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Voorwoord 
 

In dit onderzoek staan solistische dreigers centraal bij wie sprake is van een fixatie op 

een of meerdere publieke personen in het rijksdomein. Het gaat om individuen die een 

dreiging vormen door woord of gedrag, die solistisch handelen, bij wie er 

aanwijzingen zijn van een of meerdere psychiatrische stoornissen en maatschappelijk 

disfunctioneren en waarbij sprake is van een patroon van overlast. Deze groep wordt 

vaak onterecht in een adem genoemd met de ‘lone wolf’, die gekenmerkt wordt door 

het plegen van gewelddadige acties en handelt buiten een organisatiestructuur en 

zonder materiële bijstand van een organisatie, maar bij wie de groepsideologie wel de 

drijvende kracht is achter de geweldacties. In tegenstelling tot solistische dreigers, 

zullen lone wolfs hun acties zeer zelden op voorhand aankondigen.  

 

Solistische dreigers in onderhavige studie handelen zelden vanuit een 

organisatiestructuur. Het zijn eenlingen die vaak dreigen via e-mails, brieven of 

internet. Een kleine groep probeert in de nabijheid te komen van de persoon die ze wil 

bedreigen. De meerderheid van de gekende solistische dreigers lijdt aan een 

psychiatrische stoornis en is sociaal geïsoleerd. Dreigingen of toenaderingen zijn dan 

ook vaak het gevolg van deze stoornissen. Dit impliceert dat naast een strafrechtelijke 

aanpak ook zorgverlening geboden moet worden aan deze groep en dat preventie van 

belang is om te voorkomen dat gewelddadige acties daadwerkelijk zullen plaatsvinden. 

Begin 2011 is de pilot Dreigingsmanagement (PDM) van het Korps Landelijke 

Politiediensten gestart, waar expertise over solistische dreigers wordt verzameld en 

wordt onderzocht hoe dreigingen en acties van solistische dreigers kunnen worden 

tegengegaan.   

 

Om dreigingen tegen te gaan is in deze studie een nieuw instrument (persoonskaart) 

ontwikkeld. Hiermee kan relevante informatie verzameld worden om te beoordelen of 

maatregelen moeten worden genomen om een patroon van dreigingen en/of overlast te 

doorbreken en verdere dreigingen te voorkomen. Tevens is ervoor gezorgd dat de 

persoonskaart onderdeel kan uitmaken van het dreigingsmanagement systeem dat 

door de pilot Dreigingsmanagement wordt gebruikt.  

 

Graag zeggen wij dank aan iedereen die ons voorzien heeft van waardevolle adviezen 

en commentaren. Zo willen we alle leden van de begeleidingscommissie bedanken die 

actief hebben meegedacht en waardevolle commentaren hebben gegeven bij het tot 

stand komen van dit rapport. Ook willen we de deskundigen van de pilot 

Dreigingsmanagement danken voor hun waardevolle bijdragen en voor hun adviezen 

bij de persoonskaart.  

 

 

Prof. dr. Stefan Bogaerts 
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Samenvatting 

 
In deze studie werd een nieuwe persoonskaart ontwikkeld waarmee revelante 

informatie kan worden verzameld die nodig is om het risico in te schatten of een 

solistische dreiger zal overgaan tot geweld. Tevens kan op basis van de informatie 

worden beslist welke (preventieve) maatregelen nodig zijn om overlast en dreigingen 

te stoppen.  

 

In het onderzoek stonden negen onderzoeksvragen centraal.  

 

Onderzoeksvraag 1 onderzocht welke factoren samenhangen met geweld dat gepleegd 

wordt door solistische dreigers en welke risicofactoren voorspellend zijn.  

Een meerderheid van de solistische dreigers lijdt aan een psychotische stoornis in 

combinatie met andere stoornissen, zoals persoonlijkheidstoornissen, 

middelenmisbruik, fixatie op de bedreigde en sociale isolatie. Deze risicofactoren 

verhogen de kans op gewelddadig gedrag. Tevens blijkt uit justitiële gegevens dat 

solistische dreigers vaak al eerder met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, 

meestal voor stalking in de privésfeer of van publieke personen en voor gewelddadig 

gedrag. 

 

Onderzoeksvraag 2 onderzocht welke factoren het risico op waarschijnlijk geweld 

kunnen verminderen.  

Risicofactoren kunnen op een continuüm worden geplaatst. Aan de ene kant vormt de 

factor een buffer of beschermer tegen geweld, aan de andere kant faciliteert de factor 

gewelddadig gedrag. Beschermende factoren zijn een beschermend sociaal netwerk, 

een positieve houding tegenover behandeling en zorg, adequate sociale vaardigheden, 

dagbesteding en een stabiele woonomgeving. Risicofactoren voor gewelddadig gedrag 

zijn ondermeer persoonlijkheidsstoornissen, middelenmisbruik, medicatie-ontrouw, 

impulsiviteitstoornissen en vijandigheid.  

 

In onderzoeksvraag 3, 4 en 5 werd onderzocht wat risicofactoren meten, hoe deze 

instrumenten worden toegepast in de praktijk en wat bekend is over de 

psychometrische kwaliteiten.  

De risicotaxatie-instrumenten die in dit onderzoek werden onderzocht, meten het 

risico op toekomstige gewelddadige, seksuele en algemene recidive. Vijftien 

risicotaxatie-instrumenten, zoals de HCR-20, HKT-30, DROS, SVR-20, SORAG en 

ODARA werden bestudeerd. Uit empirische studies kwam naar voren dat de 

predictieve validiteit van de 15 instrumenten acceptabel tot goed was. Deze 

instrumenten zijn bedoeld om – meestal in combinatie met het klinisch oordeel van de 

behandelaar - de kans op recidive van delinquenten die bij justitie en de hulpverlening 

bekend zijn te beoordelen. Het gebruik van deze instrumenten bij solistische dreigers 

is veel moeilijker omdat in de meeste gevallen weinig informatie beschikbaar is.  

Het betrekken van deze instrumenten in dit onderzoek had als doel relevante risico- en 

beschermende factoren te inventariseren.  

 

In onderzoeksvraag 6 werd gepeild welke onderdelen uit risicotaxatie-instrumenten 

geschikt waren voor het ontwikkelen van de nieuwe persoonskaart.  

In de eerste fase van het empirisch onderzoek werd aan de hand van een checklist in 

12 persoonskaarten gekeken welke risicofactoren direct gerelateerd aan gewelddadig 
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gedrag het vaakst bij solistische dreigers met een persoonlijke aanpak werden 

aangetroffen. Naast risicofactoren werd ook gekeken naar beschermende factoren 

voor gewelddadig gedrag. Uit het onderzoek kwamen een aantal factoren naar voren 

die direct gerelateerd waren aan gewelddadig gedrag bij solistische dreigers, namelijk 

psychiatrische stoornissen zoals psychotische kenmerken (wanen en hallucinaties), 

persoonlijkheidskenmerken, meer in het bijzonder cluster-B 

persoonlijkheidsstoornissen (antisociaal, narcistisch, borderline en theatraal), 

gedragskenmerken en attitudes (zoals verwarde spraak en ongepaste toenadering tot 

de bedreigde) en factoren die in verband staan met voorwaarden en behandeling, zoals 

het zich onttrekken aan behandeling en het niet naleven van de justitiële voorwaarden.  

 

In onderzoeksvraag 7 werd gekeken welke andere relevante factoren die niet direct 

samenhangen met gewelddadig gedrag geschikt zijn voor het ontwikkelen van de 

nieuwe persoonskaart.  

Aan de hand van 30 persoonskaarten werd in de tweede fase van het empirisch 

onderzoek onderzocht of er nog andere relevante factoren aanwezig waren in de 

persoonskaarten van solistische dreigers die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan 

gewelddadig gedrag, maar toch een rol kunnen spelen in het tot stand komen of 

verminderen van gewelddadig gedrag. Uit het onderzoek bleek dat onder andere 

sociale isolatie, de afwezigheid van een beschermend sociaal netwerk en de 

afwezigheid van een dagbesteding, bij sommige solistische dreigers een verhoogd 

risico vormen voor gewelddadig gedrag.  

