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5 Samenvatting en conclusies

In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van crimi-

naliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal 

of vernieling, maar ook geweld kwam regelmatig voor. Deze bevindingen zijn vrij 

stabiel over de tijd. Dat betekent dat jaarlijks bijna 30% van de bevolking slachtoffer 

is van criminaliteit. Bij het merendeel van de gerapporteerde criminaliteit is gelukkig 

nauwelijks sprake van lichamelijk letsel of materiële schade en zijn de delicten vooral 

‘lastig’ voor de betrokkenen (Wittebrood 2006). Toch is er ook een groep die ernstige 

gevolgen van criminaliteit ondervindt.

Vanuit het ministerie van Justitie was er behoefte aan meer inzicht in de gevolgen 

van misdrijven voor slachtoffers en hun nabestaanden. Dit inzicht is nodig om de 

juiste hulp en steun aan slachtoffers en hun nabestaanden te kunnen bepalen. Op 

verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc) 

hebben we daarom onderzoek gedaan naar deze gevolgen, waarbij de volgende 

onderzoeksvragen zijn:

1 Welke gevolgen van misdrijven ondervinden slachtoffers en hun nabestaanden?

2 Op welke termijn doen die gevolgen zich voor?

3 Hoe groot is de groep slachtoffers met ernstige gevolgen?

We richten ons in deze studie op de ervaringen van de ‘gewone’ burger die slachtof-

fer is geworden van criminaliteit. ‘Slachtoffers’ zijn in deze studie individuele bur-

gers die getroffen zijn door misdrijven, gepleegd door andere burgers. De misdrijven 

betreffen vooral gewelddelicten (zoals mishandeling, bedreiging, verkrachting, 

moord, enz.), diefstallen (zoals inbraak, zakkenrollerij, beroving, diefstal van auto, 

enz.), vernielingen van private goederen en verkeersmisdrijven. Overigens komen 

de gevolgen voor de nabestaanden van slachtoffers in dit onderzoek beperkt aan de 

orde, omdat hiernaar een afzonderlijk langlopend onderzoek wordt uitgevoerd.

We hebben in deze studie op drie manieren de gevolgen van misdrijven in beeld 

gebracht. Die gevolgen zijn globaal in te delen in vier categorieën, namelijk lichame-

lijke, financiële, psychische/emotionele en sociale/gedragsmatige, en ze treden op de 

korte, middellange en lange termijn op.

Allereerst hebben we een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur 

van de afgelopen decennia naar de gevolgen van misdrijven. Deze is vooral afkom-

stig uit de psychologie, geneeskunde en sociologie. In totaal zijn 203 relevante 

publicaties gevonden. Op de verkregen studies is een beperkte inhoudsanalyse 

uitgevoerd, waaruit blijkt dat vooral veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van 

geweldmisdrijven en minder naar die van andere misdrijven, en dat de nadruk ligt op 

de psychische gevolgen voor slachtoffers.
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In de tweede plaats hebben we gebruik gemaakt van de slachtofferenquêtes die in 

de periode 1997-2004 in Nederland zijn afgenomen door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (cbs). De nadruk in onze analyses – van ruim 35.000 delicten – lag op 

de emotionele problemen die slachtoffers ondervinden op de korte en middellange 

termijn. We hebben die in verband gebracht met kenmerken van het delict (zoals 

lichamelijk letsel en financiële schade) en van het slachtoffer (zoals geslacht, leeftijd 

en opleiding). Met deze gegevens konden we een schatting maken van het aantal 

slachtoffers dat ernstige emotionele problemen ondervindt.

Ten slotte hebben we zeventien interviews gehouden met slachtoffers. Ze zijn 

geselecteerd door en benaderd via Slachtofferhulp Nederland. Gesproken is met tien 

slachtoffers van mishandeling en bedreiging en met zeven slachtoffers van inbraak. 

De gebeurtenis vond minimaal 1,5 en maximaal 5 jaar geleden plaats. Deze gesprek-

ken leiden tot een inventarisatie van de gevolgen op korte, middellange en langere 

termijn, en geven inzicht in de verwerking van een misdrijf en de invloed ervan op 

het dagelijks leven.

Dit alles brengt ons tot de volgende conclusies.

