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Bijlage A Methode van literatuurverzameling 

 
 
A.1  Nederlandstalig 
 
Zoektermen 
slachtoffer* nabestaan* familie  
 
in combinatie met: 
consequent* effect* gevolg* meta* review  
 
Doorzochte databases 
− Bibliotheek Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
− Bibliotheek Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 

(WODC) 
− DAREnet (database voor proefschriften) 
− Google Scholar/Google 
− Grijze Literatuur In Nederland (GLIN)  
− Picarta 
 
Doorzochte websites  
− Intervict 
− Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
− Stichting Cogis 
− Verwey-Jonker Instituut 
− Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) 
 
Doorzochte (online) tijdschriften 
− Tijdschrift voor Criminologie 
 
 
A.2  Engelstalig 
 
Gebruikte zoektermen 
crime AND victim* family surviving dependants  
 
in combinatie met: 
aftermath OR consequen* OR effect* OR sequel* OR impact OR cop* 
 
ook in combinatie met: 
rape robbery assault viol* stalking threat kidnap* hijack* arson theft abuse 
swindling larceny batter* driv* culpable driving 
 
ook in combinatie met: 
meta* OR review OR synth* OR literature 



 
Doorzochte databases 
− Campbell Collaboration Library 
− Criminal justice abstracts 
− Jstor 
− Google Scholar/Google 
− International Bibliography of the Social Sciences 
− Social Sciences Citation Index 
− Picarta 
− Koninklijke Bibliotheek 
− Sociological Abstracts 
− Sage Journals online 
− PubMed 
 
Doorzochte websites  
− International victimology website (IVW) 
− World society of victimology (WSV) 
− Victimsupport 
− Websites van Engelse en Amerikaanse overheid, zoals het Britse Home 

Office 
 
Doorzochte (online) tijdschriften 
− The Victimologist 
− Victimology: An International Journal 
− Journal of Traumatic Stress 
− Violence and victims 
 

 



Bijlage B  Samenvatting van literatuur 
 

Auteur Titel Slachtoffers Vorm van 
criminaliteit 

Categorie 
gevolgen 

Soort gevolgen Termijn gevolgen Methode Land 

         
Amick-
McMullan et 
al. (1991) 

Homicide as a risk factor 
for PTSD among 
surviving family members 

206 nabestaanden van 
moord op een familielid

Moord Psychisch PTSD Korte en lange 
termijngevolgen 

Interview en 
PTSD- assessment 

US 

Armour (2002) Experiences of covictims 
of homicide. Implications 
for research and practice 

Partners, kinderen en 
ouders van slachtoffers 
van moord 

Moord Psychische 
gevolgen 

Trauma reacties, 
PTSS, rouw, 
verwerking 

Lange termijn vooral Review US 

Asaro        
Clements 
(2005) 

Homicide bereavement:     
A family affair 

Nabestaanden van 
moord  

Moord Psychisch 
Sociaal 

PTSD, gevolgen 
voor 
gezinsstabiliteit etc.

Korte en lange 
termijngevolgen 

Literatuurstudie US 

Becker (1982) The effects of sexual 
assault on rape and 
attempted rape victims 

20 verkrachtings-
slachtoffers                  
20 poging tot 
verkrachtings- 
slachtoffers 

Seksueel geweld Psychisch      
Sociaal 

Gevolgen voor 
seksleven en 
relaties en 
psychisch 

Korte termijn 
(meteen)             
Lange termijn  

Interviews US  

Becker et al.     
(1979) 

The impact of a sexual 
assault on the victim's 
sexual life 

Slachtoffers van 
verkrachting 

Seksuele 
delicten  

Vooral 
psychische 
en beetje 
lichamelijke 
gevolgen 

Gevolgen voor 
seksuele gevoelens 
en functioneren  

Lange termijn Review en 
interviews 

US 



Beitchman et 
al. (1992)          

A review of the long-term 
effects of child sexual 
abuse 

Slachtoffers van 
kindermisbruik 

Kindermisbruik Psychisch      
Sociaal 

Depressie, 
zelfmoord, 
seksueel gedrag, 
etc. 

Lange termijn Review US 

Beitchman et 
al. (1991) 

A review of the short-
term effects of child 
sexual abuse 

Slachtoffers van 
kindermisbruik 

Kindermisbruik Psychisch      
Sociaal           

Depressie, 
zelfmoord, 
seksueel gedrag, 
etc. 

Korte en lange 
termijngevolgen 

Review US 

Bennice et al.    
(2003) 

The relative effects    of 
intimate partner physical 
and sexual violence on 
post-traumatic stress 
disorder symptomatology 

62 door hun partner 
mishandelde vrouwen 
uit blijf van mijn lijf 
huizen e.d. 

Lichamelijk en 
seksueel 
partnergeweld    

Psychisch PTSD Korte termijn, gem 
62 dagen na assault 

Supplemented 
Conflict Tactics 
Scale                        
PTSD Symptom 
Scale 

US 

Blaauw et al. 
(2002) 

The toll of stalking: The 
relationship between 
features of stalking and 
psychopathology of 
victims 

241 slachtoffers van   
stalking (die zich bij 
een vereniging hebben 
aangesloten) vergeleken 
met psychiatrische 
patiënten en een 
controlegroep 

Stalking Psychisch Psychopathologie Elke termijn minder   
dan 5 jaar geleden 

Vragenlijsten en 
General Health 
Questionnaire 

Nederland 



Boney-McCoy 
en Finkelhor 
(1996) 

Is youth victimization 
related to trauma 
symptoms and depression 
after controlling for prior 
symptoms and family 
relationships? A 
longitudinal, prospective 
study 

1703 slachtoffers en 
niet-slachtoffers onder 
10-16 jarige scholieren 

Gewelddelicten, 
seksuele 
delicten, 
huiselijk geweld

Psychische 
en sociale 
gevolgen 

Gedragsmatige 
gevolgen, 
depressieve 
gevoelens, PTSS, 
functioneren op 
school 

Korte tot lange 
termijn 

Telefonische 
interviews 

US 

Brewster 
(2002) 

Trauma symptoms of 
former intimate stalking 
victims. 