 

Om de risicofactoren en andere relevante factoren begrijpelijk te maken voor 

deskundigen die geen of nauwelijks psychologische of psychodiagnostische kennis 

hebben, werden de factoren in de persoonskaart op een niet klinische manier 

omschreven (onderzoeksvraag 8).  

De factor psychotische kenmerken werd omschreven als: “Is er sprake van een 

incoherent, moeilijk te volgen verhaal? Is er sprake van een buitensporige hoeveelheid 

communicatie? Ziet, hoort, denkt, voelt de persoon zaken die niet realistisch zijn? Is 

er sprake van verwardheid en/of psychische problemen? Is er sprake van grote 

boosheid, woede of frustratie?” 

De factor persoonlijkheidskenmerken werd omschreven als: “Is er sprake van 

emotionele stabiliteit? Is er sprake van depressieve gevoelens en/of 

zelfmoordgevoelens? Is er sprake van grote boosheid, woede of frustratie?” 

De factoren gedrag en attitude werden geoperationaliseerd als: “Is er sprake van 

doodsbedreigingen? Is er sprake van dreigementen met extreem of onrealistisch 

geweld? Is er sprake van eerder stalking gedrag ten aanzien van de (ex-)partner? Is er 

sprake van impulsief reageren? Ook voor de factoren voorwaarden en behandeling, 

relaties en arbeid en woonsituatie werden narratieve omschrijvingen gebruikt.  

 

Onderzoeksvraag 9 had betrekking op de structuur en inhoud van de nieuwe 

persoonskaart.  

De nieuwe persoonskaart kwam tot stand via literatuurstudie, het bestuderen van 

persoonskaarten van solistische dreigers en de waardevolle input van de KLPD-

medewerkers die de persoonskaart zullen gebruiken. De structuur van de 

persoonskaart laat toe dat ze gemakkelijk en efficiënt kan worden gebruikt. De meest 

recente mutatie is zeer belangrijk en verschijnt daarom altijd als eerste; daarna 

verschijnen eerdere mutaties die al bekend zijn bij de KLPD.  
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In het onderdeel melding bij PDM wordt een onderscheid gemaakt tussen 

communicatievormen en toenaderingsvormen. In het kader van het nemen van 

(preventieve) maatregelen is het belangrijk om de aard van de communicatie te 

kennen (o.a., e-mail, internet, brief) en of er al dan niet fysieke toenadering heeft 

plaatsgevonden tot de bedreigde. In de persoonskaart zijn ook rubrieken die 

informatie verschaffen over de herkomst van de informatie. Hiermee worden 

ondermeer de verschillende politiesystemen bedoeld die om veiligheidsredenen niet in 

het rapport worden vermeld. Ook is hier informatie te vinden over de beslissingen die 

PDM heeft genomen. PDM maakt al geruime tijd gebruik van de Stalking Risk Profile 

(SRP) wat ondersteuning biedt voor het beoordelen van de ernst en waarschijnlijkheid 

dat een stalker of solistische dreiger zal toeslaan. Dit instrument maakte geen 

onderdeel uit van het empirisch onderzoek. 
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1 Inleiding 
 

Regelmatig worden publieke personen het slachtoffer van dreiging. In de afgelopen 

jaren vonden in Nederland enkele (moord)aanslagen plaats op publieke personen 

waaronder de moord op Pim Fortuin in 2002 en de waxinelichthoudergooier die op 

Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide.  

Deze gebeurtenissen leidden tot enkele vragen, zoals “Hoe is het gesteld met de 

veiligheid van publieke personen? Waren er aanwijzingen van tevoren dat 

gebeurtenissen zouden plaatsvinden? Hoe kunnen dergelijke gebeurtenissen in de 

toekomst worden vermeden? En hoe kunnen risicofactoren worden gesignaleerd om 

aanslagen te voorkomen?”  

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is sinds januari 2011 het pilotteam 

Dreigingsmanagement (PDM) gestart voor de periode van twee jaar. Dit team maakt 

deel uit van het grotere project Solistische Dreigers van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding (NCTV) waarin ook de ontwikkeling van een juridisch kader en 

een bewustwordingstraject onder jongeren centraal staan. Het PDM is ondergebracht 

bij de dienst IPOL van het KLPD en heeft als doel dreigementen tegen publieke 

personen weg te nemen of te verminderen door te trachten deze mensen naar zorg toe 

te leiden of het realiseren van toezicht (KLPD, 2011).  

PDM verzamelt via politie-informatiesystemen, openbare bronnen en informatie 

afkomstig van ketenpartners (bijvoorbeeld de zorg), informatie over risicofactoren 

rond gefixeerde dreigers. Deze informatie wordt opgeslagen in een persoonsdossier. 

Wanneer een concrete dreiging plaatsvindt, dan zal de politie een inschatting maken 

van de ernst en waarschijnlijkheid van gepland geweld tegen een publiek persoon. 

Deze dreigingsinschatting vormt de basis voor het nemen van 

beveiligingsmaatregelen.  

PDM verricht geen dreigingsinschatting maar wel risicotaxatie met als doel overlast 

van gefixeerde dreigers te doen stoppen en escalatie te voorkomen (preventie). PDM 

streeft er naar overlastgevend, schadelijk en risicovol gedrag bij de doelgroep te 

verminderen of te stoppen (KLPD, 2011).  

 

Het team is interdisciplinair samengesteld wat belangrijk is omdat in tal van 

wetenschappelijke studies wordt verwezen naar de combinatie van vroegtijdige 

signalering en verwijzing van solistische dreigers naar hulpverlening (o.a., James, 

Mullen, Pathé, Meloy, Farnham, Preston, & Darnley, 2008). Vanwege de 

interdisciplinaire benadering zijn dialoog en overeenstemming tussen verschillende 

ketenpartners van belang, zodat niet alleen kennis gedeeld kan worden, maar gedeelde 

kennis over een specifieke casus ook kan leiden tot vroegtijdige signalering en een 

efficiënte aanpak. De risicotaxie is gericht op een beschrijving van de risicofactoren 

betreffende de persoon van de dreiger en beoogt meerdere aspecten in kaart te 

brengen, zoals het risico op geweld, het risico op het voortduren van het 

probleemgedrag, het risico op escalatie, het risico op toenadering en het risico op 

verstoring van de openbare orde. De risicotaxatie wordt uitgedrukt in een beoordeling 

(laag, gemiddeld, hoog risico) en vormt de basis voor risicomanagement en de  

persoonsgerichte aanpak (KLPD, 2011).  

Risicomanagement heeft als doel de beschreven risicoaspecten te verminderen door 

de risicofactoren aan te pakken en gedragsverandering trachten te bewerkstelligen, 

wat gebeurt via de persoonsgerichte aanpak door de doelgroep toe te leiden naar 

bijvoorbeeld zorg, het realiseren van toezicht en begeleiding, maar ook indien van 

toepassing, door het afnemen van een wapen of wapenvergunning.  
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1.1 Aanleiding van het onderzoek 

 

Door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) werd gesignaleerd dat het 

ontbreekt aan instrumenten om doelmatige en doeltreffende (preventieve) maatregelen 

te nemen ten aanzien van (bekende) solistische dreigers in complexe zaken. De ernst 

van de problematiek van dreigingen ten aanzien van publieke personen en 

gezagsdragers en de behoefte aan een instrumentarium hebben aanleiding gegeven tot 

een doorontwikkeling van de door het KLPD gebruikte methodiek om geweld 

gepleegd door solistische dreigers te signaleren en hiertegen gepaste maatregelen te 

nemen.  

 

Het departement ontwikkelingspsychologie, forensische psychologie en het 

International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) werd door het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd 

onderzoek te doen naar deze thematiek waarin drie doelstellingen centraal staan:  

(1) Inzichten geven in voorspellende factoren van geweld (algemeen) met betrekking 

tot solistische dreigers.  

(2) Algemene inzichten geven in psychometrische kwaliteiten van risicotaxatie-

instrumenten die (algemeen) geweld voorspellen en onderzoeken of de factoren een 

meerwaarde kunnen hebben voor de nieuw te ontwikkelen vragenlijst voor solistische 

dreigers.  

