociale steun (Simpson et al., 2002), negatieve affectiviteit (e.g., 
Adam et al., 2004), type-D-persoonlijkheid en geweld (e.g., Brough, 2005). 
Individuen met een onveilige volwassen hechtingsstijl ervaren subjectief 
minder sociale steun van anderen, zijn negatiever en meer sociaal geremd 
in het uiten van gevoelens ten aanzien van anderen en lopen meer risico 
om slachtoffer te worden van geweld dan individuen met een veilige 
volwassen hechtingsstijl.
Al met al geeft het literatuuronderzoek aanleiding om te veronderstellen 
dat OAG een complex fenomeen betreft; OAG lijkt te kunnen leiden tot 
verschillende negatieve, gezondheidsgerelateerde gevolgen. Uiteen-
lopende factoren lijken, rechtstreeks of indirect, een bijdrage te leveren 
aan het al dan niet optreden van die gevolgen. In de volgende paragraaf 
zal worden aangegeven hoe dit complexe fenomeen kan worden vertaald 

 3 Constructie en toetsing van 
het hypothetische model
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in een theoretisch hypothetisch model dat zich leent voor toetsing door 
empirisch onderzoek.

3.2 Het hypothetische model

Gelet op de resultaten van het literatuuronderzoek dient het hypothe-
tische model van de mogelijke determinanten en gevolgen van OAG de 
volgende variabelen te bevatten: OAG, geweld gepleegd door gedetineer-
den, sociale steun, veilige (volwassen) hechtingsstijl, negatieve affecti-
viteit, type-D-persoonlijkheid, posttraumatische stresssymptomen en 
arbeidsverzuim. Het model kan als volgt grafisch worden weergegeven 
in een zogenoemd ‘paddiagram’ (zie figuur 1): de eerste paden lopen van 
geweld naar posttraumatische stressstoornis (PTSS) en van geweld naar 
arbeidsverzuim. We veronderstellen dat geweld, PTSS en arbeidsverzuim 
veroorzaakt. De paden 3, 4 en 5 lopen van sociale steun, veilige hechting 
en negatieve affectiviteit naar PTSS. Een (chronisch) gebrek aan sociale 
steun, een onveilige hechtingsstijl en negatieve affectiviteit, zou aanlei-
ding kunnen geven tot de ontwikkeling van PTSS. Bij pad 6 wordt ver-
ondersteld dat mensen die een negatieve ingesteldheid hebben, vlugger 
arbeidsverzuim zullen vertonen dan anderen. Type-D-persoonlijkheid 
(pad 7) zou de kans op PTSS verhogen en negatieve correleren met veilige 
hechting (pad 8). Iemand met een veilige hechtingsstijl zou minder kans 
lopen om slachtoffer te worden van geweld (pad 9). Een veilige hechtings-
stijl zou negatief correleren met negatieve affectiviteit (pad 10) en positief 
correleren met het ervaren van positieve sociale steun (pad 12). Ten slotte, 
we veronderstellen een verband tussen PTSS en arbeidsverzuim (pad 11).

Figuur 1 Het hypothetische model: geweld, sociale steun, veilige 
hechtingsstijl, negatieve affectiviteit, type-D-persoonlijkheid 
in relatie tot posttraumatische stress en arbeidsverzuim

Posttraumatische
stressstoornis Sociale steun 

Veilige hechtingsstijl

Negatieve affectiviteit

Geweld 
1

2

3
4

5

67

9

10 8 11

Werkverzuim 
(in dagen)

12

Type-D-persoonlijkheid
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17Constructie en toetsing van het hypothetische model

3.3 De respondenten

De onderzoeksgroep bestond uit 174 penitentiaire-inrichtings werkers 
(PIW’ers), die werkzaam zijn binnen een inrichting van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI).
Het onderzoek is verricht binnen een tiental verschillende locaties. 
Binnen elke deelnemende inrichting is een onafhankelijke procesbe-
geleider benaderd met het verzoek vier PIW’ers te selecteren voor het 
afnemen van een gestructureerd interview. Twee van de vier te selecteren 
PIW’ers dienden in de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer van OAG 
binnen de betreffende inrichting te zijn geweest, terwijl de andere twee 
respondenten dat niet mochten zijn geweest. Aldus diende een groep van 
100 slachtoffers en een controlegroep van 100 niet-slachtoffers te worden 
samengesteld. Als gevolg van weigeringen bleek niet mogelijk om 100 
slachtoffers en 100 niet-slachtoffers te selecteren waardoor de uiteinde-
lijke steekproef uit 174 PIW’ers bestond, van wie 54 aangaven het slacht-
offer van OAG te zijn geweest en 118 geen slachtoffer waren geweest in de 
afgelopen twaalf maanden. Alle deelnemers werd uitdrukkelijk medege-
deeld dat zij niet tot deelname aan het onderzoek verplicht waren en dat 
hun privacy zou worden gewaarborgd.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 43 jaar en 11 maanden 
(SD = 8,59; range = 22-59 jaar). 122 Van hen zijn mannen. De deelnemende 
mannen waren significant ouder dan de vrouwen (gem. % = 45 jaar en 
5 maanden vs. gem. & = 40 jaar en 4 maanden, p = 0,000). De gemiddelde 
dienstduur bedroeg 14 jaar en 4 maanden (SD = 8,84; range = 0,5-36 jaar). 
Het gemiddelde aantal dienstjaren was significant hoger voor mannen 
dan voor vrouwen (gem. % = 15 jaar en 9 maanden vs. gem. & = 11 jaar en 
7 maanden, p = 0,000).

3.4 Onderzoeksprocedure

De procesbegeleiders werden voorafgaande aan het onderzoek uitgebreid 
schriftelijk geïnstrueerd over de wijze waarop zij de interviews dienden af 
te nemen.
Het interview bestond uit 29 vragen. De vragen waren gesloten of (half) 
open. De eerste acht vragen hadden betrekking op sociaaldemografische 
gegevens. De overige 21 vragen betroffen ervaringen met geweld tijdens 
het werk. Vijf vragen gingen over geweld gepleegd door gedetineerden. 
Evenals in het onderzoek van november 2005 werd in deze vijf vragen 
achtereenvolgens gevraagd naar de vorm van het geweld (ongewenste 
seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld, een combinatie van 
deze vormen en ‘andere vorm van agressie’), de frequentie van het geweld, 
sociale steun in de zin van het spreken met collega’s over geweld gepleegd 
door gedetineerden, de manier waarop daarover wordt gesproken en of 
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men geweld gepleegd door gedetineerden anders ervaart dan OAG. De 
resterende 16 vragen gingen over OAG. Wederom werd gevraagd naar de 
vorm (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en lichamelijk geweld) 
en frequentie van het geweld. Hiernaast werd gevraagd naar reacties op 
OAG (e.g., ‘gemeld aan leidinggevende’) en eerdere ervaringen met geweld 
(zowel binnen een werksituatie als op privégebied). Voorts werd gevraagd 
of men op de hoogte was van ervaringen met OAG onder collega’s, en 
zo ja, hoe men die wetenschap had verkregen. Ten slotte werden enkele 
vragen gesteld over verzuim (frequentie, duur afwezigheid per verzuim-
periode en of afwezigheid het gevolg was van OAG), sociale steun in de 
zin van het spreken met collega’s over OAG en de manier waarop daarover 
wordt gesproken. Elke deelnemer werd aan het einde van het interview in 
de gelegenheid gesteld onderwerpen ter sprake te brengen waarnaar niet 
was gevraagd. De antwoorden op de vragen werden door de procesbege-
leider op een antwoordformulier ingevuld.
Na het interview kregen de deelnemers drie vragenlijsten voorgelegd, 
vergezeld van een korte instructie. Deze zullen hierna kort worden 
besproken.4

3.5 Het instrumentarium

De deelnemers hebben achtereenvolgens drie vragenlijsten over sympto-
men van posttraumatische stressstoornis (PTSS), hechtingsstijl en type-
D-persoonlijkheid ingevuld.

Zelfinventarisatielijst (ZIL)
De ZIL bestaat uit 22 stellingen die betrekking hebben op symptomen 
van PTSS (Hovens, 2001; Hovens, Bramsen & Van der Ploeg, 2000). De ZIL 
refereert niet aan een specifi eke traumatische ervaring. Omdat de ZIL 
trauma-onafhankelijk is, is de ZIL geschikt als screeningsinstrument voor 
het in kaart brengen van PTSS-symptomen in de normale populatie.
De stellingen van de ZIL worden gescoord op een vierpuntsschaal, waarbij 
een score van 1 staat voor ‘geheel niet’ en een score van 4 voor ‘zeer veel’. 
Bij elke vraag dient de respondent aan te geven of hij korter of langer dan 
een maand last heeft van de betreffende klacht. Door middel van de ZIL 
kunnen de 17 PTSS-symptomen op grond van de vierde, herziene versie 
van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) 
éénduidig in kaart worden gebracht. DSM-criteria die meer dan één klacht 
verwoorden zijn uit elkaar gehaald. Evenals de DSM-symptomen kunnen 
de symptomen van de ZIL worden onderscheiden in drie symptoomclus-
ters, namelijk: symptomen van herbeleven, vermijding en hyperarousal. 
Een voorbeeld van een vraag uit het symptoomcluster herbeleven is: ‘Ik 

4 Op eenvoudig verzoek aan het WODC kunnen de vragenlijsten worden verkregen. 
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had het gevoel alsof gebeurtenissen uit het verleden weer plaatsvonden.’ 
Een voorbeeld van een vraag uit het cluster vermijding is: ‘Ik probeerde 
gedachten aan vroegere gebeurtenissen te vermijden.’ Een voorbeeld van 
een vraag betreffende hyperarousal is: ‘Ik was prikkelbaar.’
De psychometrische kwaliteiten van de ZIL zijn voor diverse groepen 
Nederlanders in kaart gebracht. Hiertoe is de ZIL voorgelegd aan een 
groep getraumatiseerde en psychiatrische patiënten, een groep die 
werd gevormd door Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog hebben 
mee gemaakt en veteranen die bekend zijn bij de Bond voor Militaire 
Oorlogsslachtoffers, een groep veteranen van Nederlandse vredesmissies 
en een groep medische studenten. Laatstelijk zijn de psychometrische 
kwaliteiten onderzocht in een groep ouderen in de leeftijd van 55 tot 
90 jaar uit de algemene bevolking. Telkens bleken zowel de totaalscores 
op de ZIL als de scores op de afzonderlijke subschalen te beschikken over 
goede interne consistentie met Cronbach’s α tussen 0,90 en 0,94 voor 
de gehele ZIL, tussen 0,77 en 0,89 voor de subschaal herbeleven, tussen 
0,80 en 0,89 voor de subschaal vermijden en tussen 0,76 en 0,89 voor de 
subschaal hyperarousal. Verder blijkt de vragenlijst over een acceptable 
test-hertest betrouwbaarheid (over zeven dagen) te beschikken, met Cron-
bach’s α van 0,92 voor de gehele ZIL, van 0,84 voor de subschaal herbele-
ven, van 0,91 voor de subschaal vermijden en van 0,85 voor de subschaal 
hyperarousal (Hovens, 2001; Hovens et al., 2000).
Indien op ten minste één item van de subschaal herbeleven een score van 
3 of hoger wordt gerapporteerd, op ten minste drie items van de subschaal 
vermijden een score van 3 of hoger wordt gerapporteerd en op ten minste 
twee items van de subschaal hyperarousal een score van 3 wordt gerap-
porteerd, vormt dat een aanwijzing dat sprake is van een PTSS-diagnose 
die voldoet aan de DSM-criteria.

Relationship Questionnaire (RQ)
De RQ (Bartholomew & Horowitz, 1991) betreft een bewerking van de 
Romantic Attachment Questionnaire (RAQ) van Hazan en Shaver (1987). 
De RQ bestaat uit vier vignetten die ervaringen en gedragingen beschrijven 
die corresponderen met de veilige, de vermijdende, de gepreoccupeerde 
en de angstige hechtingsstijl. Op een zevenpuntsschaal dienen responden-
ten aan te geven in welke mate een vignet op hen van toepassing is. In het 
onderhavige onderzoek werd respondenten alleen gevraagd welk vignet 
hen het best beschreef. Omdat elke hechtingsstijl door slechts één item 
wordt vertegenwoordigd, kan de interne consistentie van deze schaal niet 
worden onderzocht.