187 vrouwelijke 
slachtoffers van 
voormalige intimi 

Stalking Psychisch      
Fysiek 

Slapeloosheid, 
emotionele impact, 
etc.  

Middellange termijn   
Lange termijn 

Semi-
gestructureerde 
interviews  Trauma 
Symptom 
Checklist-33 

US 

Britt (2001) Health consequences of 
criminal victimizations 

Algemeen, huishoudens 
in Illinois 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Fysiek Ervaren 
gezondheid 

Lange termijn Community, crime 
and health survey, 
telefonische 
interviews met 
sample van 
huishoudens 

US 

Classen et al.    
(2005) 

Sexual revictimization: A 
review of the empirical 
literature 

Slachtoffers van 
seksuele delicten 

Kindermisbruik 
en seksueel 
geweld 

Psychisch      
Sociaal 

Revictimisatie, 
relationele 
gevolgen, 
schaamte, etc. 

Lange termijn 
(longitudinaal) 

Literatuurstudie US 

Clements et al.  
(2005) 

Assessment and 
intervention with youth 
exposed to sexual 
homicide of a family 
member 

Jonge slachtoffers die 
seksueel gemotiveerde 
moord op familielid 
hebben meegemaakt 

Moord Psychische 
en sociale 
gevolgen 

Psychische 
ontwikkeling, 
PTSS, relaties, 
dagelijkse routine 

Lange termijn Interviews US 



Coker et al.      
(2002) 

Physical and mental 
health effects of intimate 
partner violence for men 
and women 

6790 vrouwen en    
7122 mannen waarvan 
ongeveer een kwart 
slachtoffers van 
partnergeweld is 
geweest 

Partnergeweld, 
psychisch, 
lichamelijk en 
seksueel 

Psychische 
en 
lichamelijke 
gevolgen 

Lichamelijke 
gezondheid, 
depressie, 
drugsgebruik, 
psychische 
problemen 

Middellange en lange 
termijn  

Telefonische 
interviews 

US 

Cole et al.         
(2005) 

Intimate sexual 
victimization among 
women with protective 
orders: types and 
associations of physical 
and mental health 
problems 

Vrouwelijke 
slachtoffers van hun 
mannelijke partners die 
een protective order 
hebben  368=geen 
seksueel geweld        
114=seksuele dwang     
117=seksueel geweld 

Partnergeweld Psychisch Mentale 
gezondheid  

Middellange en lange 
termijn 

Vragenlijsten US 

Cook et al.        
(1999) 

Victims needs, victims 
rights 

Verschillend, 
literatuurstudie 

Allerlei               Psychisch      
Fysiek           
Financieel 

 
Allerlei gevolgen Korte termijn              

Middellange termijn   
Lange termijn 

 Literatuurstudie Australië 

Davis et al.       
(1995) 

 Impact of sexual and 
nonsexual assault on 
secondary victims 

Personen die door 
slachtoffers genoemd 
worden als hun 
significant other 

Geweld en 
seksueel geweld

Psychisch      
Sociaal 

Distress, 
behulpzaamheid, 
etc. 

Middellange termijn Vragenlijsten, 
interviews en tests 

US 

Davis et al.       
(2002) 

 Physical and mental 
health effects of being 
stalked for men and 
women 

Volwassen slachtoffers Stalking Psychisch      
Fysiek 

Angst, depressie, 
verwondingen, 
druggebruik 

Lange termijn Survey  US 



Davis et al.       
(1996) 

 Adjusting to criminal 
victimization: the 
correlates of postcrime 
distress 

181 slachtoffers die 
crime reports hebben 
ingevuld 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Psychisch Psychische 
gewenning en 
aanpassing 

Direct na incident       
3 maanden later 

 Panel studie met 
interviews 

US 

Denkers en       
Winkel (1998) 

Crime victims' well-being 
and fear in a prospective 
and longitudinal study 

Algemeen, in 
Nederland 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Psychisch Welbevinden en 
angst 

Korte termijn, 2 
weken, 1 en 2 
maanden 

Vragenlijsten Nederland 

Dube et al.        
(2002)   

Exposure to abuse, 
neglect, and household 
dysfunction among adults 
who witnessed intimate 
partner violence as 
children 

Volwassenen die als 
kind getuige zijn 
geweest van 
partnergeweld tussen 
ouders 

Partnergeweld Psychische 
en 
lichamelijke 
gevolgen 

PTSS, depressie, 
drugs- en 
alcoholgebruik 

Lange termijn Vragenlijsten Canada 

Dugan (1999) The Effect of Criminal 
Victimization on a 
Household's Moving 
Decision 

Gezinnen waarvan een 
lid slachtoffer is 
geworden van geweld- 
of 
vermogenscriminaliteit 
vergeleken met niet 
slachtoffers 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Sociaal Verhuizen Maximaal 1 jaar na 
criminaliteit 

Survey gegevens 
van 22375 
huishoudens 

US 

 Elklit (2002) Acute stress disorder in 
victims of robbery and 
victims of assault 