(3) Een vragenlijst of tool ontwikkelen voor politiemedewerkers waarmee de 

informatie die nodig is om in te kunnen schatten of een solistische dreiger 

daadwerkelijk zal overgaan tot geweld, op een gestructureerde/gestandaardiseerde 

manier verzameld kan worden.  

 

1.2 Definiëring solistische dreigers  

 

PDM richt zich uitsluitend op individuen die door woord of gedrag een dreiging 

vormen en bij wie sprake is van fixatie op een of meerdere publieke personen in het 

rijksdomein. Een fixatie kan algemeen worden omschreven als een intense 

preoccupatie met een persoon of voorwerp, meestal voortkomend uit een persoonlijk 

motief en meestal het gevolg van frustraties, een zoektocht naar contact en/of een roep 

om hulp of aandacht. Alleen individuen die beantwoorden aan volgende criteria 

worden door PDM behandeld (KLPD, 2011): 

- het individu vormt een dreiging door woord of gedrag voor publieke personen 

in het rijksdomein; 

- het individu handelt solistisch en (in de meeste gevallen) zonder medeweten 

van anderen;  

- er zijn indicatie voor een psychiatrische stoornis en/of maatschappelijke en 

sociale problemen bij de dreiger; 

- er is sprake van een fixatie; 

- er is sprake van een (escalerend) patroon van bedreigen en/of overlast.  

 

De doelgroep betreft gefixeerde dreigers die door woord en/of gedrag een dreiging 

vormen voor personen in het publieke rijksdomein. Meestal hebben gefixeerde 

dreigers (ernstige) psychiatrische en sociale problemen waardoor een strafrechtelijke 

aanpak in veel gevallen ontoereikend is. Daarom zijn preventieve maatregelen gericht 

op toeleiding tot zorg en hulp noodzakelijk.  
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1
Het is soms niet gemakkelijk om te beslissen of iemand in aanmerking komt voor PDM.  

A stelt: “De focus is verwardheid en solistisch handelen, de vraag is of de betrokkene 

toenadering of geen toenadering zal zoeken. Het is labelen wat we moeten doen maar het 

blijft afhankelijk van hoe we hem met z’n allen op dat moment inschatten. Is het een 

onduidelijk verhaal, is het iemand die waan of paranoïde dingen ziet? Dus dan kun je zeggen, 

gaan we hier wat mee doen. Als er meerdere individuen in beeld zijn, hoeveel zijn er 

daadwerkelijk gevaarlijk of zullen wat gaan doen? Zijn ze echt gevaarlijk? Daarom is het zo 

belangrijk om je goed af te vragen: waar focus je op? Ligt de focus op het feit dat ze 

aanwezig zijn, vaak op een vervelende manier of is de vraag of ze echt gevaarlijk zijn?” 

 

C en D voegen eraan toe: “Een dreiger kan een brief sturen, maar zou ook een bedreigende 

situatie kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wat wij als een bedreigende situatie zien is iemand die 

verward is en die aan de poort van het paleis komt en de Koningin wil spreken of een pakje 

bij zich heeft en daar een pakje afgeeft, wat een beetje verdacht overkomt, dan noemen wij dat 

een dreiging, een dreigende situatie. De bewaking bij de paleizen gebeurt door de 

Marechaussee. Zij melden dat bij de DKDB, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de 

Koningin. Die melden dat weer op hun beurt bij ons en bij de NCTV. En op basis van de 

informatie die er dan ligt wordt een dreigingsinschatting opgemaakt, of in ieder geval kijken 

we naar het incident, en als het een verwarde of een solistische dreiger is, dan nemen we dat 

mee in de risicotaxatie.”  

 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

 

In het onderzoek zijn de volgende negen onderzoeksvragen geformuleerd:  
 

1. Welke (combinaties van) factoren voorspellen of hangen samen met (gepland) 

geweld gepleegd door solistische dreigers voor zover bekend uit de literatuur?  

2. Welke factoren verlagen - voor zover bekend uit de literatuur - het risico op 

gepland geweld? Zijn er contra-indicaties m.b.t. de waarschijnlijkheid dat iemand 

daadwerkelijk overgaat tot geweld? Wat zijn de voorspellende factoren in 

risicotaxatie-instrumenten? 

3. Wat meten risicotaxatie-instrumenten? Wat is het doel van de instrumenten? 

Richten de instrumenten zich op een bepaalde doelgroep c.q. een bepaald type 

dreiger? Welke risico- en beschermende factoren die samenhangen met (gepland) 

geweld worden betrokken? Op welke theorieën, modellen en/of mechanismen is 

het instrument gebaseerd? In welke eenheden wordt het risico uitgedrukt? 

4. Waar en hoe worden deze instrumenten toegepast? Wie gebruikt het instrument? 

Waarvoor? Welk (type) informatie is nodig voor het invullen van het instrument? 

Welk type experts worden bij het invullen betrokken? 

5. Is de betrouwbaarheid en validiteit van deze instrumenten vastgesteld? Zo ja, wat 

is er bekend over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en over (vormen van) 

validiteit? Is (ook) de voorspellende validiteit van deze instrumenten vastgesteld?  

6. Welke factoren uit de onderzochte risicotaxatie-instrumenten zijn bruikbaar voor 

de te ontwikkelen checklist? Is er overeenstemming tussen factoren in de literatuur 

en kenmerken van solistische dreigers in de persoonsgerichte aanpak?  

                                                 
1
 De teksten in de boxen zijn afkomstig uit interviews.  
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7. Welke relevante factoren die niet direct samenhangen met geweld treffen we aan 

in persoonskaarten van solistische dreigers? Leveren deze factoren een 

meerwaarde op?  

8. Hoe kunnen risico- en beschermende factoren op een niet-klinische maar 

narratieve wijze worden omschreven? 

9. Met welke set factoren kan informatie die nodig is om in te kunnen schatten of 

solistische dreigers daadwerkelijk over zullen gaan tot geweld, op een 

gestructureerde manier worden verzameld in de vorm van een nieuwe 

persoonskaart? 

 

 

1.4 Opbouw van het rapport 

 

Na de inleiding in het rapport volgt het methodische hoofdstuk, dat tweeledig is: 

zowel een theoretisch als een empirisch deel. Ten eerste wordt ingegaan op aanpak 

van het literatuuronderzoek. Ten tweede wordt het empirisch onderzoek beschreven.  

 

Hoofdstuk 3 en 4 geven de resultaten van literatuurstudie weer. Hoofdstuk 3 geeft 

inzicht in de bedreigde personen, de modus operandi, informatie over de dreiger en 

risicofactoren. In hoofdstuk 4 worden 15 risicotaxatie-instrumenten kort beschreven 

aan de hand waarvan een set van de meest voorkomende risico-en beschermende 

factoren wordt ontwikkeld. Deze set wordt later gebruikt in onderdeel 1 en 2 van het 

empirische onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan het instrument ‘Stalking Risk 

Profile’ wat al wordt gebruikt door het KLPD ter ondersteuning van het inschatten 

van de ernst en waarschijnlijkheid dat een stalker of solistische dreiger zal toeslaan. 

Dit instrument maakt geen onderdeel uit van het empirisch onderzoek. Daarnaast 

wordt ingegaan op besluitvormingsprocessen.  

 

Het empirisch onderzoek - hoofdstuk 5 - valt uit een in drie onderdelen.  

In onderdeel 1 worden de persoonskaarten en onderliggende informatiebronnen van 

12 solistische dreigers met een persoonsgerichte aanpak aan de hand van een checklist 

gescreend (zie tabel 1). Deze checklist is opgebouwd uit risicofactoren (en 

beschermende factoren) afkomstig uit de 15 risicotaxatie-instrumenten die in het 

literatuuronderzoek zijn besproken (zie bijlage 2). Deze screening tracht duidelijk te 

maken of de risicofactoren in de 12 casus overeenkomen met de risicofactoren in de 

literatuur. Het doel is een set risicofactoren samen te stellen die onderdeel zullen zijn 

van het nieuwe instrument (de persoonskaart). In onderdeel 1 ligt de focus dus op de 

risicofactoren.  

