
Samenvatting 
 
 
Inleiding 
 
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een research synthese over maatregelen 
die herhaling van slachtofferschap willen voorkomen. Een research synthese betreft een 
kritische evaluatie van relevante studies om te kunnen beoordelen welke programma’s werken 
(Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts, 2006). Deze kritische evaluatie dient niet alleen te 
bestaan alleen uit een beoordeling van de kwaliteit van de gehanteerde onderzoeksopzet, maar 
moet tevens een beschouwing bevatten van de mechanismen die verondersteld kunnen 
worden aan de betreffende maatregelen ten grondslag te hebben gelegen en de 
omstandigheden waaronder die mechanismen werkzaam waren (e.g., Pawson, 2006). Dat een 
maatregel effectief is in de ene context garandeert namelijk niet dat successen ook zullen 
worden geboekt in andere contexten. 
 
Uitgaande van de verschillende interpretaties die in de literatuur van het begrip herhaald 
slachtofferschap worden onderscheiden, is sprake van herhaald slachtofferschap, wanneer 1) 
dezelfde persoon of hetzelfde object meer dan één keer het slachtoffer is geworden van 
hetzelfde of een gelijksoortig delict of 2) verschillende personen of objecten tenminste één 
keer het slachtoffer zijn geworden van (vrijwel) hetzelfde delict dan wel een verband bestaat 
tussen de gepleegde delicten op grond van de sociale context of geografische omgeving 
waarbinnen de delicten zijn gepleegd. Vanwege het inventariserende karakter van de synthese 
werden al deze vormen van herhaald slachtofferschap in het onderzoek betrokken.  
 
Centraal stond de vraag welke preventiemaatregelen op het gebied van herhaald 
slachtofferschap in de (wetenschappelijke) literatuur kunnen worden teruggevonden die op 
hun effectiviteit zijn onderzocht, welke mechanismen verondersteld kunnen worden daaraan 
ten grondslag te hebben gelegen en in welke context eventuele effecten zich hebben 
voorgedaan. De studie richtte zich louter op interventies die werden gepleegd in contexten die 
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie, opdat de bevindingen informatieve waarde 
zouden kunnen hebben voor (beleids-)medewerkers van het Ministerie van Justitie, de politie, 
Slachtofferhulp Nederland en andere ketenpartners.  
 
Methoden van onderzoek 
 
Bronnen werden op een systematische manier verzameld. Diverse literatuurbestanden werden 
via de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg en het internet geraadpleegd op van tevoren 
vastgestelde zoektermen. Of sprake was van herhaald slachtofferschap werd beoordeeld aan 
de hand van een beslisboom. Referenties van relevante studies en gehanteerde zoektermen 
werden gedurende de periode van bronverzameling opgeslagen in een excelsheet.  
 
Teneinde de preventiemaatregelen die in de literatuur werden tegengekomen te kunnen 
beoordelen op hun effectiviteit in relatie tot de context waarin zij waren geïmplementeerd 
werd de werkwijze van de Campbell Collaboration gecombineerd met het Context-
Mechanism-Outcome (CMO) - model van Pawson en Tilley (1997). Op basis van door de 
Campbell Collaboration ontwikkelde criteria werden alle geselecteerde studies beoordeeld op 
hun interne validiteit. In overeenstemming met het CMO-model, werden studies op basis van 
tevoren vastgestelde criteria ingedeeld in zogenaamde cumulatieve evaluatieprocessen. 
Eenvoudig gesteld gaat het hierbij om verzamelingen van studies die de effectiviteit van 



dezelfde of gelijksoortige interventies in verschillende contexten hebben onderzocht. Twee 
onderzoekers waren betrokken bij het beoordelingsproces.  
 
De verschillende maatregelen die binnen de projecten werden onderscheiden werden 
gekwalificeerd als context- en/of persoonsgericht. Onder contextgerichte maatregelen werden 
in deze studie verstaan maatregelen die de preventie trachten te realiseren via een verandering 
van de context van het (potentiële) slachtoffer. Hieronder werden ook maatregelen verstaan 
die gericht zijn op de dader. Persoonsgerichte maatregelen werden hier gezien als maatregelen 
die het risico op herhaling trachten te veranderen via het slachtoffer zelf. Telkens wanneer het 
succes van een maatregel (mede) afhankelijk was van inspanningen van de kant van het 
(potentiële) slachtoffer, werden deze als persoonsgericht aangemerkt. Hiernaast werd een 
onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire vormen van preventie. Onder 
primaire preventie werd verstaan het voorkomen van nieuwe gevallen van slachtofferschap, 
onder secundaire preventie het voorkomen van slachtofferschap onder kwetsbare personen of 
objecten en onder tertiaire preventie het voorkomen van herhaling van nieuwe gevallen van 
slachtofferschap onder personen of objecten die al slachtoffer zijn geworden. 
 