65 retail medewerkers Beroving Allerlei 
gevolgen 

Allerlei gevolgen Korte termijn, 2 
weken later 

Harvard Trauma 
Questionnaire          
Crisis Support 
Scale             
Impact of Event 
Scale             
Coping Style 
Questionnaire 

Zweden 



Elklit en            
Brink (2003) 

Acute stress disorder in 
physical assault victims 
visiting a Danish 
emergency ward 

214  slachtoffers van 
geweld die op de eerste 
hulp terecht gekomen 
zijn 

Geweld Psychisch Acute Stress 
Disorder (ASD)  

Korte termijn, 1 tot 2 
weken na 
mishandeling 

Harvard Trauma 
Questionnaire          
Trauma Symptom 
Checklist            
Crisis Support 
Scale 

Denemarken 

Feldman Hertz 
et al. (2005) 

Homicide survivors. 
Research and practice 
implications 

Nabestaanden van 
moord 

Moord Psychisch      
Fysiek 

PTSD, gezondheid, 
etc. 

Lange termijn Literatuurstudie US 

Filipas en         
Ullman (2006)  

Child sexual abuse, 
coping responses, self-
blame, posttraumatic 
stress disorder, and adult 
sexual revictimization 

577 vrouwelijke 
studenten 

Kindermisbruik Psychisch      
Sociaal           

PTSD, schaamte, 
schuldgevoel, 
drugs/alcoholgebru
ik, seksueel gedrag, 
omgang met 
mensen etc. 

Lange termijn (nu 
studenten, dus jaren) 

Vragenlijsten US 

Finkelstein en   
Yates (2001) 

Traumatic 
symptomatology in 
children who witness 
marital violence 

Kinderen die getuige 
zijn geweest van 
partnergeweld tussen 
ouders 

Partnergeweld Psychische 
gevolgen 

Trauma, PTSS, 
depressie 

Lange termijn Interviews US 

Friedman 
(1982) 

Victims and helpers: 
reactions to crime 

274 slachtoffers in 
verschillende buurten 
New York, 182 daarvan 
follow-up en 152 
supporters van de 
slachtoffers 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Psychisch/ 
emotioneel     
Praktisch       
Gevolgen 
voor anderen 
(helpers)        

 

Angst, nervositeit, 
schuldgevoelens, 
boosheid, 
schaamte, 
slaapproblemen, 
praktische hulp        

Korte termijn              
Middellange termijn 
(4 maanden) 

 Interviews en 
follow-up 
interviews met 
slachtoffers en door 
hen aangewezen 
support 

US 



Gale en             
Coupe (2005) 

The behavioural, 
emotional and 
psychological effects of 
street robbery on victims 

Slachtoffers van 
straatroof die aangifte 
hebben gedaan bij 
politie 

Beroving Psychisch      
Sociaal 

Emotioneel, angst, 
sociaal gedrag 

Korte en middellange 
termijn, binnen 3 
weken en na 9 mnd 

Interviews US 

Garbarino et 
al. (2002) 

Mitigating the effects of 
gun violence on children 
and youth 

Kinderen en jongeren 
die getuige zijn geweest 
van geweld met 
vuurwapens 

Geweld met 
vuurwapens 

Psychische 
gevolgen 

Trauma, PTSS, etc. Lange termijn Review US 

Gidycz en 
Koss (1989) 

The impact of adolescent 
sexual victimization: 
standardized measures of 
anxiety, depression, and 
behavioral deviancy 

67 meisjes tussen      
14-18 jaar die 
slachtoffer van seksueel 
geweld 

Seksueel 
geweld, 
variërend van 
verkrachting tot 
ongewenste 
intimiteiten 

Psychische 
gevolgen 

Depressie, angst, 
gedragsmatige 
afwijkingen 

Lange termijn Trait Anxiety 
Index, Beck 
Depression 
Inventory 

US 

Gidycz en         
Koss (1991) 

Predictors of long-term 
sexual assault aftereffects 
among a national sample 
of victimized college 
women 

1213 slachtoffers van 
seksuele delicten  

Seksuele 
delicten 

Psychisch Cognitieve 
processen, trauma, 
angst, depressie, 
etc. 

Lange termijn Vragenlijsten US 

Girelli et al.      
(1986) 

Subjective distress and 
violence during rape: their 
effects on long-term fear 

41 slachtoffers van 
verkrachting 

Seksueel geweld Psychisch Angst, distress Middellange termijn   
Lange termijn (3-120 
mnd na verkrachting)

Interviews                
Impact of Event 
Scale (IES)            
SCL-90-R                
Veronen-Kilpatrick 
Modified Fear 
Survey                     

US 



Holmes et al. 
(1996) 

Rape-related pregnancy: 
estimates and descriptive 
characteristics from a 
national sample of women 

4008 volwassen 
vrouwen  

Seksueel geweld Lichamelijke 
gevolgen 

Zwangerschap en 
seksueel 
overdraagbare 
aandoeningen 

Middellange termijn Longitudinale 
gegevens 

US 

Huth-Bocks et 
al. (2002) 

The effects of domestic 
violence during 
pregnancy on maternal 
and infant health 

68 zwangere en net 
bevallen moeder die 
mishandeld zijn door 
hun partner vergeleken 
met 134 niet-
slachtoffers 

Huiselijk geweld Fysiek           
Psychisch 

 Gezondheid 
moeder en kind, 
drugsgebruik, 
vroeggeboorte, etc.