 

In onderdeel 2 worden de persoonskaarten en relevante databronnen van 30 solistische 

dreigers bestudeerd die geen persoonsgerichte aanpak krijgen. Hiervoor wordt 

dezelfde checklist gebruikt als in onderdeel 1. In onderdeel 2 wordt niet alleen 

gekeken naar risicofactoren gerelateerd aan geweld, maar ook naar andere relevante 

factoren die niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan geweld. Het doel van deze studie is 

eveneens te komen tot een set relevante factoren die gebruikt worden voor de 

ontwikkeling van het nieuwe instrument (de persoonskaart).  

 

Onderdeel 3 betreft de interviews met gebruikers en deskundigen. De interviews zijn 

ten eerste een verdieping van het literatuuronderzoek en van onderdeel 1 en 2. Via 

gesprekken met gebruikers willen we inzichten krijgen in hun ervaringen met 



 13 

solistische dreigers. Ook willen we via de interviews inzichten krijgen in de 

politiesystemen, het gebruik van instrumenten, onderlinge communicatie en het 

belang van casusoverleg met bijvoorbeeld de zorg. Ten tweede willen we scherp 

krijgen welke behoefte er bij de gebruikers bestaat aan een gebruiksvriendelijk en 

gestructureerd instrument. In tegenstelling tot onderdeel 1 en 2, wordt over onderdeel 

3 niet apart gerapporteerd in een afzonderlijk hoofdstuk. We geven relevante 

uitspraken in boxen weer op verschillende plaatsen in het rapport.  

 

Het literatuuronderzoek, onderdeel 1 en 2 en het interviewmateriaal worden gebruikt 

om de nieuwe persoonskaart PDM (hoofdstuk 6) te ontwikkelen. Eerst wordt de keuze 

van de nieuwe persoonskaart PDM verantwoord. Ook wordt de beoordeling van de 

nieuwe persoonskaart door de gebruikers beschreven en wordt alsnog een vertaalslag 

gemaakt van risicofactoren naar meer narratieve beschrijvingen, zodat ook 

informatieverwerkers en andere professionals die geen of weinig kennis hebben van 

psychiatrische diagnoses, de betekenis van risicofactoren en relevante factoren beter 

kunnen begrijpen. Tenslotte wordt de nieuwe persoonskaart PDM gepresenteerd.  

 

Het rapport wordt afgesloten met conclusies en slotbeschouwingen.  
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2 Methodische aanpak van het onderzoek 
 

De methodische aanpak valt uiteen in een literatuuronderzoek en een empirisch 

onderzoek.  

 

2.1 Literatuuronderzoek 

 

De onderzoeksvragen 1 t/m 5 worden beantwoord a.h.v. literatuuronderzoek. Voor het 

literatuuronderzoek zijn verschillende informatiebestanden gebruikt. Er werd gezocht 

met behulp van de databases ‘Science Direct, PsycINFO, ISI Web of Knowledge en 

Google Scholar’. Er werd zowel op Engelstalige als op Nederlandse zoektermen 

gezocht. De zoektermen waren onder andere solistische dreigers, publieke figuren, 

geweld, risk assessment, threat assessment, risk assessment instruments, threat 

assessment instrument, validity and reliability en een combinatie van verschillende 

zoektermen. Ook werd gekeken naar relevante literatuurverwijzingen.  

 

2.2 Empirisch onderzoek 

 

De onderzoeksvragen 6 t/m 8 worden beantwoord a.h.v. empirisch onderzoek.Het 

empirisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden in 

de onderstaande subparagrafen nader toegelicht.  

 

2.2.1 Onderdeel 1: theorieovereenstemming op basis van casusonderzoek van 

dreigers met een persoonsgerichte aanpak 

Het eerste onderdeel heeft als doel te onderzoeken of de literatuur over solistische 

dreigers overeenstemt met wat we weten van solistische dreigers die in de 

persoonsgerichte aanpak zitten bij PDM. Het eerste onderdeel is uitgevoerd om 

theoretische inzichten, die in het volgend hoofdstuk worden beschreven aan de hand 

van de empirische werkelijkheid, te testen.  

In onderdeel 1 wordt een antwoord gegeven op het laatste deel van onderzoeksvraag 6. 

 

Selectie en inclusie 

12 casus van solistische dreigers met een ‘persoonsgerichte aanpak’, die ons werden 

aangereikt door medewerkers van PDM, zijn bestudeerd. Ten tijde van de 

dataverzameling (mei 2012) waren 12 personen opgenomen in de persoonsgerichte 

aanpak. De keuze voor solistische dreigers met een persoonsgerichte aanpak levert 

selectiebias op maar was een bewuste keuze, omdat dan voldoende persoons- en 

contextinformatie over de solistische dreiger aanwezig is. Een aselecte steekproef uit 

het volledige bestand solistische dreigers (ongeveer 100), zou volgens de 

medewerkers van PDM onvoldoende informatie opleveren. De persoonsgerichte 

aanpak richt zich dus op solistische dreigers die zich richten op publieke personen in 

het rijksdomein en die zonder interventie naar verwachting zullen doorgaan met 

schadelijk en overlastgevend gedrag. Een risicotaxatie bepaalt welke individuen voor 

de persoonsgerichte aanpak in aanmerking komen op een van de getaxeerde 

risicodomeinen (voortduren, escalatie, beveiligingsincidenten en geweld). Wanneer er 

sprake is van een gemiddeld of een hoog risico, wordt voor deze solistische dreiger 

een persoonsgerichte aanpak actief in gang gezet.  
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D antwoordt: “Er wordt eerst gekeken of de solistische dreigers een voor ons bekende 

persoon is. Als dat het geval is, dan hebben we daar een persoonskaart en een dossier van. 

De nieuwe informatie wordt op de persoonskaart bijgeschreven. En dan wordt er dus met 

regelmaat naar die persoonskaart gekeken, of in het persoonsdossier moet ik eigenlijk zeggen, 

om te kijken of er een update van de risicotaxatie opgemaakt moet worden.” 

 

 

De checklist 

Aan de hand van 15 risicotaxatie-instrumenten die binnen en buiten Nederland 

worden gebruikt om toekomstig recidive te voorspellen, werd een checklist van risico- 

en beschermende factoren uitgewerkt. Deze checklist werd gebruikt om de 12 casus 

met persoonsgerichte aanpak te scoren. Er werd gekeken welke risico- en 

beschermende factoren al dan niet aanwezig waren in de 12 casus en of er al dan niet 

sprake was van overeenstemming met factoren in de literatuur. Voor een overzicht 

van de risico- en beschermende factoren per risicotaxatie-instrument verwijzen we 

naar bijlage 2. 

 

2.2.2 Onderdeel 2: casusonderzoek naar relevante factoren 

In het tweede onderdeel wordt onderzocht of er naast de psychiatrische stoornissen, 

sprake is van andere relevante factoren die mogelijk een meerwaarde kunnen zijn om 

(1) de bestaande inzichten in solistische dreigers te vergroten en (2) in te brengen in 

de te ontwikkelen persoonskaart. Onderdeel 2 werd uitgevoerd om inzichten te krijgen 

in relevante factoren die niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan risicovol, storend en/of 

overlastgevend gedrag wat wel het geval is bij solistische dreigers die in de 

persoonsgerichte aanpak zitten. In onderdeel twee wordt een antwoord gegeven op 

onderzoeksvraag 7.  

 

Selectie en inclusie 

In juli 2012 werden 30 casus geselecteerd uit ongeveer 90 casus van dreigers waarin 

geen sprake was van een persoonsgerichte aanpak (+/− 100 casus min de 12 casus 

persoonsgerichte aanpak). Uit de ongeveer 90 overgebleven casussen zijn 30 casus 

door middel van een systematische steekproef geselecteerd; elke 3e casus in de lijst 

werd opgenomen in onze dataverzameling. 

 

De checklist 

De checklist om de 30 casus te scoren is op dezelfde wijze gegaan als onderdeel 1. 

Echter, anders dan in onderdeel 1 werd er niet alleen gescoord op risico- en 

beschermende factoren gerelateerd aan geweld maar werden alle factoren gescoord 

die werden vernoemd in de persoonskaarten van de geselecteerde dreigers. Het doel 

was inzichten te krijgen in relevante factoren die niet direct gerelateerd waren aan 

geweld.  

 

2.2.3 Onderdeel 3: interviews 

 

De respondenten 

In december 2011 en het voorjaar van 2012 werden interviews gehouden met twee 

informatieverwerkers en drie dreigingsinschatters van PDM en met de heren prof. 