Type D Scale-14 (DS 14)
De DS 14 bestaat uit de subschalen negatieve affectiviteit en sociale 
inhibitie. Beide subschalen bestaan uit zeven stellingen (Denollet, 2005). 
Elke stelling van de DS 14 wordt gescoord op een vijfpuntsschaal. Om te 
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kunnen spreken van type-D-persoonlijkheid moet een respondent hoog 
scoren op beide subschalen. Respondenten scoren hoog op negatieve 
affectiviteit of sociale inhibitie bij een totaalscore van 10 of meer op de 
betreffende subschaal. Een voorbeelditem van de subschaal negatieve 
affectiviteit betreft: ‘Ik maak me dikwijls druk om onbelangrijke zaken.’ 
Het item ‘Ik maak gemakkelijk contact met anderen’ betreft een voorbeeld 
van de subschaal sociale inhibitie.
De afzonderlijke subschalen kennen een interne consistentie met 
 Cronbach’s α-waarden van 0,88 en 0,86 voor respectievelijk de subschaal 
negatieve affectiviteit en de subschaal sociale inhibitie en een test-hertest 
betrouwbaarheid van 0,72 en 0,82 over een periode van drie maanden 
(Denollet, 2005).

3.6 Toetsing van het hypothetische model

Middels covariantie-structuuranalyse wordt de empirische houdbaar-
heid van het hypothetische model getoetst. Covariantie-structuuranalyse 
wordt gebruikt om de structuur of het patroon van een set variabelen 
te verklaren. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen ‘manifeste’ 
(d.w.z. geobserveerde of empirische) variabelen en ‘latente’ (d.w.z. 
niet-geobserveerde of theoretische) variabelen. De verhoudingen tus-
sen de latente variabelen vormen het zogenoemde structurele deel van 
het veronderstelde model. De relaties tussen de latente variabelen en 
bijbehorende geobserveerde variabelen wordt weergegeven in het meet-
model. Het structurele model is verwant aan het model voor (confir-
matoire) factoranalyse en het meetmodel aan dat voor regressieanalyse 
(Diamantopoulos, 1994). Voorts moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen endogene en exogene variabelen. Endogene variabelen worden 
door het hypothetische model verklaard. Exogene variabelen worden niet 
verklaard door het model en fungeren enkel als onafhankelijke variabe-
len. In het onderhavige model betreft alleen posttraumatische stress-
symptomen een latente variabele. De overige variabelen zijn manifeste 
variabelen. Behalve veilige hechtingsstijl, zijn alle variabelen endogeen. 
Voor de uitvoering van de covariantie-structuuranalyse wordt het compu-
terprogramma Lisrel gebruikt. Lisrel staat voor ‘Lineaire structurele rela-
ties’. Lisrel maakt op basis van de covariantiematrix van de geobserveerde 
data een schatting van de parameters van het veronderstelde model. De 
geschatte parameters corresponderen met de regressiecoëfficiënten, de 
varianties en covarianties van de onafhankelijke variabelen in het model 
en vormen vervolgens het uitgangspunt voor een schatting van de onge-
structureerde populatie covariantiematrix. In de regel geschiedt dit aan 
de hand van Maximum Likelihood Estimation.
Aan de hand van zogenoemde ‘fit indices’ kan worden beoordeeld of 
de geobserveerde waarden aansluiten bij het hypothetische model. Fit 
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indices worden vaak onderverdeeld in ‘absolute’, ‘incremental’ en ‘parsi-
monious’ indices.
Absolute fit indices, zoals de ‘root mean squared error of approximation’ 
(RSMEA), de ‘goodness-of-fit index’ (GFI), de ‘adjusted goodness-of-fit 
index’ (AGFI) en de root mean square (RMR), informeren ons over het 
vermogen van het hypothetische model om de geobserveerde covariantie-
matrix te reproduceren. RSMEA betreft het gemiddelde van de verschillen 
tussen de verwachte en geobserveerde covariantiewaarden. Hoe dichter 
deze waarde bij 0 ligt, hoe beter de geobserveerde waarden overeenstem-
men met het hypothetische model. Volgens Hu en Bentler (1999) dient 
de waarde van de RMSEA beneden 0,06 te liggen. Shelvin en Miles (1997) 
adviseren zelfs een bovengrens van 0,05 aan te houden. De GFI kan 
worden gezien als de proportie verklaarde variantie van de geobserveerde 
covariantiematrix en is vergelijkbaar met R² (Tanaka & Huba, 1989). Indien 
de GFI-waarde groter is dan 0,90 mag het model worden geaccepteerd 
(Verschuren, 1991). De AGFI betreft een variant van de GFI en corrigeert 
voor het aantal vrijheidsgraden in het model. Zowel de GFI als de AGFI 
zijn redelijk stabiel en ongevoelig voor de steekproefgrootte alsmede 
relatief robuust tegen schendingen van de normaliteit. RMR is gebaseerd 
op residuen en betreft het gemiddelde verschil tussen (co)varianties in 
de steekproef en de populatie. Omdat de schaal waarop de variabelen 
gescoord kunnen worden de RMR-waarde kan beïnvloeden, kan het moei-
lijk zijn de gevonden waarde te interpreteren. In ieder geval zal de waarde 
zo klein mogelijk dienen te zijn (Ullman, 2006). Hu en Bentler (1999) advi-
seren een waarde aan te houden die beneden 0,08 ligt.
Incremental fit indices, zoals de comparative fit index (CFI), vergelijken 
het hypothetische model met een basismodel, dat geen covariantie veron-
derstelt tussen de geobserveerde waarden of minder parameters bevat. 
Consensus ontbreekt met betrekking tot de waarde die moet worden 
aangehouden om te kunnen spreken van een acceptabele ‘fit’. Hu en Bent-
ler (1999) suggereren een minimumwaarde dicht bij 0,95. Cheung (2000) 
stelt voor een CFI-waarde die groter of gelijk is aan 0,95 aan te houden.
Met behulp van parsimonious fit indices, zoals PGFI en PCFI, kan worden 
beoordeeld of een theoretisch model met (meer of) minder parameters 
even goed of beter in staat is de geschatte populatie covariantiematrix te 
reproduceren. Indien dat het geval is, dient de voorkeur te worden gege-
ven aan het eenvoudigere model (Kline, 2005). De keuze om uit te gaan 
van minder parameters dient altijd op theoretische gronden te worden 
beargumenteerd.
De besproken fit indices zullen worden gebruikt om te beoordelen of het 
hypothetische model aansluit bij de geobserveerde gegevens. Dit betreft 
stap 1 van de toetsing. Indien het hypothetische model voldoende over-
eenstemt met het gemeten model, wordt overgegaan naar stap 2. Bij stap 2 
wordt de sterkte (of zwakte) van de intercorrelaties tussen de variabelen 
gemeten, d.w.z. de individuele effectparameters worden getoetst op hun 
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statistische significantie. Tevens wordt de verklaarde variantie van het 
model beoordeeld.
De toetsing van de individuele effectparameters is één van de meest 
primaire controles van theoretische gedachtegangen. Parameters met een 
t-waarde beneden een drempelwaarde (gangbaar is een t-waarde < 1,96, 
behorend bij een éénzijdig toetsingsniveau van 5%) moeten worden veron-
dersteld in werkelijkheid niet significant van 0 af te wijken (Tacq, 1997). 
Wanneer een parameter niet significant van 0 afwijkt, kan dat een reden 
zijn om de causaal veronderstelde relatie te laten vallen. Het is echter niet 
verstandig om alleen op basis van de t-toets deze beslissing te nemen. 
Zoals hiervoor werd opgemerkt, dient deze beslissing ook op theoretische 
gronden te berusten.
Twee argumenten die belangrijk zijn bij de inschatting van de verkre-
gen effectparameters zijn de steekproefgrootte en de spreiding van de 
indivi duele waarden in de onafhankelijke variabele ten aanzien van het 
gemiddelde. Hoe groter de steekproef, hoe eerder significante verschillen 
worden gevonden. Met betrekking tot het probleem van de steekproef-
grootte maakt Verschuren (1991) een onderscheid tussen statistische en 
substantiële significantie. In een zeer grote steekproef (bijv. n = 1.000) kan 
een lage waarde van een effectparameter (bijv. r = 0,10) al statistisch signi-
ficant zijn, terwijl de substantiële bijdrage van de onafhankelijke varia-
bele aan de afhankelijke variabele nagenoeg te verwaarlozen is. Wat de 
spreiding in de onafhankelijke variabele betreft, kan worden gesteld dat 
variabelen met een sterke spreiding eerder een significant effect hebben 
dan variabelen met een geringe spreiding (Tacq, 1997).
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De variabelen die op basis van het literatuuronderzoek zijn opgenomen in 
het hypothetische model (figuur 2) werden als volgt geoperationaliseerd: 
geweld betrof slachtofferschap van OAG en/of slachtofferschap van geweld 
gepleegd door gedetineerden in de afgelopen twaalf maanden (wel/niet),5 
sociale steun werd geoperationaliseerd als het spreken met collega’s 
over OAG en/of geweld gepleegd door gedetineerden (wel/niet). Veilige 
hechtingsstijl werd opgesplitst in veilige en onveilige hechtingsstijl. De 
veilig gehechte groep werd gevormd door respondenten die een veilige 
hechtingsstijl op de RQ rapporteerden. De overige respondenten vormden 
samen de groep onveilig gehechte PIW’ers. Negatieve affectiviteit werd 
geoperationaliseerd als de totaalscore op de subschaal negatieve affec-
tiviteit van de DS 14. Van type-D-persoonlijkheid was sprake, indien op 
de DS 14 een score van 10 of hoger op de subschaal negatieve affectiviteit 
gepaard ging met een score van 10 of hoger op de subschaal sociale inhi-
bitie. Met betrekking tot posttraumatische stress werd een onderscheid 
gemaakt tussen respondenten met een ZIL-score die duidt op de aanwe-
zigheid van PTSS en respondenten voor wie dat niet gold. Arbeidsverzuim 
betrof ten slotte het totale aantal verzuimde dagen gedurende de afgelo-
pen twaalf maanden.

Figuur 2 De toetsing van het hypothetische model

Sociale steun 

Veilige hechtingsstijl

Negatieve affectiviteit

Type-D-persoonlijkheid

Geweld 
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r=
-0,11, t=

-1,49

r=0,15, t=1,40

r=0,10, t=
0,75

r=
0,0

9, 
t=

1,0
7

r=
0,3

4, 
t=

2,1
3

r=-0,4, t=-0,39

r=-0,02, t=-0,28

r=
0,25, t=

2,68

r=-0,25, t=-3,42

R2=0,36; p=0,22; RMSEA=0,042; RMR=0,042; GFI=0,98; AGFI=0,94; CFI=0,99

 Significant pad
 Niet-significant pad
Error Covariance voor Type D en Neg. Affect., r=0,54, t=6,63 en dummy PTSS en werkverzuim,
r=-0,1, t=-0,04

r=-0,14, t=0,71 Posttraumatische
stressstoornis 

Werkverzuim 
(in dagen)

5 Vanwege het geringe totale aantal slachtoffers van OAG (n = 54) werd ervoor gekozen een nieuwe 
variabele ‘geweld’ aan te maken, die zowel slachtoffers van OAG als slachtoffers van geweld gepleegd 
door gedetineerden bevat.

 4 De onderzoeksresultaten
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4.1 De kwaliteit van het model

Eerder werden vijf grootheden beschreven die iets zeggen over de kwali-
teit van het model in zijn geheel. Dit zijn de goodness-of-fit index (GFI), de 
adjusted goodness-of-fit index (AGFI), de standardized root mean square 
residuals (RMR), de root mean square error of approximation (RMSEA) 
en de comparitive fit index. De overeenkomst tussen beide modellen is 
goed tot zeer goed; er werd geen significant verschil gevonden tussen het 
hypothetische en het gemeten model (p = 0,23). De GFI, die de relatieve 
mate van variantie en covariantie weergeeft die door het model wordt ver-
klaard, bedroeg 0,98. De AGFI, die wordt verkregen na correctie voor het 
aantal vrijheidsgraden, lag op 0,94. De RMR, die het gemiddelde betreft 
van de residuele varianties en covarianties, bedroeg 0,042 en de RMSEA 
bedroeg 0,045. De CFI bedroeg 0,98.