Metingen 2 maanden 
voor en na bevalling 

Interviews US 

Jehel et al.         
(2006) 

Peritraumatic distress 
prospectively predicts 
PTDS symptoms in 
assault victims 

63 slachtoffers Geweld                Psychisch PTSD, distress Middellange termijn 
(6mnd) voorspelt 
trauma op langere 
termijn (na 12 mnd) 

Peritraumatic 
Distress Inventory 
(PDI)                       
Peritraumatic 
Dissociative 
Experience 
Questionnaire 
(PDEQ)                   
Impact of Event 
Scale Revised 
(IES-R)  

Frankrijk 

Johansen et al.  
(2006) 

Acute psychological 
reactions in assault 
victims of non-domestic 
violence: peritraumatic 
dissociation, post-
traumatic stress disorder, 
anxiety and depression. 

138 slachtoffers van 
fysiek geweld 

Lichamelijk 
geweld 

Psychisch Angst, depressie, 
PTSD 

Korte termijn, 2-3 
weken 

Traumatic 
Symptoms Scale 10 
(PTSS-10)               
Impact of Event 
Scale-15 (IES-15)    
Hopkins Symptom 
Check List 25 
(HSCL-25)              

Noorwegen 



Johansen et al.  
(2007) 

The predictive value of 
post-traumatic stress 
disorder symptoms for 
quality of life: a 
longitudinal study of 
physically injured victims 
of non-domestic violence 

70 volwassen 
slachtoffers van geweld

Geweld Psychisch      
Fysiek           
Sociaal           

 
PTSD, kwaliteit 
van leven, relaties, 
omgeving, etc. 

Korte en middellange 
termijn, tot 12 mnd. 

Vragenlijst 
WHOQOL-Bref      
drie herhaalde 
metingen                  
Impact of event 
scale (IES) 

Noorwegen 

Johnson et al.    
(1985) 

The aftermath of criminal 
victimization - a statewide 
survey 

Algemeen, huishoudens 
in Kentucky 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

M.n. 
psychisch 

Depressie, 
gevoelens van 
onveiligheid 

Korte termijn Survey  US 

Jones et al.        
(2001) 

Post-traumatic stress 
disorder (PTSD) in 
victims of domestic 
violence: A review of the 
research 

Vrouwelijke 
slachtoffers van 
huiselijk geweld 

Partnergeweld Psychisch PTSD Lange termijn Review US 

Kaukinen 
(2002)  

Adolescent victimization 
and problem drinking 

Jongeren tussen 15-22 
die slachtoffer zijn 
geweest 

Gewelddelicten Lichamelijke 
en 
psychische 
gevolgen 

Alcoholmisbruik  Middellange en lange 
termijn 

Interviews Canada 

Kendall-
Tackett et al. 
(1993) 

Impact of Sexual Abuse 
on Children A Review 
and Synthesis of Recent 
Empirical Studies  

Slachtoffers van 
kindermisbruik 

Kindermisbruik Psychisch      
Fysiek           
Sociaal 

 
PTSD, depressie, 
etc. 

Korte en lange 
termijngevolgen 

Literatuurstudie US 

Kilpatrick et 
al. (1987) 

Criminal Victimization: 
Lifetime Prevalence, 
Reporting to Police, and 
Psychological Impact  

Volwassen vrouwen       
295 slachtoffers              
96 niet-slachtoffers         

Allerlei soorten Psychisch PTSD Direct                          
Lange termijn 

Interviews                
Reporting rates 

US 



Kilpatrick en  
Acierno (2003) 

Mental Health Needs of 
Crime Victims: 
Epidemiology and 
Outcomes 

(Amerikaanse) 
slachtoffers van 
criminaliteit 

Allerlei soorten Psychisch      
Fysiek 

PTSD, depressie, 
drugsgebruik, 
angst, etc. 

Korte en lange 
termijngevolgen 

Survey data US 

Kilpatrick et 
al. (1985) 

Mental health correlates 
of criminal victimization:  
a random community 
survey 

295 vrouwelijke 
slachtoffers van 
criminaliteit 

Inbraak en 
seksueel geweld

Psychisch      
Fysiek 

PTSD, etc. Korte en lange 
termijngevolgen 

Interviews US 

Koss et al.         
(1991) 

Deleterious effects of 
criminal victimization on 
women's health and 
medical utilization 

Volwassen vrouwen       
316 slachtoffers              
74 niet-slachtoffers  

Allerlei soorten Fysiek Lichamelijke 
klachten 

Lange termijn (5 jaar) Doktersbezoeken 
gemeten         
Eigen beoordeling 
gezondheid 

US 

Lamers-
Winkelman et 
al.  (2007) 

Scholieren over 
mishandeling: Resultaten 
van een landelijk 
onderzoek naar de 
omvang van 
kindermishandeling onder 
leerlingen van het 
voortgezet onderwijs 

1800 jongeren van 12-
16 jaar, waarvan 37% 
slachtoffer is geweest 
van kindermishandeling

Kindermishande
ling 

Psychische 
en 
lichamelijke 
gevolgen 

Stemmings- of 
angststoornissen en 
drugs- en 
alcoholmisbruik 

Lange termijn Netherlands  
Mental Health 
Survey and 
Incidence Study 

Nederland  

Logan et al.       
(2006) 

The impact of differential 
patterns of physical 
violence and stalking on 
mental health and help-
seeking among women 
with protective orders 

389 vrouwelijke 
slachtoffers van hun 
partners 

Stalking, 
partnergeweld  

Psychisch Mentale 
gezondheid en 
waargenomen 
veiligheid  

Korte en middellange 
termijn (tot 1 jaar) 

Gegevens van 
Blijf- van-mijn-lijf 
huizen                     
Enquêtes 

US 



Logan et al.       
(2007) 

Partner stalking and 
implications for women's 
employment 

544 vrouwelijke 
slachtoffers met een 
protective order tegen 
hun partner 

Stalking Werk Pesten en 
problemen op het 
werk 

Korte en langere 
termijn 

Resultaten van 
twee studies, 
opzoeken 

US 

Macmillan 
(2001) 

Violence and the Life 
Course: The 
Consequences of 
Victimization for Personal 
and Social Development 

Slachtoffers van 
gewelddadige delicten 

Geweld Psychisch      
Sociaal 

Welzijn, criminele 
activiteiten, 
educatie, etc. 