Meloy en dr. Hoffmann. De laatsten waren op 18 januari 2012 aanwezig bij het KLPD. 

De interviews met PDM-medwerkers waren bedoeld om inzichten te krijgen in de 

taakuitvoering van dreigingsinschatters en informatieverwerkers en om te zien hoe 
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politiesystemen werken en hoe ze concreet te werk gaan bij een dreiging. De 

interviews met de wetenschappers waren bedoeld om theoretische kennis te krijgen 

over solistische dreigers, Op meerdere plaatsen in het rapport worden fragmenten uit 

de interviews in boxen gepresenteerd. 

 

De interviewmethoden 

Er werd een checklist met vragen gebruikt ter ondersteuning van de interviewers. Het 

interview was semigestructureerd. De twee informatieverwerkers van PDM werden 

samen geïnterviewd waarbij de ene geïnterviewde kon worden geconfronteerd met 

uitspraken van de andere geïnterviewde (interactie-interview). De interviews werden 

door een of twee onderzoekers gedaan. Bij het interactie-interview waren drie 

onderzoekers aanwezig. Het interview werd op band opgenomen en woordelijk 

uitgeschreven (ruwe data). Namen van medewerkers zijn gefingeerd. De respondenten 

hebben hiervoor toestemming gegeven.  

 

2.3 Ontwikkeling van de persoonskaart PDM 

De literatuurstudie en het empirisch onderzoek vormden de basis voor de te 

ontwikkelen persoonskaart PDM (onderzoeksvraag 9). Deze persoonskaart werd ter 

beoordeling voorgelegd aan drie professionals van PDM. Klinische diagnoses en 

psychiatrische termen werden op een begrijpelijke manier omschreven in de 

definitieve persoonskaart.  
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3 De solistische dreiger: een beschrijving  
 

De voorbije twee decennia zijn studies verschenen over solistische dreigers tegen 

personen met een publieke taak; de meerderheid van deze studies is in de voorbije vijf 

jaar verschenen. Deze studies kunnen worden ingedeeld in vier gebieden, te weten 

‘bedreigde, modus operandi, informatie de dreiger en aanwezigheid van risicofactoren 

(en eventueel informatie over mechanismen). Hierna worden de belangrijkste 

bevindingen op deze vier gebieden besproken. Voor een schematisch overzicht per 

studie verwijzen we naar bijlage 1. 

 

3.1 Bedreigde, modus operandi, informatie over dreiger en risicofactoren 

 

3.1.1 Bedreigde 

In de afgelopen decennia zijn verschillende studies verschenen over gefixeerde 

solistische dreigers die zich richten tegen publieke personen. In deze paragraaf geven 

we enkele voorbeelden van bedreigde personen vanuit de literatuur. De groep 

bedreigde personen is zeer divers, zoals Members of the United-States Congress (o.a., 

Schoeneman-Moris, Scalora, Chang, Zimmerman, & Garner, 2007; Dietz, Matthews, 

Martell, Stewart, Hrouda, & Warren, 1991), politici in algemene zin (o.a., 

Schoeneman, Scalora, Darrow, McLawsen, Chang, & Zimmerman, 2011), British 

Royalty (James, Mullen, Meloy, Pathe, Preston, Darnley, Farnham, & Scalora, 2011), 

British Royal Family (o.a., James, Meloy, Mullen, Pathe, Farnham, Preston &, 

Darnley, 2010; James, Mullen,  Pathe, Meloy, Preston, Darnley, & Farnham, 2009; 

James, Mullen, Pathe, Meloy, Farnham, Preston,  & Darnley, 2008), Engelse en 

Amerikaanse publieke figuren in algemene zin (o.a., Hoffmann, Meloy, Guldimann, & 

Ermer, 2011; James, 2010; James, Kerrigan, Forfar, Farnham & Preston,2010; Dietz 

& Martell, 2010; Mely, James, Farnham, Mullen, Pathe, Darnley, & Preston, 2004; 

Fein & Vossekuil, 1999), Members of the Congress (o.a., Baumgartner, Zimmerman, 

Callaway, Maillette, Covell, Palarea, Krebs, & Washington, 2002), verkozen 

Europese politici tussen 1990-2004 (o.a., James, Mullen, Meloy, Pathe, Farnham, 

Preston, & Darnley,2007), Minister Anna Lindh (o.a., Unsgaard & Meloy, 2011), drie 

US politici, twee Hollywood sterren en een lid van het Engelse hof (o.a., Meloy, 

James, Mullen, Pathe, Farnham, Preston, & Darnley, 2011) en Canadese 

parlementsleden (Adams, Hazelwood, Pitre, Bedart, & Landry, 2009). Over de 

solistische dreigers in deze studie kan algemeen worden gezegd dat sommigen 

gefixeerd zijn en anderen niet. Er zijn solistische dreigers die zich op een persoon of 

op meerdere personen richten (zie paragraaf 3.1.3).   

 

3.1.2 Modus operandi 

De methode van communiceren en/of toenadering zoeken kan variëren (modes 

operandi):  

o De meeste solistische dreigers communiceren via brieven, e-mails of andere 

sociale media-applicaties. De communicatie hoeft niet altijd in strafrechtelijk zin 

bedreigend of choquerend of te zijn. PDM spreekt daarom van problematische 

communicatie.  

o Enkele solistische dreigers sturen objecten naar de bedreigde, zoals bloemen, 

chocolade, beschadigde foto’s van de bedreigde, een dode kat of ongevraagde 

goederen (Mullen, Pathé, Purcell, & Stuart, 1999).  

o Een derde groep zoekt fysieke toenadering tot de bedreigde (Meloy et al., 2004); 

James et al.,2010, 2011). PDM spreekt van problematische toenadering. 
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De intensiteit van de dreiging kan variëren van een korte periode van contact tot een 

meer persistente campagne van kwelling en pesterijen. Dit laatste heeft in de meeste 

gevallen een grotere impact op het psychosociaal functioneren van de bedreigde 

(Purcell, Pathé, & Mullen, 2004). 

  

Of een dreiging (communicatie en/of toenadering) voorspellend is voor geweld komt 

in eerder vermelde studies allesbehalve consequent naar voren. Er zijn studies die een 

relatie veronderstellen tussen de aard van de dreiging (communicatie/toenadering), de 

persoon van de dreiger en het plegen van geweld. Dit komt in het onderdeel ‘de 

persoon van de dreiger’ uitgebreider aan bod.  

 

In de meeste studies is er sprake van problematische communicatie via e-mail of 

brieven waarin persoonlijke klachten, frustraties, fixaties en dreigementen worden 

geuit. In andere e-mails en brieven worden dreigementen geuit vanwege persoonlijke 

klachten en frustraties zoals de teloorgang van de wereldvrede waarvoor de bedreigde 

verantwoordelijk wordt gehouden. In meer dan de helft van de gevallen zijn deze 

klachten en frustraties het gevolg van een waan (o.a., Dietz et al., 1991; Taylor, 2006; 

Schoeneman et al., 2011; James et al., 2011). Over het gebruik van andere sociale 

media is nauwelijks iets bekend.  

 

3.1.3 De persoon van de dreiger 

Hierna wordt onderscheid gemaakt tussen solistische dreiger en aanslagplegers. Een 

bedreiging is in de meeste gevallen het dreigen met fysiek geweld of de dood tegen 

een persoon, naasten of eigendommen. De strafbaarheid van de bedreiging hangt af of 

de geuite bedreiging voldoet aan de bestanddelen die een wetsartikel daarvoor opsomt. 

De strafrechtelijke taxatie van een bedreiging is anders dan de subjectieve beleving 

van het slachtoffer (Bovenkerk, 2006). In dit rapport wordt de term 'solistische 

dreiger' gebruikt in lijn met PDM (KLPD, pag. 6). Zoals eerder gedefinieerd in 1.2 

vormt de solistische dreiger een dreiging door woord en/of gedrag, handelt een 

solistische dreiger alleen, zijn er indicaties voor een psychiatrische stoornis, is er 

veelal sprake van een fixatie en is er sprake van een patroon van bedreiging en/of 

overlast.  