Gelet op de gevonden waarden voor de fit indices kan het volgende 
worden opgemerkt. Het geobserveerde model stemde goed overeen met 
het theoretische model (p>0,05, ns.). De GFI-waarde bleef ruim boven de 
grenswaarde van 0,90. De RMR bedroeg 0,042 en de RMSEA 0,045. Beide 
waarden bleven ver beneden de grenswaarden van 0,08 en 0,06 die Hu en 
Bentler (1999) voorstellen. De RMSEA-waarde lag zelfs beneden de stren-
gere grenswaarde van Shelvin en Miles (1997) (RMSEA = 0,05). De CFI-
waarde bedroeg 0,98 en lag dus boven de grenswaarde die door Cheung 
(2000) wordt voorgesteld (CFI 0,95). Op basis van de gevonden waarden 
wordt het model aanvaard. Doorgegaan wordt met de bespreking van de 
individuele effectparameters.

4.2 De effectparameters tussen de variabelen

We bespreken de correlatiecoëfficiënten6 tussen de verschillende varia-
belen. We gebruiken geen covariantiecoëfficiënten7 om effecten tussen 
de variabelen aan te duiden. De correlatiecoëfficiënt tussen type-D-per-
soonlijkheid en posttraumatische stressstoornis bedroeg r = 0,34, t = 2,13. 
De correlatiecoëfficiënt tussen type-D-persoonlijkheid en de veilige 
hechtingsstijl was r = -0,25, t = -3,42. De correlatiecoëfficiënt tussen post-
traumatische stressstoornis en arbeidsverzuim bedroeg ten slotte r = 0,25, 
t = 2,68. De andere paden in het model waren niet significant. Op grond 
van modificatie-indices werd gecorrigeerd voor covariantiefouten. Dit 

6 De samenhang tussen latente variabelen wordt steeds uitgedrukt door middel van 
correlatiecoëfficiënten.

7 De samenhang tussen latente en gemeten variabelen wordt meestal weergegeven door 
covariantiecoëfficiënten, maar kan ook worden uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten. In dit onderzoek 
opteren we voor correlatiecoëfficiënten, omdat posttraumatische stressstoornis de enige latente 
variabele in het model betreft en omdat covariantiecoëfficiënten ongestandaardiseerde waarden zijn, 
wat het interpreteren van de effectparameters bemoeilijkt. 
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gebeurde tussen type-D-persoonlijkheid en negatieve affectiviteit en tus-
sen posttraumatische stressstoornis en arbeidsverzuim. De verklaarde 
variantie in het model bedroeg 0,36. 36% van de variantie in het model 
met arbeidsverzuim als uiteindelijke afhankelijk variabele, werd door de 
variabelen in het model verklaard. De niet-verklaarde (residuele) variantie 
bedroeg dus 64%, wat wil zeggen dat 64% van de variabiliteit in de afhan-
kelijke variabele wordt verklaard door factoren die niet in het model zijn 
opgenomen.

4.3 Vervolgonderzoek: toetsing van vier hypothetische deelmodellen

Op grond van de resultaten uit de toetsing van het hypothetische model 
werd geopteerd voor bijkomend explorerend onderzoek. Twee extra exer-
cities werden uitgevoerd. Bij de eerste exercitie werden de drie ZIL-sub-
schalen herbeleven, hyperarousal en vermijden in afzonderlijke modellen 
ingebracht (deelmodellen 1, 2 en 3). Bij de tweede exercitie werd de varia-
bele geweld vervangen door de variabele ‘gecombineerd geweld’ (d.w.z. in 
de voorbije twaalf maanden slachtoffer geweest van meerdere gewelds-
incidenten gepleegd door collega’s en/of gedetineerden) (deelmodel 4). 
Figuur 3 toont de vier deelmodellen.

De onderliggende gedachte om de drie ZIL-subschalen herbeleven, hyper-
arousal en vermijden afzonderlijk in een model in te voeren is primair 
gebaseerd op de veronderstelling dat een individu met PTSS niet nood-
zakelijk pathologisch hoeft te scoren op elk van de drie subschalen. Ten 
tweede vonden we in ons onderzoek geen (rechtstreeks) verband tussen 
de veilige hechtingsstijl en de ontwikkeling van posttraumatische stress-
stoornis. Dit was in tegenstelling tot andere studies waarin dit verband 
wel werd gevonden (e.g., Declerq en Palmans, 2006). Bovendien verwacht-
ten we ook in deze studie een rechtstreeks verband tussen veilige hech-
tingsstijl en (een of meer van) de drie afzonderlijke symptoomclusters.

De gedachte om gecombineerd geweld in een afzonderlijk model in te 
brengen heeft te maken met de assumptie dat meervoudig geweld een 
betere voorspeller is voor de ontwikkeling van posttraumatische stress-
stoornis dan enkelvoudig geweld.
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Figuur 3 De toetsing van vier hypothetische deelmodellen
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4.3.1 De kwaliteit van de vier deelmodellen

De overeenkomst tussen de vier gemeten of geobserveerde deelmodellen 
en de hypothetische modellen is goed tot zeer goed (range p = 0,25-0,39). 
De GFI was in de vier deelmodellen zeer hoog en varieerde tussen 0,98 
en 0,99, de AGFI tussen 0,94 en 0,95. De RMR schommelde tussen 0,037 
en 0,044 en de RMSEA tussen 0,037 en 0,039. De CFI bedroeg 0,98 in deel-
model 1 en 0,99 in de drie andere modellen. Op basis van de gevonden 
waarden worden de deelmodellen aanvaard. Doorgegaan wordt met de 
bespreking van de individuele effectparameters.
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4.3.2 De effectparameters tussen de variabelen in de vier deelmodellen

In de vier deelmodellen troffen we significante positieve paden aan 
van posttraumatische stressstoornis naar arbeidsverzuim. Ook de drie 
ZIL-subschalen in de afzonderlijke modellen correleerden sterk met 
arbeidsverzuim. Geweld correleerde in de vier deelmodellen uiterst zwak 
met arbeidsverzuim. Er was wel een positief significant pad van geweld 
naar het posttraumatische stresssymptoom vermijden. De relatie tussen 
geweld en de twee andere symptomen was zwakker en niet significant. 
Het pad tussen ‘gecombineerd geweld’ en posttraumatische stressstoornis 
was net niet significant. Omdat de gevonden waarde dichtbij de grens-
waarde van t = 1,96 lag, wordt op theoretische gronden niet aan dit ver-
band voorbijgegaan.

Verder waren de paden tussen respectievelijk veilige hechtingsstijl en 
negatieve affectiviteit en veilige hechtingsstijl en type-D-persoonlijkheid 
in de vier deelmodellen significant en negatief. Het pad tussen negatieve 
affectiviteit en posttraumatische stress(stoornis)(symptomen) was signi-
ficant en postitief. Significante positieve paden werden gevonden tussen 
type-D-persoonlijkheid en posttraumatische stress(stoornis)(symptomen) 
in het deelmodel waarin de ZIL-subschaal herbeleven werd ingevoerd en 
het model waarin gecombineerd geweld werd ingevoerd. Sociale steun en 
veilige hechting correleerden niet significant met posttraumatische stress-
(stoornis)(symptomen). Veilige hechtingsstijl correleerde bovendien niet 
significant met geweld. De correlaties waren bovendien dermate zwak dat 
bevindingen uit de literatuur het veronderstellen van het bestaan van dit 
verband niet langer kunnen rechtvaardigen.

4.4 Voorlopige conclusies

Op grond van de literatuur veronderstelden we de aanwezigheid van 
beschermende en faciliterende factoren in de ontwikkeling van post-
traumatische stressstoornis en arbeidsverzuim. PTSS en de afzonderlijke 
PTSS-symptomen zijn sterke voorspellers van arbeidsverzuim.
In tegenstelling tot wat werd verondersteld, bleek sociale steun geen 
beschermende factor voor het ontwikkelen van posttraumatische 
stress(stoornis)(symptomen); zowel in het algemene model als in de vier 
deelmodellen was het pad van sociale steun naar posttraumatische stress-
(stoornis)(symptomen) zwak tot zeer zwak. Evenmin vonden we dat de 
veilige hechtingsstijl een beschermende factor is. De veilige hechtingsstijl 
correleerde wel significant negatief met negatieve affectiviteit en type-D-
persoonlijkheid. Deze bevindingen sluiten gedeeltelijk aan bij onder meer 
de studies van Pines (2004) en Penney en Spector (2005). Ook zij vonden 
verbanden tussen negatieve affectiviteit en veilige hechtingsstijl.
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We vonden in de meeste modellen significante paden tussen negatieve 
affectiviteit en type-D-persoonlijkheid en posttraumatische stress(stoor-
nis)(symptomen). Deze bevindingen sluiten gedeeltelijk aan bij het 
onderzoek van Cox et al. (2004). Zij vonden een duidelijk verband tussen 
negatieve affectiviteit/neuroticisme en posttraumatische stresssympto-
men (Cox et al, 2004; Engelhardt et al, 2003).

We concluderen dat:
1 zowel PTSS als de afzonderlijke symptomen van PTSS rechtstreeks zijn 

verbonden met arbeidsverzuim in dagen;
2 type D-persoonlijkheid een rechtstreekse invloed uitoefent op post-

traumatische stress(stoornis)(symptomen);
3 veilige hechting geen rechtstreekse invloed uitoefent op posttraumati-

sche stress(stoornis)(symptomen), maar dat dit verband loopt via nega-
tieve affectiviteit en/of type-D-persoonlijkheid;

4 geweld (OAG en/of geweld gepleegd door gedetineerden) en gecom-
bineerd geweld in relatie staan tot de ontwikkeling van posttrauma-
tische stressstoornis, maar dat sprake is van een zwak en niet altijd 
significant verband;

5 sociale steun in dit model niet kan worden gezien als beschermende 
factor tegen de ontwikkeling van posttraumatische stress(stoornis)-
(symptomen).

WODC 260_07.indd   Sec3:28WODC 260_07.indd   Sec3:28 11-2-2008   15:20:2711-2-2008   15:20:27



Naast toetsing van het hypothetisch model, verdienen twaalf specifieke 
onderzoeksvragen nader te worden geëxploreerd. De eerste drie vragen 
zijn beschrijvend van aard en hebben primair tot doel inzicht te verschaf-
fen in de groep PIW’ers die het slachtoffer van OAG zijn geworden.
De vragen 3 tot en met 12 sluiten logisch aan bij het hypothetische model 
dat op basis van de literatuurstudie is opgesteld in die zin dat zij betrek-
king hadden op de relaties die tussen de verschillende variabelen in het 
model werden verondersteld. In de eerste plaats veronderstelt het hypo-
thetische model dat OAG, geweld gepleegd door gedetineerden, sociale 
steun, veilige hechtingsstijl, negatieve affectiviteit en type-D-persoonlijk-
heid zijn gerelateerd aan posttraumatische stress. Wat betreft hechtings-
stijl veronderstelt het model bovendien dat tevens een associatie met 
posttraumatische stress bestaat via geweld gepleegd door gedetineerden, 
OAG, sociale steun, negatieve affectiviteit en/of type-D-persoonlijkheid. 
Op deze verbanden hebben de vragen 4 tot en met 8 betrekking. In de 
tweede plaats veronderstelt het model dat geweld gepleegd door gedeti-
neerden, OAG en negatieve affectiviteit gerelateerd zijn aan arbeidsver-
zuim en dat deze verbanden tevens lopen via posttraumatische stress. 
Hierop hebben de vragen 9 tot en met 11 betrekking.
De twaalf specifieke onderzoeksvragen die kunnen worden onderschei-
den, worden opgesomd in paragraaf 5.1. Welke methoden worden gebruikt 
om deze vragen te beantwoorden zal worden besproken in paragraaf 5.2. 
De resultaten worden besproken in paragraaf 5.3. Ten slotte zullen in 
paragraaf 5.5 enkele voorlopige conclusies uit het exploratieve onderzoek 
worden getrokken.