Juridisch ernstige misdrijven hebben niet altijd ernstige gevolgen en juridisch niet-ernstige 

 misdrijven hebben soms ernstige gevolgen

Een van de belangrijkste bevindingen is wel dat misdrijven die in juridische zin (naar 

strafmaat) ernstig zijn niet altijd ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, en 

dat slachtoffers van juridisch niet-ernstige misdrijven soms wel degelijk ernstige 

gevolgen ondervinden. Uit de enquêtes blijkt dat bij gemiddeld 9% van alle delicten 

slachtoffers serieuze emotionele problemen ondervinden. Dat kan uiteenlopen van 

nog vaak aan het gebeurde moeten denken of er steeds over piekeren tot er volledig 

door in beslag genomen zijn. Dit soort emotionele problemen komt het meest voor 

bij slachtoffers van geweld, maar ook relatief vaak bij slachtoffers van inbraak en 

autodiefstal. Procentueel gaat het niet om een enorm grote groep slachtoffers, maar 

we hebben het wel over ruim 500.000 delicten per jaar waarbij slachtoffers serieuze 

emotionele problemen ervaren, waarvan bij 154.200 delicten zeer serieuze emotio-

nele problemen. Uit de enquêtes en de interviews komt naar voren dat de gevolgen 

voor slachtoffers met weinig of geen lichamelijk letsel soms toch als ernstig worden 

ervaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers van mishandeling, maar ook voor 

slachtoffers van inbraak. Uit ons literatuuronderzoek was deze conclusie niet naar 

voren gekomen. Waarschijnlijk komt dit doordat de meeste studies gericht zijn op 

juridisch ernstige misdrijven (meestal geweld). Slechts in beperkte mate is onder-

zoek verricht naar de gevolgen voor slachtoffers van vermogensmisdrijven en minder 

ernstige geweldsmisdrijven. Uit ons onderzoek maken we op dat de ernst van de 

delicten in termen van lichamelijk letsel of financiële schade weliswaar minder is bij 

deze groepen, maar dat de aard van de gevolgen vergelijkbaar is en dat ook slachtof-

fers van deze misdrijven serieuze problemen kunnen ervaren.
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Lichamelijk letsel en financiële schade vergroten de kans op emotionele problemen, maar ook bij 

delicten zonder letsel en schade kunnen slachtoffers emotionele problemen ondervinden

Bij misdrijven met lichamelijk letsel of financiële schade is er een grotere kans dat 

slachtoffers ook emotionele problemen ondervinden. We vinden dit terug in alle drie 

gebruikte bronnen. Uit de enquêtegegevens blijkt echter dat ook sommige slacht-

offers zonder lichamelijk letsel of financiële schade serieuze problemen ervaren. 

Hierbij zijn kenmerken van het slachtoffer zelf van belang. Hoewel we nogal globale 

indicatoren hebben gebruikt, blijken vooral de fysiek en sociaal meer kwetsbare 

groepen vaker emotionele problemen te ervaren. Analyses waarbij we de kans op 

emotionele problemen wilden verklaren aan de hand van kenmerken van het delict 

en van het slachtoffer lieten zien dat de verklaringskracht gering was. Het is dan ook 

belangrijk te benadrukken dat de voorspellende waarde van voor de hand liggende 

kenmerken als lichamelijk letsel en financiële schade gering is. Deze kenmerken zijn 

als ‘screeningsinstrument’ dan ook maar beperkt bruikbaar.

Misdrijven die plaatsvinden in de ‘privésfeer’ hebben ernstigere gevolgen

In deze studie vinden we diverse aanwijzingen dat misdrijven die zich afspelen 

binnen de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer een grotere invloed hebben. 

Misdrijven door bekenden (zoals stalking en huiselijk geweld) leiden vaak tot ern-

stige psychische problemen. Ook uit onze analyses van de enquêtegegevens blijkt 

dat de gevolgen vaker ingrijpend zijn als het slachtoffer de dader van naam of gezicht 

kent. We zien ook dat delicten die plaatsvinden op plekken waar slachtoffers regel-

matig komen (de eigen buurt), en die dus onderdeel zijn van hun dagelijkse routine, 

een grotere invloed hebben. Vooral inbraken in de woning beschouwen bewoners als 

een grove inbreuk op hun privésfeer; de emotionele gevolgen zijn tamelijk groot, ook 

voor de kinderen die thuis wonen. In diverse interviews is dit beeld bevestigd. Ook 

geweldslachtoffers die steeds opnieuw de plek moeten passeren waar het misdrijf 

plaatsvond, worden telkens weer met het delict geconfronteerd. Uit deze bevindin-

gen kan afgeleid worden dat de emotionele gevolgen voor het slachtoffer vaak groter 

zijn naarmate een misdrijf dichter in de privésfeer ligt of de lichamelijke integriteit 

meer aantast.