 

De solistische dreiger 

De kennis over solistische dreigers beperkt zich grotendeels tot algemene kenmerken. 

Opvallend is wel dat vrijwel alle studies spreken over criminele en psychiatrische 

antecedenten. Enkele studies differentiëren tussen dreigers en vinden kleine 

verschillen tussen (1) e-mailers en briefschrijvers, (2) consistente en inconsistente 

schrijvers en contactzoekers, en (3) contactzoekers en niet contactzoekers. Het 

probleem van deze studies is dat de meeste bevindingen empirisch niet gerepliceerd 

zijn en daarom onbekend is of uitkomsten berusten op toeval of niet. 

 

Een significant deel van de solistische dreigers lijdt aan een psychiatrische stoornis en 

heeft criminele antecedenten. In een studie van James et al. (2009) werden over een 

periode van 15 jaar, 275 individuen onderzocht afkomstig van de Metropolitan Police 

Service’s Royalty Protection Unit, die dreigementen hadden geuit tegen de British 

Royal Family. Meer dan 80% van de onderzochten leed aan een ernstige 

psychiatrische stoornis, zoals ernstige depressie, psychose en schizofrenie al dan niet 

in relatie tot andere risicofactoren, zoals middelenmisbruik, crimineel verleden, eerder 
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gewelddadig gedrag en vertrouwdheid met wapen. James et al. (2010c) vonden in 

casus afkomstig van het Fixated Threat Assessment Centre (FTAC) in Engeland dat 

de meerderheid van de solistische dreigers leed aan een ernstige psychiatrische 

stoornis waarvan 86% aan een psychotische stoornis. Bijna 60% was eerder 

gehospitaliseerd voor psychiatrische problemen en meer dan 25% stond onder 

toezicht van psychiatrische teams (James, 2010).  

 

Er werd gekeken of er verschillen waren tussen solistische dreigers die via e-mail of 

brief communiceerden. Schoeneman et al. (2007) onderzochten 310 brieven en 99 e-

mails. Briefschrijvers vertoonden meer ernstige psychiatrische problemen dan e-

mailers. Briefschrijvers waren ouder, hadden meer criminele antecedenten, schreven 

langere teksten en richtten zich vaker op meerdere personen. Zij gebruikten vaker 

verschillende contactmethoden en deden meer problematische toenaderingen richting 

de bedreigden. E-mailers gebruikten meer obscene taal, vertoonden disorganisatie in 

hun taal en taalgrammatica, en uitten meer bezorgdheid over de gouvernementele 

toestand dan briefschrijvers.  

 

James et al. (2010a) maakten op basis van 222 politiedossiers van solistische dreigers 

tegen de British Royal Family een onderscheid tussen dreigers die coherent 

communiceerden (n=53), dreigers die incoherent communiceerden (n=132) en 

dreigers die naast communiceren ook toenadering zochten tot de bedreigde (n=79). De 

meerderheid van de dreigers die coherent communiceerden had ernstige 

psychiatrische problemen, vooral megalomanie gerelateerd aan een cluster B 

persoonlijkheidsstoornis (voornamelijk de narcistische persoonlijkheidsstoornis, 

DSM-IV, APA, 2000). De groep die incoherent communiceerde en de groep die 

toenadering zocht waren vergelijkbaar op de volgende kenmerken: meer evidentie 

voor ernstige psychopathologie, vooral megalomanie. De incoherente groep en de 

groep die toenadering zocht gebruikten meer communicatiemethoden dan de 

coherente groep. De motieven van de laatste twee groepen hadden primair betrekking 

op een vermeend persoonlijk recht ten aanzien van de bedreigde.  

 

Baumgartner et al. (2002) vonden aan de hand van 4,787 casus van solistische 

dreigers verschillen tussen solistische dreigers die geen en wel contact zochten ten 

aanzien van Members of the Congress. Solistische dreigers die toenadering zochten, 

gebruikten minder dreigende taal voor of tijdens de toenaderingspoging, hadden vaker 

hulpverzoeken, hadden meer op voorhand waarschuwingen geuit (zie ook James 

(2010ac)), gebruikten minder raciale en geseksualiseerde inhouden, hadden meer 

criminele antecedenten, vertoonden meer symptomen van ernstige psychiatrische 

problemen en benaderden vaker meerdere congresleden. Meloy et al. (2011) 

onderzochten dreigers die toenadering gezocht hadden tot drie politici in Amerika, 

twee Hollywood sterren en een lid van het Engelse Hof en vonden in deze zes casus 

dat solistische dreigers die toenadering zoeken, vaker ernstig psychiatrische gedrag 

vertonen, op meerdere manieren communiceren, meerdere personen voor ogen hebben, 

hulpzoekgedrag vertonen en minder bedreigende taal gebruiken in hun communicatie.  

 

De aanslagpleger 

Hoffmann et al. (2011) deden recent onderzoek bij 14 aanslagplegers die eerder 

dreigementen hadden geuit tegen Duitse publieke figuren. Bijna alle aanslagplegers 

leden aan een ernstige psychiatrische stoornis en de helft had eerder 

waarschuwingssignalen (pathway warning behavior) geuit. In de meeste gevallen 
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waren de signalen indirect geuit maar was bij politie en handhavers wel bekend dat de 

aanslagpleger gefixeerd was op de bedreigde. De waarschuwingen waren in alle 

gevallen niet van dien aard dat de aanslagen hadden kunnen worden voorkomen. In 

het onderzoek van James et al. (2008) onder 23 aanslagplegers tegen leden van de 

British Royal Family was er in 11 van de 23 gevallen sprake van een psychotische 

stoornis en in vier gevallen evidentie van een andere psychiatrische stoornis (niet 

nader omschreven). In 9 van de 23 aanslagen was er voorafgaand sprake van stalking. 

De onderzoekers besluiten daarom dat vroegtijdige interventie en detectie van 

psychiatrische problemen onder stalker tegen publieke personen belangrijk is.  

 

Ook eerder rapporteerden James et al. (2007) al over 22 niet-terroristische aanslagen 

tegen verkozen Europese politici tussen 1990-2004 waarvan vijf met dodelijk afloop 

en acht met ernstige verwondingen. In tien gevallen was sprake van psychotische 

wanen en fixaties waarvan in vier gevallen ook sprake was van alcoholproblemen. In 

11 van de 22 gevallen was er voorafgaandelijk aan de aanslag sprake van dreiging. De 

meeste dreigers werden gekenmerkt als psychotisch en waren verantwoordelijk voor 

de meest fatale aflopen en ernstige verwondingen. Ook hier wordt gepleit voor 

vroegtijdige detectie en interventie. De moord op Minister Lindh werd gepleegd door 

een 24-jarige man met een academische opleiding. De moord werd gezien als een 

geplande opportunistische moord zonder grondig motief. De man vertoonde sinds 

enkele jaren psychiatrisch gedecompenseerd gedrag, had in het verleden een aanslag 

met een mes gepleegd op zijn verslaafde en misbruikende vader en was bij de politie 

bekend voor stalking, afpersing en gewelddadig gedrag. Een jaar voor de aanslag had 

hij een vriend verteld dat hij het verlangen had om iemand ‘belangrijks’ aan te vallen 

voor een grote groep mensen (Unsgaard & Meloy, 2011).  

 

3.1.4 Risicofactoren 

Een beperkt aantal studies voerde multivariate analyses uit naar voorspellers van 

problematische communicatie en toenadering van solistische dreigers. Psychotische 

stoornissen, zoals (grootheids)wanen komen naar voren als significante sterke 

voorspellers. Een waanvoorstelling kan worden omschreven als het resultaat van een 

ziekte of ziekteproces en is bijgevolg altijd pathologisch van aard in tegenstelling tot 

een hallucinatie die niet pathologische van aard hoeft te zijn waarbij volledige 

remissie mogelijk is. Zeer uitzonderlijk kan een waan het gevolg zijn van een 

ingrijpende levensgebeurtenis. Een waan is een sterke overtuiging, een geloof op basis 

van bijvoorbeeld illusies, verzinsels, dogma's en onjuiste of onvolledige informatie, 

zelfs ondanks beter weten in en ondanks beter bewijs van het tegendeel. Wanen 

kunnen in de context van verschillende pathologische toestanden voorkomen maar 

verschijnen in de meeste gevallen in de context van een neurologische of 

psychiatrische stoornis. Controle uitoefenen over waanelementen is een belangrijk 

kenmerk van de waan (o.a., Frith, 2012). Wanen zijn van bijzonder belang in 

psychotische stoornissen waaronder schizofrenie, manische episoden door een 

bipolaire stoornis en psychotische depressie (o.a., Musalek, 2007).  