Voorts werden voor elke studie de onderliggende mechanismen en context(en) waarin de 
maatregelen waren geïmplementeerd beschreven. Voorzover onderliggende mechanismen niet 
konden worden vastgesteld op basis van het beschikbare bronmateriaal, werden deze 
gereconstrueerd. Bestaande (wetenschappelijke) theorieën op het gebied van 
criminaliteitspreventie en gedragsveranderingen vormden hierbij belangrijke instrumenten.  
 
Ook werd aan elke afzonderlijke studie (binnen een cumulatief evaluatieproces) een score 
toegekend op basis van de door de Campbell Collaboration ontwikkelde Scientific Methods 
Scale (SMS). SMS-scores zeggen onder meer iets over de aan- of afwezigheid van 
voormetingen, (vergelijkbare) controlegroepen en ‘random’ toewijzing van 
onderzoekssubjecten aan één van de onderzoekscondities.  
 
Tenslotte werden de algemene delers van de preventiemaatregelen die deel uitmaakten van 
één en hetzelfde cumulatieve evaluatieproces gekwalificeerd in termen van effectiviteit 
(effectief, mogelijk effectief, mogelijk niet-effectief en niet-effectief). De algemene delers 
hadden betrekking op de elementen van een preventiemaatregel die voor elk project gelijk 
waren.  
 
Resultaten 
 
34 Studies voldeden aan de in overleg met de begeleidingscommissie opgestelde 
inclusiecriteria. Deze studies hadden betrekking op 39 verschillende projecten en konden 
worden onderscheiden in zes cumulatieve evaluatieprocessen: één op het gebied van 
woninginbraak, één op het gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen, drie op het gebied van 
huiselijk geweld en één op het gebied van seksueel geweld. Twee studies maakten geen deel 
uit van een cumulatief evaluatieproces. Deze studies werden als reststudies aangemerkt. 
Opvallend was dat geen enkele studie betrekking had op in een Nederland geïmplementeerd 
project. 
 
De preventieprojecten binnen het cumulatieve evaluatieproces dat betrekking had op studies 
over de preventie van woninginbraak gingen uit van een aanpak die vaak wordt aangeduid als 
situationele criminaliteitspreventie; door tegelijkertijd verschillende maatregelen te treffen en 
zo de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit weg te nemen werd getracht tot een reductie 



van (herhaald) slachtofferschap te komen. In de twee projecten werden woonhuizen op 
verschillende manieren extra beveiligd (diverse vormen van ‘target hardening’ of ‘security 
upgrading’) teneinde de gelegenheid tot het plegen van inbraak zoveel mogelijk weg te 
nemen. Hiernaast werden buurtwachten opgericht (‘neighbourhood watch’ of ‘cocoon 
watch’). Deze vormen van preventie werden als effectief gekwalificeerd. Twee andere 
projecten vormden daarentegen aanleiding om maatregelen die enkel bestaan uit het 
verschaffen van preventieinformatie en inlichten c.q. voorlichten van buren  als niet-effectief 
aan te merken.  
 
De effectiviteit van de preventiemaatregelen binnen het cumulatieve evaluatieproces op het 
gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen kon niet worden beoordeeld vanwege de 
gebrekkige methodologische kwaliteiten van de studies binnen deze verzameling. Evenals de 
woninginbraakprojecten leken de interventies primair tot doel te hebben gehad de gelegenheid 
tot het plegen van inbraak weg te nemen. De maatregelen bestonden voornamelijk uit diverse 
vormen van extra beveiliging.  
 
Ook twee projecten die een reductie van herhaling van slachtofferschap van huiselijk geweld 
beoogden trachtten dit te realiseren via gelegenheidsbeperkende maatregelen. Onder meer 
informatieverschaffing en de installatie van (draagbare) alarms maakten deel uit van beide 
projecten. De methodologische kwaliteiten van deze studies lieten het echter niet toe deze 
algemene delers te kwalificeren in termen van effectiviteit.  
 
De resultaten van de studies die de effectiviteit van politie- interventies op het gebied van 
huiselijk geweld hebben geëvalueerd waren niet eenduidig; zowel positieve als negatieve 
effecten op herhaald slachtofferschap werden waargenomen. Hierdoor was het onmogelijk 
een uitspraak omtrent de effectiviteit van arrestatie te doen. Een uitzondering hierop vormden 
de resultaten met betrekking tot het effect van arrestatie onder daders met een baan. In alle 
drie de studies die dit onderzochten (Milwaukee, Miami en Colorado Springs) recidiveerden 
gearresteerde daders met een baan minder vaak dan werkloze daders die waren gearresteerd. 
Gesuggereerd werd dat daders met een baan bang zijn die te verliezen als gevolg van de 
arrestatie.  
 
De studies binnen het cumulatieve evaluatieproces over Second Responder Programs op het 
gebied van huiselijk geweld toonden een negatief effect voor (de combinatie van) tweede 
huisbezoeken door een politieagent en een maatschappelijk werker en 
voorlichtingscampagnes aantonen; beide interventies leiden tot een toename van nieuwe 
meldingen van geweld en werden om die reden als niet-effectief gekwalificeerd. Opgemerkt 
werd dat de negatieve effecten van beide interventies ook positief kunnen worden uitgelegd; 
mogelijk hebben zij tot een vergroting van de aangiftebereidheid van slachtoffers geleid.  
 