Voor de meeste slachtoffers zijn gevolgen beperkt en van korte duur; een kleine groep ondervindt 

langdurig ernstige gevolgen

Lichamelijk letsel als gevolg van een misdrijf komt niet vaak voor en als het voorkomt 

gaat het veelal om relatief licht letsel. Financiële schade die direct samenhangt met 

het misdrijf komt vaker voor, maar is ook vaak beperkt en meestal vergoed door de 

verzekering. De grootste groep slachtoffers heeft dan ook niet te maken met (lang-

durig) lichamelijk letsel en (grote) financiële consequenties. Ook de emotionele pro-

blemen zijn meestal beperkt. Toch lijken de meeste misdrijven op de een of andere 

manier blijvende gevolgen achter te laten. De meeste slachtoffers die we gesproken 

hebben gaven aan dat hun leven niet meer hetzelfde was als voor het delict. Ze zijn 

alerter geworden op mogelijke incidenten, zijn wantrouwender tegenover onbeken-
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den en zijn zich meer bewust van hun eigen kwetsbaarheid. Ze passen hun routines 

aan en lopen bijvoorbeeld om wanneer ze verwachten in een onveilige of dreigende 

situatie terecht te zullen komen. Het zijn geen grote of ernstige gedragsveranderin-

gen, maar deze mensen voelen zich nooit meer dezelfde.

Daarnaast is er een kleine groep slachtoffers – de omvang is onbekend – die op 

de langere termijn te maken heeft met lichamelijke klachten en financiële gevol-

gen. Lichamelijke klachten, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen en het 

verergeren van al bestaande fysieke problemen, verdwijnen bij de meeste slachtoffers 

binnen een paar weken tot een paar maanden. Bij sommigen kunnen deze klachten 

echter jaren aanhouden, vaak in samenhang met psychische problemen. Financiële 

consequenties op de langere termijn vloeien vaak voort uit andere gevolgen. Inko-

mensderving door verlies van werk is bijvoorbeeld dikwijls een gevolg van psychi-

sche of lichamelijke klachten. Psychische gevolgen zijn het sterkst zichtbaar meteen 

na het misdrijf. Meestal spelen ongeloof, angst, ontzetting en boosheid dan een 

rol. Bij de meeste mensen nemen deze emoties vrij snel af (binnen enkele weken) en 

na ongeveer een half jaar hebben bijna alle slachtoffers hun evenwicht hervonden. 

Slachtoffers bij wie emoties na een aantal maanden nog in sterke mate aanwezig zijn 

hebben vaak te maken met een posttraumatische stressstoornis (ptss) of langdurige 

emotionele problemen. Verder zien we –vooral in de interviews met slachtoffers – dat 

psychische gevolgen kunnen leiden tot andere gevolgen. Toegenomen wantrouwen 

kan van invloed zijn op relaties met vrienden en kennissen. Tegelijkertijd blijkt steun 

uit de sociale omgeving van groot belang om de gebeurtenis te verwerken. We zien 

dan ook dat de verwerking van misdrijven grote overeenkomsten vertoont met de 

verwerking van andere ingrijpende gebeurtenissen.

Kinderen ondervinden ook vaak gevolgen van misdrijven

Dat kinderen gevolgen ondervinden van geweld binnen het gezin (ook zonder dat zij 

zelf direct slachtoffer zijn) blijkt uit veel onderzoeken: kinderen die opgroeien in een 

gezin waar de ouders gewelddadig zijn ten opzichte van elkaar, hebben een grotere 

kans zelf ook te maken te krijgen met partnergeweld, alcohol- of drugsproblemen of 

depressiviteit.

Uit onze interviews blijkt dat kinderen ook op andere manieren te maken krijgen 

met de gevolgen van misdrijven die hun ouders ondervinden. Zo blijkt de inbreuk 

in de privésfeer door woninginbraak ook het veiligheidsgevoel van kinderen aan te 

tasten. Kinderen zijn bijvoorbeeld bang om alleen naar hun kamer te gaan of maken 

zich zorgen als het gezin na een vakantie weer thuiskomt.

Nabestaanden van dodelijk geweld ondervinden vaak ernstige gevolgen

In deze studie zijn de gevolgen voor nabestaanden alleen in het literatuuronderzoek 

aan de orde geweest, omdat momenteel een langlopend onderzoek plaatsvindt naar 

de gevolgen van moord en doodslag voor nabestaanden. Veel studies richten zich op 

rouwverwerking en concluderen dat nabestaanden van slachtoffers door dodelijk 

geweld dezelfde stadia doorlopen als andere nabestaanden. Toch lijken de psychi-
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sche problemen van nabestaanden van slachtoffers door dodelijk geweld ernstiger. 

Ouders van kinderen die door geweld om het leven zijn gekomen, hebben bijvoor-

beeld vaker te maken met ernstige psychische problemen (zoals ptss) dan ouders die 

hun kind verloren hebben door een ongeval of zelfmoord.