Er is een matig significant verband tussen psychose en geweld dat gemodereerd kan 

worden door wanen. Over de waanstoornis als moderator tussen de psychotische 

stoornis en geweld is nauwelijks onderzoek gedaan. Wel is bekend dat een 

waanvoorstelling boosheid kan opwekken en in de tijd kan veranderen van 

bijvoorbeeld een positieve naar een negatieve waan (Lim, Gleeson, & Jackson, 2011; 

Cheung, Schweitzer, Crowley, & Tuckwell, 1997). Iemand die lijdt aan een 

gefixeerde waan, bijvoorbeeld ten aanzien van een publiek figuur, kan allerlei 
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verkeerde voorstellingen gaan ontwikkelen over deze persoon (Ilyushina & Kuznetsov, 

2012; Taylor, 2006). In enkele gevallen kunnen deze voorstellingen een agressieve 

lading hebben. De kans dat geweld gebruikt wordt hangt ook samen met de 

aanwezigheid en ernst van negatieve symptomen, zoals cognitieve, affectieve sociale, 

relationele en motorische afvlakking en beperking, depressie, gebrek aan planmatig 

redeneren en handelen en apathische toestand.  

James et al. (2010a, 2010b) vonden bij solistische dreigers een sterk verband tussen de 

aanwezigheid van een grootheidswaan en de wijze van communicatie. Solistische 

dreigers met een grootheidswaan communiceerden veel intensiever en indringender 

dan individuen zonder een grootheidswaan. Schoeneman et al. (2007) vonden dat 

briefschrijvers significant minder gedesorganiseerd waren in hun geschrift, meer 

psychiatrische symptomen hadden, meer problematisch toenaderingsgedrag 

vertoonden en meer verschillende bedreigden hadden, vergeleken met solistische 

dreigers die via de e-mail communiceerden. Volgens PDM zijn er tegenwoordig veel 

meer e-mailers dan briefschrijvers.  

 

3.1.5 Combinaties van factoren die dreigingen kunnen voorspellen 

Combinaties van factoren kunnen informatie geven over toekomstig geweldig gedrag 

gepleegd door solistische dreigers zonder de absolute zekerheid dat het gedrag zich 

ook zal voordoen. In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1.  

 

Welke (combinaties van) factoren voorspellen of hangen samen met (gepland) geweld 

gepleegd door solistische dreigers voor zover bekend uit de literatuur?  

 

Individuen die hun dreigementen op verschillende manieren communiceren en 

toenaderingspogingen ondernemen ten aanzien van de bedreigde, die in het recente 

verleden waarschuwingssignalen geuit hebben tegen derden, die lijden aan een 

psychotische stoornis met gefixeerde wanen en er ook sprake is van psychiatrische en 

criminele antecedenten (inclusief opnames), hangen sterk samen met (gepland) 

geweld.  

 

3.1.6 Voorlopige conclusie 

In het voorgaande werd uitvoerig ingegaan op de bedreigde, modus operandi, 

informatie over de dreiger en risicofactoren. De belangrijkste bevindingen zijn: 

- Er kan onderscheid worden gemaakt tussen briefschrijvers, e-mailers en 

dreigers die ook toenadering zoeken; 

o briefschrijvers vertonen meer psychiatrische problemen, zijn minder 

gedesorganiseerd in het geschrift (consistente inhoud), focussen vaker 

op meerdere personen en gaan vaker over tot toenadering zoeken dan 

e-mailers; 

o individuen die toenadering zoeken beogen vaker, vergeleken met 

degenen die geen toenadering zoeken, meerdere personen, 

communiceren op meerdere manieren, gebruiken minder dreigende taal, 

hebben ernstigere psychiatrische problemen en vertonen meer 

hulpzoekgedrag; 

- In de literatuur is sprake van ernstige psychiatrische stoornissen waarbij in 

meer dan de helft van de gevallen sprake is van psychotische stoornissen met 

waanvoorstellingen. Ook is er sprake van co-morbiditeit, zoals eerdere 

politiecontacten, persoonlijke stressoren in het (recente) verleden, 



 22 

psychiatrische hospitalisatie in het verleden en Assertive Community 

Treatment in een aantal gevallen. 

- Informatie over aanslagplegers bieden een meerwaarde: in het merendeel van 

de gevallen lijden aanslagplegers aan een chronische psychotische 

problematiek, is er in ongeveer de helft van de gevallen sprake van direct of 

indirect waarschuwingsgedrag en fixatie op de bedreigde.  

 

In enkele studies is sprake van waarschuwingssignalen. Het opvangen van signalen is 

belangrijk om vroegtijdig in te grijpen en eventueel maatregelen te nemen in de 

richting van de zorg (o.a., Unsgaard & Meloy, 2011; Meloy et al., 2011; James, 2010; 

James et al., 2007).  

 

“Het is belangrijk om korte lijnen te hebben met de GGZ, dat is eigenlijk onze insteek omdat 

we steeds met verwarde, vaak paranoïde dreigers te maken hebben die eigenlijk ziek zijn. Wij 

willen de GGZ spreken om informatie vanuit de politiesystemen te geven. Dat is informatie 

die zij nodig hebben voor de behandeling.” 

 

Het blijft moeilijk om waarschuwingssignalen correct te duiden. Wanneer zijn 

waarschuwingssignalen correcte voorspellers van een nakende aanslag? Zijn er 

instrumenten die dreigingsinschatters helpen om gedrag te detecteren en snelle 

diagnoses te maken van de persoon van de dreiger en het risico van de bedreigde? Om 

hier meer inzicht in te krijgen bespreken we in het volgend hoofdstuk (de 

bestaande/huidige) risicotaxatie-instrumenten.  
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4 Risicotaxatie-instrumenten: een beschrijving 
 

4.1 Inleiding 

 

Uit voorgaande beschrijving komen kenmerken en risicofactoren van solistische 

dreigers naar voren. De meeste studies onder solistische dreigers en aanslagplegers 

van publieke personen benadrukken de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen, 

significante levenservaringen en gerechtelijke antecedenten (o.a., Fein & Vossekuil, 

1999; Meloy et al., 2004).  

De in de literatuur meest geciteerde psychiatrische stoornissen zijn psychotische 

stoornissen. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om fixaties voor de 

bedreigde, waanvoorstellingen en middelenmisbruik (o.a., James et al., 2010c). In 

meer dan de helft van de gevallen is er sprake van criminele en psychiatrische 

antecedenten en ongeveer 25% van de solistische dreigers staat op het ogenblik van de 

feiten onder toezicht van bijvoorbeeld een Assertive Community Treatment -team 

(Warren, Mullen, & Ogloff, 2011; James et al., 2010; James et al., 2007). Een 

combinatie van factoren op het vlak van motivatie, mentale toestand en gedrag vormt 

vaak de aanleiding om dreigementen te uiten of aanslagen te plegen tegenover 

publieke figuren (James et al., 2011).  

 

Bij solistische dreigers gaat het niet zozeer om het voorspellen van geweld, maar om 

het definiëren van een groep individuen die probleemgedrag laat zien, zoals 

problematische communicatie en/of toenadering tegenover publieke personen waarbij 

een verhoogd risico kan zijn op verdere escalatie. Een probleem is vaak dat er weinig 

achtergrondinformatie beschikbaar is over solistische dreigers, wat het taxeren 

bemoeilijkt. Er is met andere woorden geen of weinig ‘gegronde evidentie’ om 

individuen correct te taxeren (en niet vals positief/negatief). 