5.1 Specifieke onderzoeksvragen

1 Hoe vaak werd door PIW’ers gerapporteerd dat zij de afgelopen twaalf 
maanden het slachtoffer zijn geworden van OAG?

2 Waarin verschillen slachtoffers van OAG ten opzichte van niet-slacht-
offers?

3 Verschilt de mate waarin PIW’ers posttraumatische stress rapporteren 
naargelang het type OAG dat zij hebben ervaren (ongewenste seksuele 
aandacht, intimidatie en lichamelijk geweld)?

4 Bestaat er een verband tussen OAG en posttraumatische stress?

5 Bestaat er een verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 
posttraumatische stress?

 5 Het exploratieve onderzoek
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6 Bestaat er een verband tussen tussen sociale steun en posttraumatische 
stress?

7 Bestaat er een verband tussen tussen hechtingsstijl en posttraumatische 
stress?

7a Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 
gemedieerd door OAG?

7b Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 
gemedieerd door geweld gepleegd door gedetineerden?

7c Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 
gemedieerd door sociale steun?

7d Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 
gemedieerd door negatieve affectiviteit?

7e Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 
gemedieerd door type-D-persoonlijkheid?

8 Bestaat er een verband tussen negatieve affectiviteit en posttraumatische 
stress?

9 Bestaat er een verband tussen type-D-persoonlijkheid en posttraumati-
sche stress?

10 Bestaat er een verband tussen OAG en arbeidsverzuim?

10a Wordt het verband tussen OAG en arbeidsverzuim gemedieerd door 
posttraumatische stress?

11 Bestaat er een verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 
arbeidsverzuim?

11a Wordt het verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 
arbeidsverzuim gemedieerd door posttraumatische stress?

12 Bestaat er een verband tussen negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim?

12a Wordt het verband tussen negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim 
gemedieerd door posttraumatische stress?
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5.2 Methoden

Alle vragen worden geanalyseerd middels het statistiekprogramma 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Het antwoord op vraag 1 
wordt toegelicht aan de hand van een frequentietabel.
Wat betreft vraag 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen sociodemo-
grafische factoren (leeftijd en geslacht), ervaringen met geweld gepleegd 
door gedetineerden (wel versus niet), sociale steun (spreken met collega’s 
over geweld gepleegd door gedetineerden respectievelijk het spreken met 
collega’s over OAG, wel versus niet), persoonlijke predisposities (hech-
tingsstijl, veilig versus onveilig; negatieve affectiviteit, een score van 10 of 
hoger op de DS 14 versus een score lager dan 10; type-D-persoonlijkheid, 
wel versus geen type-D-persoonlijkheid) en gevolgen van OAG (posttrau-
matische stress, het gemiddelde aantal gerapporteerde posttraumatische 
stresssymptomen; arbeidsverzuim, het gemiddelde aantal dagen dat 
PIW’ers hebben verzuimd van hun werk). Voor de categoriale variabelen 
wordt bekeken of hun frequenties verschillen tussen de groep OAG en de 
groep niet-OAG. Dit wordt gedaan aan de hand van chi-kwadraattoetsen. 
Verschillen in gemiddelden op de continue variabelen worden geanaly-
seerd met behulp van t-toetsen.
Vraag 3 wordt geëxploreerd middels een ‘one-way’ Analysis of Variance 
(ANOVA). Hiermee kan worden getoetst of drie of meer groepen van elkaar 
verschillen in hun gemiddelde score op een continue variabele.
De vragen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 worden beantwoord middels t-toet-
sen. De subvragen 7a tot en met 7e, 10a, 11a en 12a worden beantwoord 
aan de hand van de procedure die Baron en Kenny (1986) beschrijven in 
hun klassieke artikel over mediatie en moderatie. Mediatie kan volgens 
hen worden getoetst door achtereenvolgens de mediator op de onafhan-
kelijke variabele, de afhankelijke variabele op de onafhankelijke varia-
bele en de afhankelijke variabele op de mediator en de onafhankelijke 
variabele te regresseren. Van mediatie is sprake indien de onafhankelijke 
variabele een effect heeft op de mediator, de onafhankelijke variabele 
een effect heeft op de afhankelijke variabele en de mediator een effect 
heeft op de afhankelijke variabele, wanneer wordt gecontroleerd voor de 
onafhankelijke variabele. Het effect van de onafhankelijke variabele op de 
afhankelijke moet bovendien zijn afgenomen. Indien dit effect verdwijnt, 
is sprake van volledige mediatie. Volledige mediatie wordt in figuur 4 
grafisch weergegeven:

Figuur 4 Volledige mediatie

X Z Y

X betreft in dit plaatje de onafhankelijke variabele, Z de mediator en Y de afhankelijke variabele
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Hiernaast wordt wat betreft de vragen 4, 5, 6, 8 en 9 bekeken of signifi-
cante verbanden kunnen worden verklaard door een derde variabele. 
Indien geen significant verband wordt gevonden, zal worden bekeken of 
door toevoeging van een moderator beide variabelen alsnog met elkaar 
in verband kunnen worden gebracht. Mediatie- en moderatie-effecten 
worden in deze gevallen dus op statistische gronden onderzocht (cf. Baron 
en Kenny, 1986, p. 1178). Dit in tegenstelling tot de mediatie-effecten 
die bij de beantwoording van de vragen 7a tot en met 7e, 10a, 11a en 12a 
zullen worden onderzocht. Deze sluiten aan bij het hypothetische model 
en worden dus op theoretische gronden bestudeerd. Ook in deze geval-
len zal evenwel worden bezien of sprake is van moderatie indien geen 
mediatie-effect wordt gevonden.
Een moderator beïnvloedt de richting of de kracht van het verband tussen 
twee variabelen. Hoe moderatie kan worden getoetst is afhankelijk van 
de aard van de onafhankelijke variabele en de moderator. Hier wordt 
volstaan met een korte toelichting op de procedures die volgens Baron en 
Kenny (1986) gevolgd dienen te worden indien 1) zowel de onafhankelijke 
variabele als de potentiële moderator dichotome variabelen betreffen 
en 2) de situatie waarin de onafhankelijke variabele dichotoom is en de 
moderator een continue variabele betreft. In het eerste geval dient een 
‘two-way between groups’ ANOVA te worden uitgevoerd. Van moderatie 
is sprake indien een interactie-effect van de onafhankelijke variabele en 
de moderator op de afhankelijke variabele wordt gevonden. In het tweede 
geval dient de afhankelijke variabele te worden geregresseerd op de 
onafhankelijke variabele, de moderator en het interactie-effect tussen de 
onafhankelijke variabele en de moderator. Ook in dit geval is sprake van 
moderatie wanneer een significant interactie-effect tussen de onafhan-
kelijke variabele en de moderator optreedt. Moderatie wordt in figuur 5 
grafisch weergegeven.

Figuur 5 Moderatie

X

Z

Y

X betreft in dit plaatje de onafhankelijke variabele, Z de moderator en Y de afhankelijke variabele
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5.3 Resultaten

1 Prevalentie verschillende typen OAG, uitgesplitst naar geslacht
In totaal rapporteerden 54 PIW’ers ervaringen met OAG. Uit tabel 1 blijkt 
dat enkelen van hen het slachtoffer zijn geworden van meer dan één type 
OAG. Nadere bestudering van de prevalentiecijfers leert dat vier PIW’ers 
zowel ongewenste seksuele aandacht als intimidatie hebben ervaren. 
Twee PIW’ers rapporteerden zowel met intimidatie als met geweld te zijn 
geconfronteerd.

Tabel 1 Prevalentie OAG

Mannen Vrouwen
% (n) % (n)

OAG 32,0 (39) 28,8 (15)
Ongewenste seksuele aandacht 1,6 (2) 11,5 (6)
Intimidatie 32,0 (39) 19,2 (10)
Lichamelijk geweld 0,8 (1) 1,9 (1)

Tabel 2 Verschillen slachtoffers OAG en niet-slachtoffers

Karakteristieken PIW’ers PIW’ers Slachtoffers OAG Niet-slachtoffers P-waarde
n sd n sd n sd

Demografische factoren
Leeftijd m 43,90 8,59 m 45,08 7,9 m 43,12 8,9 0,175
Geslacht man 118 39 79 0,391

Overige geweldservaringen
Geweld gedetineerden 108 69 39 0,084*

Sociale steun
Praten over geweld gedetineerden 162 53 109 0,479
Praten over OAG 130 50 80 0,001*

Persoonlijke predisposities
Onveilige hechtingsstijl 53 24 29 0,027*
Negatieve affectiviteit 48 31 17 0,409
Type-D-persoonlijkheid 26 9 17 0,513

Gevolgen OAG
Posttraumatische stresssymptomen 30,21 10,17 35,33 12,48 27,87 7,89 0,000*
Aantal verzuimde werkdagen 11,51 23,07 17,04 27,25 9,45 21,02 0,084*

2 Verschillen tussen slachtoffers OAG en niet-slachtoffers.
Gelet op tabel 2 kan het volgende worden opgemerkt:
a PIW’ers die rapporteerden de afgelopen twaalf maanden het slachtof-

fer te zijn geworden van OAG werden, tevens vaker dan niet-slachtof-
fers van OAG geconfronteerd met geweld gepleegd door gedetineerden.

b Slachtoffers van OAG gaven aan vaker met collega’s te spreken over 
OAG dan niet-slachtoffers.
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c Slachtoffers van OAG blijken zich vaker onveilig te hechten aan ande-
ren dan niet-slachtoffers.

d Slachtoffers van OAG rapporteerden meer posttraumatische stress-
symptomen dan niet-slachtoffers.

e Slachtoffers van OAG verzuimden ten slotte vaker van hun werk dan 
PIW’ers die daar geen slachtoffer van zijn geworden.

3 Verschillen in posttraumatische stresssymptomen tussen slachtoffers van 
ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en geweld

De mate waarin slachtoffers van OAG posttraumatische stress symptomen 
rapporteerden, verschilt per type OAG (F = 5,7, p = 0,001). Vanwege het 
geringe aantal respondenten binnen de groepen ongewenste seksuele 
aandacht en lichamelijk geweld, kan aan dit resultaat evenwel weinig 
betekenis worden toegekend. Het verschil lijkt overigens met name te 
worden veroorzaakt door de vrouwelijke respondent die lichamelijk 
geweld heeft ervaren. Haar score op de ZIL bedraagt 84, terwijl de gemid-
delde scores voor slachtoffers van ongewenste seksuele aandacht en inti-
midatie respectievelijk 38,57 en 34,09 bedragen.

4 Verband OAG en posttraumatische stresssymptomen
Voor het antwoord op vraag 4 zij verwezen naar het antwoord op vraag 2, 
onder d. Omdat er sprake is van een significant verband tussen OAG en 
posttraumatische stresssymptomen, werd bekeken of dit verband kan 
worden verklaard door sociale steun (d.w.z. het spreken met collega’s over 
OAG) en/of hechtingsstijl. Om van mediatie te kunnen spreken moet zijn 
voldaan aan de vereisten zoals die in paragraaf 6.2 besproken zijn. OAG is 
een significante voorspeller van zowel sociale steun (p = 0,003) als volwas-
sen hechtingsstijl (p = 0,036). Posttraumatische stresssymptomen worden 
eveneens voorspeld door OAG (p = 0,000). Omdat OAG ook na controle 
voor sociale steun en hechtingsstijl een significante voorspeller van post-
traumatische stresssymptomen betreft (p = 0,000), is niet voldaan aan het 
derde vereiste voor mediatie. Het verband tussen OAG en posttraumati-
sche stresssymptomen wordt dus niet gemedieerd door sociale steun of 
hechtingsstijl.

5 Verband geweld gepleegd door gedetineerden en posttraumatische stress-
symptomen

PIW’ers die de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd zijn geweest 
met geweld gepleegd door gedetineerden, verschillen niet in het gemid-
delde aantal ervaren posttraumatische stresssymptomen in vergelijking 
met PIW’ers die daar niet mee geconfronteerd zijn geweest (t = -1,1,
p = 0,254). Omdat geen sprake is van een significant verband tussen 
geweld gepleegd door gedetineerden en posttraumatische stress-
symptomen, werd bekeken of dit verband gemodereerd wordt door sociale 
steun (d.w.z. het spreken met collega’s over geweld gepleegd door gedeti-
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neerden) en/of hechtingsstijl. Sociale steun (p = 0,117) noch hechtingsstijl 
bleken evenwel in interactie met geweld gepleegd door gedetineerden 
(p = 0,794) een effect te hebben op posttraumatische stresssymptomen. 
Beide variabelen fungeren dus niet als moderator in de relatie tussen 
geweld gepleegd door gedetineerden en posttraumatische stress-
symptomen.