Lange termijn 
(levensloop) 

Literatuurstudie US 

Maguire 
(1991) 

The Needs and Rights of 
Victims of Crime 

(Australisch) 
slachtoffers van 
criminaliteit en naasten

Allerlei soorten Allerlei 
gevolgen 

Allerlei gevolgen Korte en lange 
termijngevolgen 

Literatuurstudie Australië 

Maguire 
(1982) 

Burglary in a dwelling 322 slachtoffers van 
woninginbraak in 
Londen 

Inbraak Psychisch Shock, angst, 
onveiligheids-
gevoelens, etc. 

Korte termijn en 
middellange termijn 

Interviews Engeland 

Markesteyn 
(1992) 

The psychological impact 
of nonsexual criminal 
offenses on victims 

Algemeen Allerlei soorten Psychisch Model van 
slachtoffer reacties

Korte en lange 
termijngevolgen 

Review Canada 

Mechanic et al. 
(2000)  

The impact of severe 
stalking experienced by 
acutely battered women: 
an examination of 
violence, psychological 
symptoms and strategic 
responding 

65 vrouwelijke 
slachtoffers van 
stalking met geweld 

Stalking en 
partnergeweld 

Psychische 
gevolgen 

Psychische schade 
van stalking na  
mishandeling door 
partner 

Lange termijn Interviews US 



Menard (2002) Short en long term 
consequences of 
adolescent victimization 

Amerikaanse 
adolescenten uit de 
NCV-survey  

Allerlei soorten Psychisch      
Fysiek           
Sociaal 
Financieel  

 
Leeftijd waarop 
slachtofferschap de 
meeste invloed 
heeft 

Korte en lange 
termijngevolgen 

National crime 
victimization 
survey 

US 

Murphy (1999) PTSD Among Bereaved 
Parents Following the 
Violent Deaths of Their 
12-to 28-Year-Old 
Children: A Longitudinal 
Prospective Analysis 

171 moeders en 90 
vaders van een door 
moord om het leven 
gekomen kind 

Moord Psychisch PTSD Lange termijn, na 2 
jaar  

Interviews en 
vragenlijsten 
gedurende 2 jaar 
vergeleken met 
ouders van op een 
andere manier 
omgekomen kind 

US 

Murphy (1996) Parent bereavement stress 
and preventive 
intervention following the 
violent deaths of 
adolescent or young adult 
children 

Ouders van een door 
moord om het leven 
gekomen kind 

Moord Psychisch PTSD Korte en lange 
termijngevolgen 

Interviews en 
vragenlijsten 
vergeleken met 
ouders van op een 
andere manier 
omgekomen kind 

US 

Murphy et al.   
(2003) 

The Prevalence of PTSD 
Following the Violent 
Death of a Child and 
Predictors of Change 5 
Years Later 

173 ouders van een 
door moord om het 
leven gekomen kind 

Moord Psychisch PTSD Lange termijn, 5 jaar 
gevolgd 

Interviews en 
vragenlijsten 
gedurende 5 jaar 
vergeleken met 
ouders van op een 
andere manier 
omgekomen kind 

US 

Newburn 
(1993) 

The long-term needs of 
victims: A review of the 
literature 

(Engelse) slachtoffers 
van criminaliteit en 
naasten 

Allerlei soorten Allerlei 
gevolgen 

Allerlei gevolgen Korte en lange 
termijngevolgen 

Literatuurstudie Engeland 



Orth et al.         
(2006) 

 Feelings of revenge, 
retaliation motive, and 
posttraumatic stress 
reactions in crime victims 

Slachtoffers met post-
traumatische stress 
stoornis 

Geweld Psychisch PTSD, 
wraakgevoelens 

Korte en lange 
termijngevolgen 

Interviews US 

Pathé en            
Mullen (1997) 

The impact of stalkers on 
their victims 

100 slachtoffers Stalking Psychisch      
Fysiek           
Sociaal           
Werk             

 

 

PTSD, angst, 
depressie, suicide, 
nachtmerries, 
sociale omgang, 
verhuizen, etc. 