Voorlichting aan vrouwelijke universiteitsstudenten over seksueel geweld werd als een niet-
effectieve vorm van preventie gekwalificeerd. In vijf van de zeven studies die deze vorm van 
preventie hebben onderzocht kon een effect op herhaald slachtofferschap worden 
waargenomen. In twee studies werd wel een effect gevonden; in één studie werd een effect op 
herhaald slachtofferschap van verkrachting waargenomen (deelnemers in de 
interventieconditie werden minder vaak opnieuw verkracht) en in een andere studie werd een 
effect gevonden voor deelnemers in de interventieconditie die slachtoffer werden nadat zij 
waren voorgelicht; in de periode na hun slachtofferervaring werden zij minder vaak opnieuw 
slachtoffer. Betoogd werd dat voorlichting alleen onvoldoende lijkt te zijn om tot een reductie 
van herhaald slachtofferschap te komen.  



Discussie  
 
Twee zaken vielen op toen de verschillende cumulatieve evaluatieprocessen werden overzien.  
In de eerste plaats viel op dat slechts enkele projecten aandacht hebben gehad voor 
(wetenschappelijke) theorieën bij het ontwikkelen van preventiemaatregelen. In de tweede 
plaats viel op dat bij de opzet van veel projecten geen of nauwelijks rekening is gehouden met 
de mogelijkheid van een effectevaluatie of onvoldoende is stilgestaan bij de methodologische 
vereisten waaraan moet zijn voldaan om met enige zekerheid eventuele effecten aan de 
gepleegde interventies te kunnen toeschrijven. Besproken werd welke methodologische 
gevolgen dit had gehad voor de projectevaluaties.  
 
Aanbevelingen 
 
Twee aanbevelingen werden gedaan. In de eerste plaats werd aanbevolen dat 
preventieprojecten dienen uit te gaan van (wetenschappelijke) theorieën op basis waarvan 
uitspraken kunnen worden gedaan over de (verwachte) werkzaamheid van een interventie. 
Hierbij werd benadrukt dat goed in het oog moet worden gehouden dat niet elke willekeurige 
theorie voldoende is om gerechtvaardigde verwachtingen met betrekking tot het effect van 
een maatregel te kunnen formuleren. Betoogd werd dat een globaal onderscheid kan worden 
gemaakt tussen theorieën die zouden kunnen dienen als grondslag voor contextgerichte 
maatregelen en theorieën die zouden kunnen worden gebruikt als uitgangspunt van 
persoonsgerichte interventies. Twee suggesties werden gedaan met betrekking tot het 
ontwikkelen van contextgerichte interventiestrategieën: 
 

- Betoogd werd dat het treffen van extra beveiligingsmaatregelen ten behoeve van 
woninghuizen zou kunnen worden gerealiseerd via de invoering van een verplichting 
voor huiseigenaren om maatregelen te treffen die worden vereist in het kader van het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen.  

 
- Gewezen werd op de mogelijkheid van arrestatie van daders van huiselijk geweld met 

een baan; zij lijken niet het risico te willen nemen opnieuw te worden gearresteerd 
gearresteerd en tijdelijk in hechtenis te worden genomen uit angst om hun baan te 
verliezen.  

 
Ten behoeve van het treffen van persoonsgerichte preventiemaatregelen werd een model 
gepresenteerd dat kan worden gebruikt om gezondheidsgedrag te bevorderen. Dit model is 
gebaseerd op een uit de psychologie afkomstige theorie over gedragsverandering: het 
Elaboration Likelihood Model. Uitgelegd werd hoe dit model zou kunnen worden toegepast in 
het kader van de preventie van herhaald slachtofferschap. Hiernaast werd de toepassing van 
de Sociale Leertheorie binnen kleine ‘social units’ bepleit; met behulp van 
videoboodschappen en rollenspellen zou binnen een groep werknemers die op dezelfde 
lokatie hetzelfde beroep uitoefenen of binnen dezelfde sector werkzaam zijn en uit hoofde van 
hun functie regelmatig met agressie worden geconfronteerd tot een reductie van 
risicoverhogend gedrag kunnen worden gekomen. 
 
In de tweede plaats werd aanbevolen dat programmamakers zich de vraag moeten stellen of 
een deugdelijke onderzoeksopzet kan worden gehanteerd. Dit houdt in dat op voorhand 
duidelijk moet zijn of eventuele effecten op methodologische gronden achteraf (d.w.z., tijdens 
een effectevaluatie) kunnen worden toegeschreven aan de getroffen maatregel(en). 



Beargumenteerd werd dat dit met name geldt voor contextgerichte projecten. Beschreven 
werd hoe dit probleem in de praktijk kan worden opgelost. 

 
 