6 Verband sociale steun en posttraumatische stresssymptomen
PIW’ers die met hun collega’s spraken over geweld gepleegd door gedeti-
neerden verschillen niet in het gemiddelde aantal ervaren posttrauma-
tische stresssymptomen van PIW’ers die daar niet over spraken (t = 0,4, 
p = 0,668). Evenmin werd een significant verschil gevonden wat betreft 
het spreken met collega’s over OAG (t = 1,1, p = 0,289). Onder vraag 5 werd 
reeds vastgesteld dat sociale steun in de zin van het spreken met colle-
ga’s over geweld gepleegd door gedetineerden in interactie met geweld 
gepleegd door gedetineerden geen significant effect heeft op posttrauma-
tische stresssymptomen. Het interactie-effect tussen sociale steun en OAG 
bleek daarentegen wel significant te zijn (p = 0,049). Het verband tussen 
sociale steun en posttraumatische stresssymptomen wordt dus gemode-
reerd door OAG.

7 Verband hechtingsstijl en posttraumatische stresssymptomen
PIW’ers die zich veilig hechten aan anderen rapporteerden minder post-
traumatische stresssymptomen dan onveilig gehechte PIW’ers, met dien 
verstande dat sprake is van een marginaal verschil (t = 1,7, p = 0,084).

7a Mediatie door OAG
Hechtingsstijl betreft een signifi cante voorspeller van OAG 
(p = 0,036) en een marginale voorspeller van posttraumatische 
stresssymptomen (p = 0,084). Omdat het effect van hechtingsstijl 
op posttraumatische stresssymptomen volledig verdwijnt na 
controle voor OAG (p = 0,191), terwijl OAG posttraumatische 
stresssymptomen signifi cant voorspelt (p = 0,000), kan 
worden geconcludeerd dat aan alle vereisten voor mediatie is 
voldaan. Anders gezegd: het verband tussen hechtingsstijl en 
posttraumatische stresssymptomen wordt ten dele verklaard door 
OAG.

7b Mediatie door geweld gepleegd door gedetineerden
Omdat hechtingsstijl geen signifi cante voorspeller is van geweld 
gepleegd door gedetineerden (p = 0,411), is niet voldaan aan het 
eerste vereiste voor mediatie. De relatie tussen hechtingsstijl 
en posttraumatische stresssymptomen wordt derhalve niet 
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gemedieerd door geweld gepleegd door gedetineerden. Evenmin 
werd het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische 
stresssymptomen gemodereerd door geweld gepleegd door 
gedetineerden. Zoals ook onder vraag 6 werd vermeld, bleek bij 
de beantwoording van vraag 5 reeds dat geen sprake is van een 
interactie-effect tussen hechtingsstijl en sociale steun.

7c Mediatie door sociale steun
Of sociale steun de relatie tussen hechtingsstijl en 
posttraumatische stresssymptomen medieert werd zowel bekeken 
voor het spreken met collega’s over OAG als voor het spreken met 
collega’s over geweld gepleegd door gedetineerden. Hechtingsstijl 
betreft een signifi cante voorspeller van het spreken met collega’s 
over OAG (p = 0,598) noch van het spreken met collega’s over 
geweld gepleegd door gedetineerden (p = 0,857), waardoor 
in beide gevallen niet is voldaan aan het eerste vereiste voor 
mediatie. De relatie tussen hechtingsstijl en posttraumatische 
stresssymptomen wordt derhalve niet gemedieerd door het 
spreken met collega’s over OAG of geweld gepleegd door 
gedetineerden. Bij de beantwoording van de vragen 5 en 6 werd 
reeds vastgesteld dat alleen sociale steun in de zin van het spreken 
met collega’s over OAG de relatie tussen veilige hechting en 
posttraumatische stresssymptomen modereert.

7d Mediatie door negatieve affectiviteit
Volwassen hechtingsstijl betreft een signifi cante voorspeller 
van negatieve affectiviteit (p = 0,013) en, zoals reeds bleek bij 
de beantwoording van vraag 7a, een marginale voorspeller van 
posttraumatische stresssymptomen (p = 0,084). Omdat het effect 
van hechtingsstijl op posttraumatische stresssymptomen volledig 
verdwijnt na controle voor negatieve affectiviteit (p = 0,445), 
terwijl negatieve affectiviteit posttraumatische stresssymptomen 
signifi cant voorspelt (p = 0,000), kan worden geconcludeerd 
dat aan alle vereisten voor mediatie is voldaan. Anders gezegd: 
het verband tussen veilige hechtingsstijl en posttraumatische 
stresssymptomen wordt ten dele verklaard door negatieve 
affectiviteit.

7e Mediatie door type-D-persoonlijkheid
Hechtingsstijl betreft een signifi cante voorspeller van type-D-
persoonlijkheid (p = 0,003) en, zoals al bleek bij de beantwoording 
van vraag 7a en ook bij de beantwoording van de vorige vraag 
werd herhaald, een marginale voorspeller van posttraumatische 
stresssymptomen (p = 0,084). Omdat het effect van hechtingsstijl 
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op posttraumatische stresssymptomen volledig verdwijnt na 
controle voor type-D-persoonlijkheid (p = 0,587), terwijl type-D-
persoonlijkheid posttraumatische stresssymptomen signifi cant 
voorspelt (p = 0,000), kan worden geconcludeerd dat aan alle 
vereisten voor mediatie is voldaan. Anders gezegd: het verband 
tussen hechtingsstijl en posttraumatische stresssymptomen wordt 
ten dele verklaard door type-D-persoonlijkheid.

8 Verband negatieve affectiviteit en posttraumatische stresssymptomen
PIW’ers die worden gekenmerkt door een hoge mate van negatieve affec-
tiviteit ervaren meer posttraumatische stresssymptomen dan PIW’ers die 
gekenmerkt worden door een lage mate van negatieve affectiviteit (t = -4,9, 
p = 0,000). Omdat een significant verband werd gevonden, werd bekeken 
of het verband tussen negatieve affectiviteit en posttraumatische stress-
symptomen wordt gemedieerd door respectievelijk OAG, geweld gepleegd 
door gedetineerden, sociale steun, hechtingsstijl of arbeidsverzuim. Geen 
van deze variabelen bleek dit verband te verklaren. Negatieve affectiviteit 
bleek geen significante voorspeller van OAG (p = 0,683), het spreken met 
collega’s over geweld gepleegd door gedetineerden (p = 0,692), het spre-
ken met collega’s over OAG (p = 0,827)en arbeidsverzuim (p = 0,733) te 
zijn. In deze gevallen werd dus niet voldaan aan het eerste vereiste voor 
mediatie. Negatieve affectiviteit bleek wel een significante voorspeller te 
zijn van geweld gepleegd door gedetineerden (p = 0,037) en hechtingsstijl 
(p = 0,013). Ook was negatieve affectiviteit een signicante voorspeller van 
postraumatische stresssymptomen (p = 0,000). Het effect van negatieve 
affectiviteit op posttraumatische stresssymptomen bleef evenwel bestaan 
na controle voor geweld gepleegd door gedetineerden of hechtingsstijl. 
In deze gevallen was derhalve niet voldaan aan het derde vereiste voor 
mediatie.

9 Verband type-D-persoonlijkheid en posttraumatische stresssymptomen
PIW’ers met type-D-persoonlijkheid ervaren meer posttraumatische 
stresssymptomen dan PIW’ers zonder type-D-persoonlijkheid (t = -3,7, 
p = 0,001). Omdat een significant verband werd gevonden, werd beke-
ken of het verband tussen type-D-persoonlijkheid en posttraumatische 
stresssymptomen wordt gemedieerd door respectievelijk OAG, geweld 
gepleegd door gedetineerden, sociale steun, hechtingsstijl of arbeidsver-
zuim. Wederom bleek geen van deze variabelen dit verband te verkla-
ren. Type-D-persoonlijkheid bleek geen voorspeller van OAG (p = 0,922), 
geweld gepleegd door gedetineerden (p = 0,144), het spreken met collega’s 
over geweld gepleegd door gedetineerden (p = 0,834), het spreken met 
collega’s over OAG (p = 0,597) of arbeidsverzuim (p = 0,335) te zijn. Type-
D-persoonlijkheid is wel een significante voorspeller van hechtingsstijl 
(p = 0,003) en posttraumatische stresssymptomen (p = 0,000). Echter, ook 
in dit geval bleef dit effect bestaan na controle voor hechtingsstijl.
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10 Verband OAG en arbeidsverzuim
Voor het antwoord op vraag 10 zij verwezen naar het antwoord op vraag 2, 
onder e.

10a Mediatie door posttraumatische stresssymptomen
OAG betreft een signifi cante voorspeller van posttraumatische 
stresssymptomen (p = 0,000) en een marginale voorspeller 
van arbeidsverzuim (p = 0,055). Omdat het effect van OAG 
op arbeidsverzuim volledig verdwijnt na controle voor 
posttraumatische stresssymptomen (p = 0,416), terwijl 
posttraumatische stresssymptomen arbeidsverzuim signifi cant 
voorspellen (p = 0,000), kan worden geconcludeerd dat aan 
alle vereisten voor mediatie is voldaan. Anders gezegd: Het 
verband tussen OAG en arbeidsverzuim wordt verklaard door 
posttraumatische stresssymptomen.

11 Verband geweld gepleegd door gedetineerden en arbeidsverzuim
PIW’ers die rapporteerden het slachtoffer te zijn geworden van geweld 
gepleegd door gedetineerden verzuimen niet vaker van hun werk dan 
PIW’ers die daar niet mee geconfronteerd zijn geweest (t = 1,2, p = 0,247).

11a Mediatie door posttraumatische stresssymptomen
Omdat geweld gepleegd door gedetineerden geen signifi cante 
voorspeller is van posttraumatische stresssymptomen (p = 0,254), 
is niet voldaan aan het eerste vereiste voor mediatie. De relatie 
tussen geweld gepleegd door gedetineerden en arbeidsverzuim 
wordt derhalve niet gemedieerd door posttraumatische 
stresssymptomen. Evenmin was sprake van moderatie door 
posttraumatische stresssymptomen, nu het interactie-effect 
tussen geweld gepleegd door gedetineerden en posttraumatische 
stresssymptomen niet signifi cant is, zij het wel marginaal
(p = 0,091).

12 Verband negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim
PIW’ers die worden gekenmerkt door een hoge mate van negatieve affec-
tiviteit rapporteerden niet vaker afwezig te zijn geweest van hun werk dan 
PIW’ers die worden gekenmerkt door een lage mate van negatieve affecti-
viteit (t = 0,3, p = 0,733).

12a Mediatie door posttraumatische stresssymptomen
Negatieve affectiviteit is een signifi cante voorspeller van 
posttraumatische stresssymptomen (p = 0,000). Evenwel, 
omdat negatieve affectiviteit geen signifi cante voorspeller 
van arbeidsverzuim betreft (p = 0,733), is niet voldaan aan het 
tweede vereiste voor mediatie. De relatie tussen negatieve 
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affectiviteit en arbeidsverzuim wordt derhalve niet gemedieerd 
door posttraumatische stresssymptomen. Evenmin was sprake 
van moderatie door posttraumatische stresssymptomen, 
nu het interactie-effect tussen negatieve affectiviteit en 
posttraumatische stresssymptomen niet signifi cant is. Wederom 
is wel sprake van een marginaal effect (p = 0,074).

5.4 Voorlopige conclusies

De conclusies die op basis van het exploratieve onderzoek kunnen worden 
getrokken, dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van de resultaten 
van de toetsing van het hypothetische model, waarover gerapporteerd 
werd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 6 zal hierop terug worden gekomen. 
Met enige voorzichtigheid kan het volgende worden opgemerkt:
– Slachtoffers van OAG lijken vaker dan niet-slachtoffers het slachtoffer 

van geweld gepleegd door gedetineerden te worden, te spreken over 
OAG met collega’s, zich onveilig te hechten aan anderen, meer post-
traumatische stresssymptomen te ervaren en vaker te verzuimen van 
hun werk.