Middellange termijn   
Lange termijn          

Vragenlijsten Australië 

Rentoul en        
Appleboom 
(1997)  

Understanding the 
psychological impact of 
rape and serious sexual 
assault of men: a literature 
review 

Mannelijke slachtoffers 
van verkrachting 

Seksueel geweld Psychisch      
Sociaal           
Fysiek 

Allerlei gevolgen Korte en lange 
termijngevolgen 

Literatuurstudie Engeland 

Resnick et al. 
(1997) 

Health impact of 
interpersonal violence. 2: 
Medical and mental health 
outcomes 

Vrouwen die slachtoffer 
zijn van seksueel of 
fysiek geweld 

Seksueel  
geweld en 
lichamelijke 
mishandeling 

Fysiek Acute en 
chronische 
gezondheidsproble
men 

Korte en lange 
termijngevolgen 

Review van 
bestaande data 

US 

Santiago et al.   
(1985) 

Long-term psychological 
effects of rape in 35 rape 
victims 

35 vrouwelijk 
slachtoffers vergeleken 
met 110 niet-
slachtoffers 

Seksueel geweld Psychisch Depressie, 
gevoelens van 
onveiligheid, angst

Lange termijn, van 2 
tot 46 jaar geleden 

State-Trait Anxiety 
Inventory   Beck 
Depression 
Inventory       Fear 
Survey Interview 

US 

Seedat et al.      
(2005)  

Association between 
physical partner violence, 
posttraumatic stress, 
childhood trauma, and 
suicide attempts in a 
community sample of 
women 

637 vrouwelijke 
volwassenen uit 
Memphis, waarvan 16% 
slachtoffer van 
partnergeweld 

Partnergeweld Psychische 
en 
lichamelijke
gevolgen 

PTSS,  drugs- en 
alcoholgebruik, 
zelfmoordpogingen

Lange termijn Telefonische 
interviews 

US 



Shapland en      
Hall (2007)  

What do we know about 
the effects of crime on 
victims? 

Slachtoffers van 
verschillende delicten 

Geweld- en 
vermogensdelict
en 

Psychische, 
lichamelijke 
sociale en 
financiële 
gevolgen 

Psychische, 
lichamelijke en in 
mindere mate 
sociale en 
financiele gevolgen

Korte, middellange 
en lange termijn 

Review US 

Smale (1984) Slachtoffers van ernstige 
vermogens- en 
geweldsmisdrijven. Deel 
III: De immateriële 
problematiek 2 

106 slachtoffers van 
geweld (lichamelijk 
letsel waar medische 
hulp bij nodig was) en 
253 slachtoffers van 
vermogensdelicten 
(geen letsel, meer dan 
500 gulden schade) 

Vermogens-
delicten en 
gewelddelicten 

Lichamelijke 
en 
psychische 
gevolgen 

Frustraties, ergernis 
en andere 
psychische 
ongemakken door 
contact met 
strafrechtelijk 
apparaat 

Korte termijn 
middellange termijn 
lange termijn 

Interviews, 
statistische 
analyses daarop 

Nederland 

Smale (1980) Slachtoffers van ernstige 
vermogens- en 
geweldsmisdrijven. Deel 
II: De immateriële 
problematiek 1 

106 slachtoffers van 
geweld (lichamelijk 
letsel waar medische 
hulp bij nodig was) en 
253 slachtoffers van 
vermogensdelicten 
(geen letsel, meer dan 
500 gulden schade) 

Vermogens-
delicten en 
gewelddelicten 

Lichamelijke 
en 
psychische 
gevolgen 

Slapeloosheid, 
angst voor 
herhaling, wraak, 
angst, schuld, 
eenzaamheid, 
onveiligheid 

Korte termijn 
middellange termijn 
lange termijn 

Interviews, 
statistische 
analyses daarop 

Nederland 

Smale (1977) Slachtoffers van ernstige 
vermogens- en 
geweldsmisdrijven. Deel 
I: De materiële 
problematiek  

106 slachtoffers van 
geweld (lichamelijk 
letsel waar medische 
hulp bij nodig was) en 
253 slachtoffers van 
vermogensdelicten 
(geen letsel, meer dan 
500 gulden schade) 

Vermogens-
delicten en 
gewelddelicten 

Financiele en 
lichamelijke 
gevolgen 

Verwondingen, 
werkverzuim, 
financiële 
consequenties 

Korte termijn 
middellange termijn 
lange termijn 

Interviews, 
statistische 
analyses daarop 

Nederland 



Street en           
Arias (2001) 

 Psychological abuse and 
posttraumatic stress 
disorder in battered 
women: examining the 
roles of shame and guilt 

61 vrouwen die 
slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld en 
psychisch mishandeld 
worden 

Psychische en 
lichamelijke 
mishandeling 

Psychisch PTSD, schaamte, 
schuldgevoelens 

Middellange termijn 
(m=6 mnd) 

Interviews en 
vragenlijsten 

US 

Temple et al.     
(2007) 

Differing effects of 
partner and nonpartner 
sexual assault on women's 
mental health 

835 vrouwelijke 
slachtoffers 

Seksuele 
delicten 

Psychisch PTSD, stress en 
dissociatie 

Korte en middellange 
termijn 

Patiëntgegevens en 
interviews 

US 

Ullman (2004) Sexual assault 
victimization and suicidal 
behavior in women: A 
review of the literature 

Vrouwelijke 
slachtoffers van 
verkrachting 

Seksueel geweld Psychisch      
Sociaal 

Zelfmoord (poging 
tot), depressie,  
PTSD, omgeving 

Vooral lange termijn Literatuurstudie US 

Ullman (2007) Relationship to 
perpetrator, disclosure, 
social reactions, and 
PTSD symptoms in child 
sexual abuse survivors 

Sample van 733 
studenten  

Kindermisbruik Psychisch PTSD, schaamte, 
schuldgevoel, etc. 