– De mate waarin slachtoffers van OAG posttraumatische stress-
symptomen ervaren lijkt niet te verschillen per type OAG.

– Geen verband lijkt te bestaan tussen geweld gepleegd door gedetineer-
den en posttraumatische stresssymptomen.

– Het verband tussen sociale steun en posttraumatische stress-
symptomen lijkt te worden gemodereerd door OAG.

– Het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stresssymp-
tomen lijkt te worden gemedieerd door OAG, negatieve affectiviteit of 
type-D-persoonlijkheid.

– Een sterk verband lijkt te bestaan tussen negatieve affectiviteit en 
posttraumatische stresssymptomen.

– Een sterk verband lijkt te bestaan tussen type-D-persoonlijkheid en 
posttraumatische stresssymptomen.

– Het verband tussen OAG en arbeidsverzuim lijkt te worden gemedieerd 
door posttraumatische stresssymptomen.

– Geen verband lijkt te bestaan tussen geweld gepleegd door gedetineer-
den en arbeidsverzuim.

– Geen verband lijkt te bestaan tussen negatieve affectiviteit en arbeids-
verzuim.
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Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, is verricht in 
opdracht van de Sectordirectie Gevangeniswezen en had primair tot doel 
inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van OAG onder PIW’ers en de 
determinanten die daaraan ten grondslag liggen. Arbeidsverzuim als 
mogelijk gevolg van OAG en de psychosociale factoren die daarbij een rol 
spelen verdienden hierbij bijzondere aandacht. Om hieraan gevolg te kun-
nen geven zijn 174 PIW’ers geïnterviewd over hun ervaringen met geweld 
tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. De interviews, die 
gestructureerd van aard waren, werden afgenomen door procesbegelei-
ders. Deze waren werkzaam binnen de deelnemende inrichtingen in het 
kader van de aanpak van OAG. Hiernaast is hen een drietal gestandaardi-
seerde vragenlijsten voorgelegd. Het empirische deel van het onderzoek is 
voorafgegaan door een uitgebreide literatuurstudie.

6.1 Resultaten literatuuronderzoek en constructie van het 
hypothetische model

De literatuurstudie wees uit dat niet of nauwelijks onderzoek is verricht 
naar de mogelijke gevolgen van OAG onder PIW’ers en de psychosociale 
factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. Eerdere studies naar geweld 
op de werkvloer hadden zich voornamelijk beperkt tot incidenten bin-
nen andere settings dan gevangenissen. Bovendien heeft eerder onder-
zoek nauwelijks oog gehad voor uitingen van geweld tussen collega’s. De 
bestaande literatuur bood evenwel genoeg inzichten om een hypothetisch 
model op te stellen, dat kon dienen als voldoende theoretische grondslag 
voor het empirische deel van het onderzoek. De literatuur wees uit dat 
OAG een zeer complex fenomeen betreft; OAG lijkt gepaard te kunnen 
gaan met uiteenlopende negatieve consequenties voor de gezondheid 
van de betrokken werknemer. Posttraumatische stress en arbeidsverzuim 
lijken de meest voorkomende gevolgen te zijn. Diverse psychosociale 
factoren lijken, direct of indirect, een bijdrage te leveren aan het al dan 
niet optreden van die gevolgen. Sociale steun, hechtingsstijl, de persoon-
lijkheidstrek negatieve affectiviteit en type-D-persoonlijkheid lijken de 
belangrijkste factoren te zijn die een rol spelen bij de gevolgen van OAG. 
Sociale steun lijkt gepaard te gaan met minder posttraumatische stress, 
terwijl een onveilige hechtingsstijl, negatieve affectiviteit en type-D-per-
soonlijkheid positief geassocieerd lijken te zijn met posttraumatische 
stress. Via posttraumatische stress kunnen al deze factoren leiden tot 
arbeidsverzuim. De relatie tussen hechtingsstijl en posttraumatische 
stress loopt mogelijk via negatieve affectiviteit, type-D-persoonlijkheid of 
geweldservaringen zoals OAG. Negatieve affectiviteit lijkt ook onafhan-
kelijk van het ontwikkelen van posttraumatische stress te zijn gerelateerd 
aan arbeidsverzuim.

 6 Samenvatting en conclusies
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Alle onderlinge relaties die op basis van het literatuuronderzoek veron-
dersteld konden worden, werden opgenomen in het hypothetische model. 
Een grafische weergave van het hypothetische model dat aan de hand van 
de bevindingen uit de literatuur werd geconstrueerd, werd gepresenteerd 
in paragraaf 3.2.

6.2 De empirische houdbaarheid van het hypothetische model

De empirische houdbaarheid van het geconstrueerde hypothetische 
model werd getoetst middels covariantie-structuuranalyse. Hiervoor werd 
het statistiekprogramma Lisrel gebruikt. De variabelen die op basis van 
het literatuuronderzoek waren opgenomen in het hypothetische model 
werden als volgt geoperationaliseerd: geweld betrof slachtofferschap van 
OAG en/of slachtofferschap van geweld gepleegd door gedetineerden in 
de afgelopen twaalf maanden (wel/niet), sociale steun werd geoperatio-
naliseerd als het spreken met collega’s over OAG en/of geweld gepleegd 
door gedetineerden (wel/niet). Hechtingsstijl werd opgesplitst in veilige 
en onveilige hechtingsstijl. De veilig gehechte groep werd gevormd door 
 respondenten die een veilige hechtingsstijl op de RQ rapporteerden. De 
overige respondenten vormden samen de groep onveilig gehechte PIW’ers. 
Negatieve affectiviteit werd geoperationaliseerd als de totaalscore op de 
subschaal negatieve affectiviteit van de DS 14. Van type-D-persoonlijk-
heid was sprake indien op de DS 14 een score van 10 of hoger op de sub-
schaal negatieve affectiviteit gepaard ging met een score van 10 of hoger 
op de subschaal sociale inhibitie. Met betrekking tot posttraumatische 
stress werd een onderscheid gemaakt tussen respondenten met een ZIL-
score die duidt op de aanwezigheid van PTSS en respondenten voor wie 
dat niet gold. Arbeidsverzuim betrof ten slotte het totale aantal verzuimde 
dagen gedurende de afgelopen twaalf maanden.

Op basis van verschillende fit indices werd beoordeeld of het hypothe-
tische model goed aansloot bij de geobserveerde waarden (d.w.z. de 
antwoorden die door de respondenten werden gegeven tijdens de inter-
views en bij het invullen van de vragenlijsten). Er werd geen significant 
verschil gevonden tussen het hypothetische en het gemeten model. Toet-
sing van de afzonderlijke effectparameters wees uit dat significante paden 
bestonden tussen type-D-persoonlijkheid en posttraumatische stress-
stoornis, type-D-persoonlijkheid en hechtingsstijl en posttraumatische 
stressstoornis en arbeidsverzuim. De overige paden in het model waren 
niet significant. 36% van de variantie van het model met arbeidsverzuim 
als uiteindelijke afhankelijke variabele werd verklaard door de variabelen 
die deel uitmaakten van het model.
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De toetsing van het hypothetische model werd gevolgd door twee extra 
exercities. Bij de eerste exercitie werd het hypothetische model nogmaals 
getoetst voor de afzonderlijke ZIL-subschalen herbeleven (deelmodel 1), 
hyperarousal (deelmodel 2) en vermijding (deelmodel 3). Bij de tweede 
exercitie werd geweld geoperationaliseerd als slachtofferschap van meer-
dere delicten gepleegd door collega’s en/of gedetineerden (‘gecombineerd 
geweld’) (deelmodel 4). Verondersteld werd dat meervoudig slachtoffer-
schap een betere voorspeller van PTSS zou zijn dan enkelvoudig slacht-
offerschap. De paden tussen de drie afzonderlijke ZIL-subschalen en 
arbeidsverzuim waren significant. Ook het pad tussen geweld en het 
PTSS-symptoomcluster vermijding was significant. Dat gold niet voor 
de paden tussen geweld en de symptoomclusters herbeleven en hyper-
arousal. Het veronderstelde pad tussen gecombineerd geweld en PTSS was 
net niet significant. Significante paden werden gevonden tussen negatieve 
affectiviteit en de ZIL-subschalen hyperarousal en vermijding alsmede 
tussen negatieve affectiviteit en PTSS in deelmodel 4. Ten slotte werd een 
significant pad gevonden tussen type-D-persoonlijkheid en het PTSS-
symptoomcluster herbeleven, terwijl, evenals in het hypothetische model, 
ook in deelmodel 4 een significant pad tussen type-D-persoonlijkheid en 
PTSS gevonden werd.

6.3 Het exploratieve onderzoek

Naast toetsing van het hypothetische model verdienden twaalf specifieke 
onderzoeksvragen nader te worden geëxploreerd. De eerste drie vragen 
waren beschrijvend van aard en hadden primair tot doel inzicht te ver-
schaffen in de groep PIW’ers die het slachtoffer van OAG waren geworden. 
De overige negen vragen sloten logisch aan bij het hypothetische model in 
die zin dat zij betrekking hadden op de relaties die tussen de verschillende 
variabelen in het model werden verondersteld. De volgende onderzoeks-
vragen werden geformuleerd:
1 Hoe vaak werd door PIW’ers gerapporteerd dat zij de afgelopen twaalf 

maanden het slachtoffer zijn geworden van OAG?
2 Waarin verschillen slachtoffers van OAG ten opzichte van niet-slacht-

offers?
3 Verschilt de mate waarin PIW’ers posttraumatische stresssymptomen 

rapporteren naar gelang het type OAG dat zij hebben ervaren (ongewens-
te seksuele aandacht, intimidatie en lichamelijk geweld)?

4 Bestaat er een verband tussen OAG en posttraumatische stress?
5 Bestaat er een verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 

posttraumatische stress?
6 Bestaat er een verband tussen tussen sociale steun en posttraumatische 

stress?
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7 Bestaat er een verband tussen tussen hechtingsstijl en posttraumatische 
stress?
7a Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 

gemedieerd door OAG?
7b Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 

gemedieerd door geweld gepleegd door gedetineerden?
7c Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 

gemedieerd door sociale steun?
7d Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 

gemedieerd door negatieve affectiviteit?
7e Wordt het verband tussen hechtingsstijl en posttraumatische stress 

gemedieerd door type-D-persoonlijkheid?
8 Bestaat er een verband tussen negatieve affectiviteit en posttraumatische 

stress?
9 Bestaat er een verband tussen type-D-persoonlijkheid en posttraumati-

sche stress?
10 Bestaat er een verband tussen OAG en arbeidsverzuim?

10a Wordt het verband tussen OAG en arbeidsverzuim gemedieerd door 
posttraumatische stress?

11 Bestaat er een verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 
arbeidsverzuim?
11a Wordt het verband tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 

arbeidsverzuim gemedieerd door posttraumatische stress?
12 Bestaat er een verband tussen negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim?

12a Wordt het verband tussen negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim 
gemedieerd door posttraumatische stress?

Alle vragen werden geanalyseerd met het statistiekprogramma SPSS. 
Het antwoord op de eerste vraag werd beantwoord met behulp van een 
frequentieanalyse. Wat betreft vraag 2 werd een onderscheid gemaakt 
tussen sociodemografische factoren (leeftijd en geslacht), ervaringen 
met geweld gepleegd door gedetineerden (wel versus niet), sociale steun 
(spreken met collega’s over geweld gepleegd door gedetineerden respec-
tievelijk het spreken met collega’s over OAG, wel versus niet), persoonlijke 
predisposities (hechtingsstijl, veilig versus onveilig; negatieve affectiviteit, 
een score van 10 of hoger op de DS 14 versus een score lager dan 10; type-
D-persoonlijkheid, wel versus geen type-D-persoonlijkheid) en gevolgen 
van OAG (posttraumatische stress, het gemiddelde aantal gerapporteerde 
posttraumatische symptomen; arbeidsverzuim, het gemiddelde aantal 
dagen dat PIW’ers hebben verzuimd van hun werk). Voor de categoriale 
variabelen werd bekeken of hun frequenties verschilden tussen de 
groep OAG en de groep niet-OAG. Dit werd gedaan aan de hand van chi-
kwadraattoetsen. Verschillen in gemiddelden op de continue variabelen 
werden geanalyseerd met behulp van t-toetsen. Vraag 3 werd geëxploreerd 
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middels een ‘one-way’ Analysis of Variance (ANOVA). De vragen 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 en 12 werden beantwoord middels t-toetsen.

54 PIW’ers rapporteerden in de afgelopen twaalf maanden geconfron-
teerd te zijn geweest met OAG. Slachtoffers van OAG waren vaker dan 
niet-slachtoffers het slachtoffer van geweld gepleegd door gedetineerden, 
spraken vaker over OAG met collega’s, hechtten zich vaker onveilig aan 
anderen, ervoeren meer posttraumatische stress en verzuimden vaker 
van hun werk. De mate waarin slachtoffers van OAG posttraumatische 
stress ervoeren, verschilde niet per type OAG. Geen verband werd gevon-
den tussen geweld gepleegd door gedetineerden en posttraumatische 
stress. Het verband tussen sociale steun en posttraumatische stress 
werd gemodereerd door OAG. OAG, negatieve affectiviteit of type-D-
persoonlijkheid mediëren het verband tussen hechtingsstijl en posttrau-
matische stress. Sterke verbanden werden gevonden tussen negatieve 
affectiviteit en posttraumatische stress en type-D-persoonlijkheid en 
posttraumatische stress. Het verband tussen OAG en arbeidsverzuim 
werd gemedieerd door posttraumatische stress. Ten slotte werden geen 
verbanden gevonden tussen geweld gepleegd door gedetineerden en 
arbeids verzuim en negatieve affectiviteit en arbeidsverzuim.

6.4 Conclusies

De volgende conclusies kunnen op basis van de verkregen onderzoeks-
resultaten worden getrokken:
– Geweldservaringen van PIW’ers, of het nu gaat om enkelvoudig 

slachtofferschap van geweld gepleegd door gedetineerden en/of 
 collega’s of meervoudig slachtofferschap, lijken niet gepaard te gaan 
met een diagnose van PTSS of een klinisch betekenisvolle mate van 
herbeleven, hyperarousal of vermijden.8 Wel hebben PIW’ers die in 
de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer van OAG zijn geworden 
meer last van posttraumatische stresssymptomen.9

– Het spreken met collega’s over OAG lijkt PIW’ers die daarvan het 
slachtoffer zijn geworden te beschermen tegen het ontwikkelen van 
posttraumatische stresssymptomen.

– Wanneer sprake is van PTSS of een klinisch betekenisvolle mate van 
herbeleven, hyperarousal of vermijden, lijkt dit gepaard te gaan met 
arbeidsverzuim.

8 D.w.z. een pathologische score op één van de afzonderlijke ZIL-subschalen, zoals bedoeld in 
hoofdstuk 4.

9 D.w.z. posttraumatische stresssymptomen als bedoeld in hoofdstuk 5. Dit moet worden onderscheiden 
van een pathologische score op één van de afzonderlijke ZIL-subschalen.
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– Type-D-persoonlijkheid lijkt een belangrijke voorspeller van post-
traumatische stresssymptomen onder PIW’ers te zijn en voorspelt 
mogelijk zelfs PTSS.

– Voorzover een verband bestaat tussen volwassen hechtingsstijl en 
posttraumatische stress, of het nu gaat om een diagnose van PTSS of 
posttraumatische stresssymptomen, lijkt dit te worden verklaard door 
andere factoren. Op basis van het exploratieve onderzoek lijken OAG, 
negatieve affectiviteit en type-D-persoonlijkheid potentiële media-
toren te zijn.

6.5 Interpretatie van de onderzoeksresultaten

De gevonden resultaten kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. In de 
eerste plaats leiden geweldservaringen onder PIW’ers niet zonder meer 
tot posttraumatische stress. Echter, wanneer men eenmaal slachtoffer 
is geworden, lijkt het belangrijk dat daarover gesproken kan worden met 
collega’s, zij het dat dit alleen lijkt te gelden voor het spreken over OAG. 
Aannemelijk lijkt dat de meeste PIW’ers geweldsincidenten waarbij gede-
tineerden betrokken zijn, beschouwen als een vast onderdeel van hun 
werkzaamheden. Dat over geweld gepleegd door gedetineerden onder-
ling regelmatig gesproken wordt, is kennelijk vanzelfsprekend; maar liefst 
162 PIW’ers gaven te kennen daarover te spreken met collega’s. De kleine 
groep PIW’ers die dat niet doet is niet extra vatbaar voor posttraumatische 
stress. Mogelijk betreffen zij degenen die sowieso, om het even wat ter 
sprake komt, weinig spraakzaam zijn. Ook over OAG wordt veel gesproken, 
zij het dat een substantiële groep dat niet doet. Deze groep loopt wél een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van posttraumatische stress, maar 
alleen wanneer zij zelf het slachtoffer zijn geworden van OAG. Hiervoor 
kunnen diverse verklaringen worden gegeven. In de eerste plaats zou het 
zo kunnen zijn dat het slachtoffer bang is om opnieuw slachtoffer te wor-
den. In de tweede plaats zou het zo kunnen zijn dat het slachtoffer de aard 
van het geweld niet in verhouding vindt staan tot de mogelijke gevolgen 
voor de dader, indien daarover met collega’s gesproken wordt. In de derde 
plaats zou het zo kunnen zijn dat het slachtoffer bang is niet te worden 
geloofd door collega’s en zich die vorm van ‘secundaire’ victimisatie 
wenst te besparen. Wellicht kan de beschikbaarheid van een vertrouwens-
persoon buiten de werkvloer een bijdrage leveren aan het voorkomen van 
posttraumatische stress onder deze groep.
In de tweede plaats lijkt een reductie van arbeidsverzuim onder PIW’ers te 
kunnen worden bewerkstelligd door het voorkomen van posttraumatische 
stress. Bepaalde persoonlijke predisposities, waarvan type-D-persoonlijk-
heid vooralsnog de belangrijkste lijkt te zijn, lijken PIW’ers extra vatbaar 
te maken voor het ontwikkelen van posttraumatische stress. Zulke predis-
posities kunnen geacht worden al bij indiensttreding aan wezig te zijn.
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6.6 Beperkingen van het onderzoek

De belangrijkste beperking van het onderzoek is dat het een cross-sectio-
neel onderzoek betrof. Hierdoor is het onmogelijk uitspraken te doen over 
de causaliteit tussen de gevonden verbanden. Op basis van de resultaten 
van het onderzoek kan alleen iets gezegd worden over de richting van het 
verband tussen de geobserveerde variabelen.
Een tweede beperking is dat gebruik is gemaakt van zelfgerapporteerde 
data omdat administratieve data over incidenten niet aanwezig waren. 
Respondenten hebben tijdens de interviews mogelijk sociaal wenselijke 
antwoorden gegeven. Voorts kan niet worden uitgesloten dat niet alle 
respondenten even goed in staat waren zich het moment van het gewelds-
incident te herinneren. Mogelijk zijn ook incidenten gerapporteerd die 
buiten de periode van twaalf maanden vallen. Evenmin kan worden uitge-
sloten dat sprake is van onderrapportage van minder ernstige incidenten. 
Zulke incidenten zullen namelijk sneller worden vergeten.

Een ander punt heeft betrekking op de gekozen insteek van het onder-
zoek, namelijk onze keuze om alleen te opteren voor persoonsgebonden 
factoren. Er is geen rekening gehouden met onder meer organisatie- en 
economische factoren van inrichtingen, de leeftijd en structuur van 
inrichtingen, de wijze van aansturing (o.a. multidivisie of centrale aanstu-
ring) (Gray, Jenkins, Mayne & Leeuw, 2003). Evenmin is gekeken naar 
onder meer de wijze van afstemming en besluitvorming. Een voorbeeld: 
de verticale informele afstemming (de omgang met elkaar, verwachtin-
gen en reputaties) wordt belangrijk wanneer de hiërarchische aanpak in 
organisaties om doelen te bereiken er niet meer is of niet werkt (Bulder, 
2000). We hebben in dit onderzoek de kwaliteit van verticale formele en 
hiërarchische afstemming en besluitvorming niet kunnen onderzoeken 
en in relatie kunnen brengen met onderlinge agressie en geweld. Het was 
een bewuste keuze om ons te beperken tot persoonsgebonden factoren in 
dit onderzoek.
In de inleiding werd al aangekondigd dat er in het najaar van 2007 door 
het WODC wordt gestart met het onderzoek benchmark justitiële inrich-
tingen. In dit onderzoek worden onder meer personeels- en organisatie-
indicatoren, kwaliteitstandaarden en performance-indicatoren in kaart 
gebracht om – naast persoonsgebonden factoren – uitspraken te kunnen 
doen over bepaalde kwaliteitskenmerken van justitiële inrichtingen. Deze 
studie wordt in eerste instantie opgevat als een haalbaarheidsstudie.
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Aggression and violence, posttraumatic stress, and 
absenteeism among employees in penitentiaries

The study about which we have reported here was commissioned by the 
Sector Directorate of the Prison System. Its primary goal was to gain 
insight into the possible consequences of aggression and violence among 
penitentiary workers, and into the determinants at its source. Special 
attention was to be paid to absenteeism as a possible consequence of 
aggression and violence among employees and to the psychosocial factors 
that play a role in it. For the purpose of this research, 174 penitentiary 
workers were interviewed about their experiences with violence during 
their work. The interviews, which were structured, were conducted 
by process supervisors. They were employed by the participating 
penitentiaries in the context of dealing with the issue of aggression 
and violence among employees. In addition to the interviews, the 
interviewed penitentiary workers were presented with three standardised 
questionnaires. The empirical part of the research was preceded by an 
extensive study of the literature.

The results of the literature study and the construction of the 
hypothetical model

The literature study revealed that hardly any research has been done 
on either the possible consequences of aggression and violence among 
penitentiary workers, or the psychosocial factors responsible for it. Most 
of the earlier studies on violence on the job were limited to incidents 
within other settings than prisons. Moreover, earlier researchers were 
hardly interested in expressions of violence between co-workers. Yet, 
the existing literature provided enough insights to set up a hypothetical 
model that could serve as an adequate theoretical foundation for the 
empirical part of the study. The literature showed that aggression and 
violence among employees is a very complex phenomenon; it seems that it 
can have various negative effects on the health of the employee involved. 
Posttraumatic stress and absenteeism seem to be the most common 
effects. Various psychosocial factors seem to contribute, either directly or 
indirectly, to the occurrence of these effects. Social support, attachment 
style, the personality trait negative affectivity, and type D personality 
seem to be the most important factors playing a role in the occurrence 
of effects of aggression and violence among employees. Social support 
seems to induce less posttraumatic stress, while an unsafe attachment 
style, negative affectivity, and type D personality seem to be positively 
associated with posttraumatic stress. Through posttraumatic stress, all 
these factors can result in absenteeism. Possibly, the relation between 

Summary and conclusions
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attachment style and posttraumatic stress runs via negative affectivity, 
type D personality, or violent experiences such as aggression and violence 
among co-workers. Negative affectivity seems also to be related to 
absenteeism independent of the development of posttraumatic stress.

All the mutual relations that could be assumed to exist on the basis of 
the literature study were included in the hypothetical model. A graphical 
representation of the hypothetical model we constructed with the aid of 
the findings from the literature was presented in section 3.3.

The empirical validity of the hypothetical model

We tested the empirical validity of the constructed hypothetical model 
by using a covariance structure analysis. For this, we used the statistical 
programme Lisrel. The variables included in the hypothetical model on 
the basis of the literature study were operationalised in the following 
way: violence was understood as falling victim to aggression and violence 
among colleagues and/or violence committed by detainees during the past 
twelve months (affi rmed/disaffi rmed); social support was operationalised 
as talking with colleagues about aggression and violence among 
employees and/or violence committed by detainees during the past twelve 
months (affi rmed/disaffi rmed). Attachment style was split up in a safe 
and an unsafe attachment style. The safely attached group consisted of 
respondents who had reported a safe attachment style when fi lling in the 
RQ. Together, the other respondents constituted the group of unsafely 
attached penitentiary workers. Negative affectivity was operationalised 
as the total score on the negative affectivity sub-scale of the DS 14. 
Respondents were assumed to have type D personality when the score on 
the DS 14 was 10 or higher on the negative affectivity sub-scale, combined 
with a score of 10 or higher on the social inhibition sub-scale. With regard 
to posttraumatic stress, a distinction was made between respondents with 
a ZIL score indicating the presence of PTSD, and respondents who did 
not have such a score. Finally, absenteeism was understood as the total 
number of days of absence during the past twelve months.