Lange termijn (nu 
studenten, dus jaren) 

Vragenlijsten US 

Zoellner et al.   
(2000) 

PTSD severity and health 
perceptions in female 
victims of sexual assault 

76 vrouwelijke 
slachtoffers van 
seksuele delicten met 
PTSD 

Seksuele 
delicten 

Fysiek           
Psychisch 

 Zelf gerapporteerde 
gezondheids-
problemen 

Lange termijn Vragenlijsten US 

 
 



Bijlage C Lijst van gespreksonderwerpen 

 
Voorstellen interviewer 
Bedanken voor mee willen werken, vragen of het doel van het onderzoek al goed 
uitgelegd is, namelijk ervaringen van slachtoffers van misdrijven in kaart brengen. 
Benadrukken dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld, alleen voor dit 
onderzoek gebruikt worden en anoniem zullen blijven. Vertellen hoe het interview 
zal gaan verlopen. 
 
Verloop van het interview en doel van het onderzoek  
We willen graag kort ingaan op wat er gebeurd is, zoals waar, wanneer en van wie 
u slachtoffer geworden bent. We willen graag zoveel mogelijk te weten komen 
over de gevolgen die u ervaren heeft nadat u slachtoffer geworden bent. Dat 
kunnen gevolgen zijn op allerlei gebieden, zoals lichamelijke, emotionele, 
financiële en sociale gevolgen. Daarom willen we u van elk van deze gebieden 
vragen wat uw ervaringen zijn. Uit eerder onderzoek naar ervaringen van 
slachtoffers zijn een aantal gevolgen bekend waar veel slachtoffers van misdrijven 
mee te kampen hebben gehad, daarom willen we u op elk gebied na wat u verteld 
heeft mogelijk nog wat aanvullende vragen stellen. We zijn benieuwd naar wat er 
na verloop van tijd veranderde in de gevolgen die u tot nu toe ervaren heeft.  
 
Kenmerken van het delict 
Wat is er precies gebeurd (wanneer en hoe)? 

• Inbraak: Was u thuis? waren er anderen thuis? dader gezien? wat is er 
gestolen? waar is dader geweest?  

• Geweld: Waar? dader gezien? dader bekend? wat wilde de dader? waren 
er getuigen? kwam er hulp, wanneer en wie? 

• Algemeen: Is er aangifte/melding gedaan? is de dader gearresteerd? is de 
dader berecht/veroordeeld, hoe lang heeft de afhandeling van het delict 
geduurd? 

 
 
We willen graag beginnen met lichamelijke gevolgen die u mogelijk ervaart of 
ervaren heeft. 
 
Lichamelijke gevolgen 
Bij lichamelijke contact tijdens voorval: 

• Welk lichamelijk letsel heeft u tijdens voorval opgelopen? 
• Medische behandeling noodzakelijk? eenmalig of meerdere malen? 
• Heeft u hier blijvend letsel aan overgehouden? Zo ja, wat? 

 
 



 
Algemeen: 

• Heeft u lichamelijk gevolgen ondervonden na de gebeurtenis, zoals 
hoofdpijn, andere pijnklachten, hartkloppingen, misselijkheid of iets 
anders? 

• Heeft u daarvoor contact gezocht met artsen? Resultaat? 
• Gebruikt u hier medicijnen voor, zoals slaap- en/of kalmeringsmiddelen? 
• Wanneer heeft u precies last van deze lichamelijke gevolgen? 
• Zijn er andere lichamelijke veranderingen zoals slapeloosheid/meer 

slaapbehoefte, moe of overactief zijn, meer/minder roken, eten, alcohol 
drinken, drugs gebruiken, bewegen (sporten)  

• Ervaart u veranderingen in de tijd wat betreft deze gevolgen? 
• Ondervindt of ondervond u door deze lichamelijke gevolgen beperkingen 

in uw dagelijks leven?  
 

 
Nu willen we graag verder gaan met psychische of emotionele gevolgen na wat er 

gebeurd is.  

Emotionele gevolgen 
Direct tijdens en na delict: 

• Welke emoties heeft u in het begin ervaren, bv. angst, boosheid, frustratie, 
opluchting (dat het voorbij is), onveiligheidsgevoelens, angst voor 
herhaling of wraak, gevoelens van schuld, spijt, schaamte, 
onrechtvaardigheid, ongeloof, e.d. ? 

• Wanneer veranderde dat, wanneer waren de eerste emotionele reacties 
voorbij? 

• Welke gedachten of emoties speelden vervolgens een rol? En na een week, 
maand, drie maanden, etc., waren er bepaalde momenten waarop andere 
emoties de overhand namen? 

• Kon of kunt u nare gedachten over het gebeurde niet kwijt raken, heeft u 
last van piekeren, angst of paniekaanvallen, woede-uitbarstingen, 
huilbuien, suïcidale gedachten (gehad)? 

• Welke emotionele gevolgen worden als meest overheersend ervaren? 
Verwerking: 

• Op welke manier verwerken gebeurtenissen, bv. gevoelens tonen, 
middelen gebruiken, spanning afreageren, op z’n beloop laten, afleiding 
zoeken 

• Hulp gezocht, bv. psycholoog, maatschappelijk werk, slachtofferhulp 
Nederland, hoe vaak en helpt of hielp dat? 

• Gevoelens van eenzaamheid en behoefte aan contact, gevoel er alleen voor 
te staan of juist veel hulp te hebben? 

• Zijn er veranderingen in geloof in eigen/andere kracht (geloof in god, 
geloof in jezelf, geloof in toeval, e.d.)? 

• Wat hielp bij het verwerken van gebeurtenissen, en wat niet? 



 
Afsluiten gebeurtenissen: 

• Is het afgesloten, hoe, wanneer, waardoor, waarom niet, wat is ervoor 
nodig? 

Verder: 
• Ondervindt u van deze emotionele gevolgen beperkingen in uw dagelijks 

leven? Zoals veranderingen in plezier in dagelijkse bezigheden zoals werk 
en gezinsleven en in bijzondere gebeurtenissen zoals feest of vakantie? 
bent u meer optimistisch/pessimistisch over de toekomst? 

 
 
Gebeurtenissen zoals deze kunnen voor veranderingen zorgen in uw sociale 
omgeving zoals op uw werk of in het gezin. Ook zou het kunnen dat u uw 
activiteiten aangepast hebt na wat er gebeurd is. Dit kan ook komen door andere 
gevolgen, bijvoorbeeld dat u niet zo makkelijk meer de straat opgaat omdat u zich 
minder veilig voelt en daardoor minder mensen ziet dan voor het misdrijf.  
 
Sociale gevolgen 
Veranderingen in relaties met anderen: 

• Binnen het gezin (dichter bij elkaar, scheiding, ruzie, e.d.) 
• Opvoeding evt. kinderen, veranderingen, meer zorgen en waarschuwingen 

bijvoorbeeld 
• Veranderingen in relaties met familie, vrienden, kennissen, collega’s en 

vreemden, zijn de relaties met hen verbeterd, verslechterd, niet veranderd? 
Indien veranderd, hoe dan, en na verloop van tijd? 

• Vertrouwen in anderen, wantrouwen, angst, boosheid jegens anderen? 
• Verandering in seksuele relaties en gevoelens? 
• Veranderingen in behoefte aan gezelschap of alleen zijn? 
• Wat worden als grootste gevolgen gezien, waar heeft u het meeste last 

van? 
Veranderingen in vaste bezigheden: 

• Werksituatie, is uw werksituatie veranderd door wat er is gebeurd? Andere 
baan bijvoorbeeld, of meer/minder werken? 

• Functioneert u anders op uw werk (evt. opleiding) na wat er gebeurd is? 
Ook indirect, bv. kon er met collega’s nooit over praten, vervelend, 
daardoor slechter functioneren op werk? 

• Woonsituatie, bent u verhuisd of heeft u andere aanpassingen gedaan? 
Veranderingen in dagelijks leven: 

• Veranderingen in uitgaanspatroon, mobiliteitspatroon, reizen? 
• Alleen thuis zijn of de straat op, vermijden/opzoeken van bepaalde 

plaatsen 
Verder:  

• Ervaart u veranderingen in de tijd wat betreft deze gevolgen? 
• Ondervindt u door deze sociale gevolgen beperkingen in uw dagelijks 

leven? Hoe voelt u zich daar over? 



Misdrijven hebben vaak financiële gevolgen, bijvoorbeeld omdat er dingen 
gestolen zijn maar ook omdat u misschien uw huis extra moest beveiligen of 
omdat er door het gebeurde belangrijke dingen in uw leven zijn veranderd. 
 
Financiële gevolgen 

• Directe financiële gevolgen zoals gestolen of vernielde goederen ed. 
• Indirecte financiële schade door het delict zoals ziektekosten  
• Kosten door blijvende lichamelijke gevolgen  

Algemeen: 
• Kosten voor aanpassingen in de leefsituatie, voor bv verhuizen, 

beveiliging en preventieve maatregelen, eenmalige en duurzame 
maatregelen 

• Arbeidsverzuim, duur en gevolgen op financieel gebied 
• Kosten door anderen gemaakt (bezoekkosten bijvoorbeeld, of hotelkosten) 

Verder: 
• Ervaart u veranderingen in de tijd wat betreft deze gevolgen? 
• Ondervindt u door deze financiële gevolgen beperkingen in uw dagelijks 

leven? Hoe voelt u zich daar over? 
 

Achtergrondgegevens  
Alleen vragen indien nog niet bekend:  

• geslacht  
• leeftijd  
• etniciteit  
• werkzaamheid (wat, hoeveel uur, of andere voornaamste bezigheid)  
• opleiding (LO/LBO/MAVO, MBO/HAVO/VWO, HBO/WO) 
• woonplaats  
• woonsituatie (koophuis, huurhuis)(eengezinswoning, appartement, 

vrijstaand, e.d.) 
• gezinssamenstelling en plaats in het huishouden (alleenstaand, getrouwd, 

aantal kinderen, e.d.) 
 
Andere levensgebeurtenissen  
Andere levensgebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds het misdrijf. 
Navragen wanneer dit niet aan de orde gekomen is: 

• verhuizing 
• scheiding 
• andere baan 
• nieuwe liefde  
• kinderen en gebeurtenissen van kinderen, zoals naar school of juist 

diploma, huwelijk kind, kleinkinderen gekregen e.d.  
• andere dingen die gebeurd zijn in deze orde van grootte? 

 



 
Nog iets toe te voegen? 
 
 
Afsluiting, bedanken en presentje. 
 
 
 
Voor interviewer: 
We zijn vooral geïnteresseerd in het inventariseren van alle gevolgen die de 
slachtoffers hebben ondervonden (met name op de langere termijn), de 
volgtijdelijkheid van deze gevolgen en op welke termijn na het delict men de 
verschillende gevolgen ervaart en hoe lang deze aanhouden. Aandacht voor 
volgtijdelijkheid van gevolgen is bv. er is veel gestolen, moest vervangen worden, 
daarvoor nieuwe sloten en verzekering, na ziekenhuis blijvende klachten 
waarvoor aanpassingen nodig zijn in huis of verhuizing en andere baan met ander 
salaris en mindere relatie met collega’s en daarna andere baan en meer behoefte 
aan gezelschap, teleurstelling in de reacties van anderen dus meer gevoelens van 
eenzaamheid en een veranderde kijk op de wereld, e.d. 
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