Basing ourselves on various fit indices, we assessed whether the 
hypothetical model fit in with the observed values (that is, the answers 
given by the respondents during the interviews and while filling out 
the questionnaires). We found no significant difference between the 
hypothetical model and the measured model. Testing the separate 
parameters showed that there were significant paths between type 
D personality and posttraumatic stress disorder, between type D 
personality and attachment style, and between posttraumatic stress 
disorder and absenteeism. The other paths within the model were not 
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significant. 36% of the model’s variance, with absenteeism being its 
ultimate dependent variable, was explained by the variables that were 
part of the model.

Testing the hypothetical model was followed by two extra analyses. 
During the first analysis, the hypothetical model was tested once more 
for the separate ZIL sub-scales renewed experience (sub-model 1), hyper-
arousal (sub-model 2), and avoidance (sub-model 3). During the second 
analysis, violence was operationalised as ‘has fallen victim to more 
than one violent incident committed by co-workers and/or detainees’ 
(‘combined violence’) (sub-model 4). The assumption was that being 
the victim of more violent incidents would be a better predictor of PTSD 
than being the victim of a single violent incident. The paths between 
the three separate ZIL sub-scales and absenteeism were significant. 
The path between violence and the PTSD symptom cluster avoidance 
was significant as well. This did not apply to the paths between violence 
and the symptom clusters renewed experience and hyper-arousal. 
The assumed path between combined violence and PTSD was nearly 
significant. Significant paths were found between negative affectivity 
and the ZIL sub-scales hyper-arousal and avoidance and also between 
negative affectivity and PTSD in sub-model 4. Finally, we found a 
significant path between type D personality and the PTSD symptom 
cluster renewed experience, while in sub-model 4 a significant path was 
also found between type D personality and PTSD, just like it was found in 
the hypothetical model.

The exploratory study

In addition to the testing of the hypothetical model, twelve specifi c 
research questions deserved to be explored more closely. The fi rst three 
questions were descriptive in character; their primary goal was to provide 
insight into the group of penitentiary workers who had fallen victim to 
aggression and violence among employees. The other nine questions were 
in logical keeping with the hypothetical model, in the sense that they 
dealt with the relations which were assumed to exist between the different 
variables in the model. We formulated the following research questions:
1 How often did penitentiary workers report that they had fallen victim 

to aggression and violence among employees during the past twelve 
months?

2 In what respects do victims of aggression and violence among employees 
differ from non-victims?

3 Does the extent to which penitentiary workers report posttraumatic stress 
differ according to the type of aggression and violence among employees 
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that they have experienced (unwanted sexual attention, intimidation, 
and physical violence)?

4 Is there a relation between aggression and violence among employees on 
the one hand, and posttraumatic stress on the other?

5 Is there a relation between violence committed by detainees and 
posttraumatic stress?

6 Is there a relation between social support and posttraumatic stress?
7 Is there a relation between the style of attachment and posttraumatic 

stress?
7a Is the relation between attachment style and posttraumatic stress 

mediated by aggression and violence among employees?
7b Is the relation between attachment style and posttraumatic stress 

mediated by violence committed by detainees?
7c Is the relation between attachment style and posttraumatic stress 

mediated by social support?
7d Is the relation between attachment style and posttraumatic stress 

mediated by negative affectivity?
7e Is the relation between attachment style and posttraumatic stress 

mediated by type D personality?
8 Is there a relation between negative affectivity and posttraumatic stress?
9 Is there a relation between type D personality and posttraumatic stress?
10 Is there a relation between aggression and violence among employees on 

the one hand, and absenteeism on the other?
10a Is the relation between aggression and violence among employees 

on the one hand, and absenteeism on the other mediated by 
posttraumatic stress?

11 Is there a relation between violence committed by detainees and 
absenteeism?
11a Is the relation between violence committed by detainees and 

absenteeism mediated by posttraumatic stress?
12 Is there a relation between negative affectivity and absenteeism?

12a Is the relation between negative affectivity and absenteeism 
mediated by posttraumatic stress?

All questions were analysed by using the statistical programme SPSS. 
We answered the first question by means of a frequency analysis. With 
regard to question 2 a distinction was made between socio-demographic 
factors (age and gender), experiences with violence committed by 
detainees (affirmed/disaffirmed), social support (talking to colleagues 
about violence committed by detainees or talking to colleagues about 
aggression and violence among employees, (affirmed/disaffirmed)), 
personal predispositions (a safe or an unsafe attachment style; a score of 
10 or higher on the DS 14 for negative affectivity against a score below 10; 
type D personality (affirmed/disaffirmed)), and the effects of aggression 
and violence among employees (posttraumatic stress, the average number 
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of reported posttraumatic symptoms; absenteeism, the average number of 
days that penitentiary workers were absent from work). For the categorical 
variables, we examined whether their frequencies differed between the 
group of penitentiary workers who had fallen victim to aggression and 
violence among employees and the group of non-victims. For this, we 
used chi-square tests. We analysed the differences in averages between 
the continuous variables with the aid of t-tests. Question 3 was explored 
by means of a one-way Analysis of Variance (ANOVA). We answered the 
questions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 by using t-tests.

54 penitentiary workers reported to have been confronted with aggression 
and violence among employees during the past twelve months. The 
victims of aggression and violence among employees had fallen victim 
to violence committed by detainees more often than non-victims, 
talked more often to colleagues about aggression and violence among 
employees, more often attached unsafely to others, experienced more 
posttraumatic stress, and were absent from work more often. The extent 
to which the victims of aggression and violence among employees 
experienced posttraumatic stress did not differ per type of aggression and 
violence among employees. We did not find a relation between violence 
committed by detainees and posttraumatic stress. The relation between 
social support and posttraumatic stress was moderated by aggression and 
violence among employees. Aggression and violence among employees, 
negative affectivity, or type D personality mediated the relation between 
attachment style and posttraumatic stress. We found strong correlations 
between negative affectivity and posttraumatic stress, and between type 
D personality and posttraumatic stress. The relation between aggression 
and violence among employees on the one hand, and absenteeism on 
the other was mediated by posttraumatic stress. Finally, no relations 
were found between, respectively, violence committed by detainees and 
absenteeism, and negative affectivity and absenteeism.

Conclusions

Based on the research results we obtained, we can draw the following 
conclusions:
– The violent experiences of penitentiary workers, whether they have 

fallen victim to violence committed by detainees and or/ violence 
committed by co-workers only once or more than once, do not seem 
to go together with a diagnosis of PTSD, or with a clinically significant 
degree of renewed experience, hyper-arousal, or avoidance.10 However, 
penitentiary workers who haven fallen victim to aggression and 

10 That means: a pathological score on one of the separate ZIL sub-scales, as intended in chapter 4.
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violence among employees in the course of the past twelve months do 
suffer more from posttraumatic stress symptoms.11

– Talking to colleagues about aggression and violence among employees 
seems to protect penitentiary workers who have fallen victim to it from 
developing posttraumatic stress symptoms.

– When either PTSD or a clinically significant degree of renewed 
experience, hyper-arousal, or avoidance occurs, this seems to go 
together with absenteeism.

– Type D personality seems to be an important predictor of 
posttraumatic stress symptoms among penitentiary workers; it 
possibly even predicts PTSD.

– As far as a relation exists between adult attachment style and 
posttraumatic stress, whether this applies to a PTSD diagnosis or 
posttraumatic stress symptoms, this seems to be explained by other 
factors. On the basis of the exploratory study, aggression and violence 
among employees, negative affectivity, and type D personality seem to 
be potential mediators.

The interpretation of the study’s results

Our fi ndings can be interpreted in the following way. In the fi rst place, 
violent experiences among penitentiary workers do not automatically 
result in posttraumatic stress. Once someone has fallen victim to such 
violence, it seems important to talk about it with colleagues, although 
this only seems to apply to talking about aggression and violence among 
employees. It seems plausible that most penitentiary workers view violent 
incidents in which detainees are involved as an inherent part of their 
work. Apparently, it is seen as only natural that penitentiary workers 
regularly talk among themselves about violence committed by detainees; 
no less than 162 penitentiary workers indicated that they talk about it with 
colleagues. The small group of penitentiary workers who refrain from 
this is not more susceptible to posttraumatic stress. It is possible that this 
group consists of those who are not very talkative regardless of the subject. 
Aggression and violence among co-workers is much talked about as well, 
although a substantial group does not. This group, however, actually 
does run a greater risk of developing posttraumatic stress, but only if they 
themselves are the ones to have fallen victim to this kind of aggression and 
violence. There are several explanations for this. To begin with, the victim 
might be afraid to fall victim to violence again. A second explanation 
might be that, in the victim’s opinion, the nature of the violence is 
disproportionate to the consequences for the perpetrator, when he or she 

11 That is: posttraumatic stress symptoms as intended in chapter 5. This must be distinguished from a 
pathological score on one of the separate ZIL sub-scales.
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talks about it with colleagues. According to a third explanation, the victim 
might be afraid that colleagues will not believe him or her, and wishes to 
spare him- or herself that form of ‘secondary’ victimisation. Perhaps the 
availability of an intermediary outside the work location might contribute 
to the prevention of posttraumatic stress among this group.
In the second place, it seems possible to reduce the amount of absentee-
ism among penitentiary workers by preventing posttraumatic stress. Spe-
cific personal predispositions, of which type D personality seems as yet to 
be the most important, seem to make penitentiary workers more suscep-
tible to the development of posttraumatic stress. Such predispositions can 
be assumed to be already present at the moment the employment started.

The study’s limitations

This study’s most important limitation is the fact that it was a cross-
sectional study. For this reason, it is impossible to make statements about 
the causality of the relations we found. On the basis of our results, we 
can only say something about the direction of the relations between the 
observed variables.
A second limitation is that we made use of self-reported data, since no 
administrative data about incidents were present. It is possible that 
respondents have given socially desirable answers during the interviews. 
Furthermore, there is a possibility that not all of the respondents were 
equally capable of remembering the moment of the violent incident they 
were involved in. It is also possible that incidents were reported which 
took place outside the twelve-month period. Nor is it impossible that the 
less serious incidents were underreported. After all, such incidents are 
easier to forget.

Another point involves the study’s chosen line of approach, that is, our 
decision to opt for personal factors only. We did not take into account, 
among other things, the organisational and economic factors at work 
in the institutions, or the age and structure of the penitentiaries, or the 
managerial method (for instance: multi-division or central management) 
(Gray, Jenkins, Mayne & Leeuw, 2003). Nor did we look at the ways of 
getting attuned or making decisions. To give an example: the vertical, 
informal attuning (the mutual association, expectations, and reputations) 
becomes important when organisations no longer use a hierarchic 
approach to achieve goals, or when such an approach no longer works 
(Bulder, 2000). In this study, we did not have the opportunity to examine 
the quality of the vertical formal and hierarchic attuning and decision 
making, in order to relate these to aggression and violence among 
employees. Instead, we made the conscious choice to limit ourselves in 
this study to personal factors.
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We already announced in the introduction that the Research and Docu-
mentation Centre (WODC) will start another study in the autumn of 2007, 
called ‘Benchmark Penitentiaries’. In this study, indicators about, among 
other things, personnel and organisation, quality standards and perform-
ance indicators will be mapped out, in addition to personal factors, in 
order to make pronouncements upon certain qualitative characteristics 
of penitentiaries. To begin with, this research will be seen as a feasibility 
study.
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Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeks-
resultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van Justitie. Dit gebeurt aan de hand 
van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) 
worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belang-
stellenden die niet voor een kosteloos rapport in aanmerking komen, te 
bestellen bij Boom distributiecentrum, postbus 400, 7940 AK Meppel, 
tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.
Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site 
(www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te vinden 
van alle vanaf 1997 verschenen WODC-rapporten. Volledige teksten van 
de rapporten (vanaf 1999) zullen met terugwerkende kracht op de WODC-
site beschikbaar komen. Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de 
vanaf 2002 verschenen rapporten.
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