 

Geïnterviewde A zegt: “Wij zijn hier vooral bezig met potentiële dreigers, en zeer zelden is 

concrete informatie voorhanden dat iets ook zal gebeuren. Wat we doen is zoveel mogelijk 

informatie over een bepaald persoon bijhouden. Wanneer bijvoorbeeld een staatshoofd een 

bezoek brengt aan Nederland, dan wordt onderzocht wat er leeft rondom een bepaald 

persoon, wat de status is van het bezoek, of er bepaalde dreigers in beeld zijn, of er in onze 

systemen dreigers zitten die mogelijk getriggerd kunnen worden door het staatsbezoek. Vaak 

gaat het om verwarde personen. Dan komt PDM in beeld.” 

 

Het voorspellen van toekomstig recidive bij veroordeelde delinquenten gebeurt op 

basis van zeer veel informatie. Dit is anders dan aan de hand van beperkte informatie 

taxeren of een solistische dreiger preventief moet worden bejegend. Risicotaxatie om 

toekomstige recidive in te schatten maakt gebruik van verschillende informatiekanalen, 

zoals dossiers, therapeutische gesprekken en observaties. Dit is bijvoorbeeld het geval 

bij delinquenten die in een penitentiaire inrichting, forensisch psychiatrische centrum 

(FPC), forensisch psychiatrische afdeling (FPA), forensisch psychiatrische kliniek 

(FPK), reguliere geestelijke gezondheidszorg (gedwongen) verblijven of (gedwongen) 

behandeling/begeleiding volgen bij een forensisch poliklinisch centrum of de 

reclassering. Van deze groep is haast altijd informatie beschikbaar over eerdere 
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opnames, behandelingen en wordt tijdens de diagnostische fase en behandelingsfase 

klinische informatie verzameld. Voor delinquenten die onder dwangverpleging zijn 

opgenomen, moet jaarlijks risicotaxatie worden gedaan (o.a., van Nieuwenhuizen, 

Bogaerts, de Ruijter, Bongers, Coppens, & Meijers, 2011).  

Niettegenstaande uitgebreide informatie over historische factoren, zoals eerdere 

delicten en veroordelingen, aantal eerdere veroordelingen, informatie over 

therapietrouw in het verleden, klinische factoren, zoals psychopathologie, 

impulscontrole, vijandigheid en probleeminzicht en toekomstfactoren, zoals sociale 

contact waarin iemand na vrijlating terechtkomt, stressbestendigheid en materiële 

indicatoren, blijft het correct voorspellen van toekomstig recidive zeer lastig. Er 

spelen altijd vals positieve en negatieve beoordelingen, dat enerzijds schadelijk is 

voor de delinquent en anderzijds voor de samenleving en slachtoffers (Bogaerts, 

2010). De inschatting van het gevaar van recidive heeft de laatste twee decennia heel 

wat ontwikkelingen doorgemaakt. Aangezien het klinische ongestructureerde oordeel 

niet beter deed dan toeval, zijn er op statische en dynamische risico- en beschermende 

factoren gebaseerde risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld die de 

gedragswetenschapper ondersteunt (Aegisdottir, Spengler, Maugherman, Anderson, 

Cook, Nichols et al., 2006). In Nederland zijn veel inspanningen gedaan om 

buitenlandse risicotaxatie instrumenten te vertalen en te implementeren (o.a., PCL-R, 

HCR-20, SVR-20) en zijn instrumenten door het forensisch psychiatrisch veld 

ontwikkeld (o.a., HKT-30; DROS en Saprof). Over interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, 

validiteit en in het bijzonder predictieve validiteit van risicotaxatie-instrumenten voor 

diverse groepen, zoals zedendelinquenten, gewelddadige delinquenten en psychopaten, 

is veel onderzoek gedaan (o.a., DJI, 2003; De Vogel, De Ruiter, Van Beek, & Mead, 

2004; De Vogel, 2005; Hildebrand, Hesper, Spreen, & Nijman, 2005; Brand & Van 

Emmerik, 2006; Schönberger, Hildebrand, Spreen, & Bloem, 2008; Spreen, Ter Horst, 

Bogaerts, Lammers, Hochstenbach, Soe-Agnie, et al., 2009; Willems, Emonsa, 

Bogaerts, & Spreen, in review). Algemeen kan worden gesteld dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit van de meeste 

risicotaxatie-instrumenten acceptabel tot goed is. Vooral historische factoren, zoals 

leeftijd, geslacht, leeftijd eerste veroordeling en aantal veroordelingen, voorspellen 

goed tot zeer goed toekomstig recidive. Echter, op instrumentniveau blijft het risico 

op foutieve voorspellingen aanzienlijk groot omdat de meeste instrumenten een 

foutenmarge genereren van 20 a 30%. Hiermee geven we antwoord op 

onderzoeksvraag 4.  

 

Waar en hoe worden deze instrumenten toegepast? Wie gebruikt het instrument? 

Waarvoor? Welk (type) informatie is nodig voor het invullen van het instrument? 

Welk type experts worden bij het invullen betrokken? 

 

In de volgende paragraaf wordt eerst ingegaan op de predictieve validiteit van de 15 

risicotaxatie-instrumenten in dit onderzoek. Daarna wordt een overzicht gegeven van 

het aantal keren dat risico- en beschermende factoren in de 15 instrumenten 

voorkomen Dit laat zien dat er tussen de verschillende instrumenten aanzienlijke 

inhoudelijke overlap bestaat. 
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4.2 Risicofactoren en beschermende factoren 

  

We bespreken kort de psychometrische kwaliteiten van 15 risicotaxatie-instrumenten 

die vooral gebruikt worden op het terrein van de forensische psychiatrie en 

victimologie. Met deze beschrijving wordt een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen 3 en 5.  

 

Is de betrouwbaarheid en validiteit van deze instrumenten vastgesteld? Zo ja, wat is er 

bekend over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en over (vormen van) validiteit? Is 

(ook) de voorspellende validiteit van deze instrumenten vastgesteld?  

 

Wat meten risicotaxatie-instrumenten? Wat is het doel van de instrumenten? Richten 

de instrumenten zich op een bepaalde doelgroep c.q. een bepaald type dreiger? Welke 

risico- en beschermende factoren die samenhangen met (gepland) geweld worden 

betrokken? Op welke theorieën, modellen en/of mechanismen is het instrument 

gebaseerd? In welke eenheden wordt het risico uitgedrukt? 

 

Deze instrumenten worden afzonderlijk of in combinatie gebruikt om algemeen, 

gewelddadig en/of seksueel recidive te voorspellen. Enkele instrumenten zijn bedoeld 

om huiselijk geweld en partnergeweld te voorspellen. We beperken ons tot algemene 

uitspraken over de predictieve validiteit. Indien relevant vermelden we de area under 

curve (AUCs: maat voor predicitieve validiteit). De predictieve validiteit (AUC) 

wordt berekend met behulp van de Receiver Operating Characteristics Analyse (ROC; 

Mossman, 1994; Rice & Harris, 2005). Een AUC-waarde van 0,5 is gelijk aan het 

toeval en een AUC-waarde van 1 betekent een perfecte predictie. Waarden hoger dan 

0,70 en lager dan 0,75 zijn acceptabel en waarden van 0,75 en hoger zijn goed en 

staan voor een goede predictie (Douglas, Guy, & Weir, 2005; Douglas & Reeves, 

2010). Over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de onderliggende factorstructuur 

kan voor alle instrumenten worden gezegd dat ze acceptabel tot goed zijn. Voor 

gedetailleerde informatie over de verschillende instrumenten verwijzen we naar de 

vakliteratuur. De 15 instrumenten die in het kader van dit onderzoek werden gebruikt 

zijn: de HKT-30, HCR-20, SVR-20, PCL-R, START, DROS, SAPROF, STATIC-99, 

VRAG, SORAG, B-SAFER, DVRAG, SARA, ODARA en WAVR-21. Deze 

instrumenten voorspellen een bepaald soort dreiging en/of recidive en worden daarom 

gegroepeerd naar de aard van de dreiging/recidive dat ze voorspellen.  

 

Voorspellen van algemeen en gewelddadig recidive 

De Historical, Clinical, Risk management-20 (HCR-20) (Webster et al., 1997; 

Douglas & Reeves, 2010) is ontwikkeld in Canada en taxeert het risico van 

gewelddadig recidive niettegenstaande in veel onderzoek ook geregeld algemeen 

recidive wordt voorspeld met de HCR-20.  

De Historisch Klinisch Toekomst-30 (HKT-30) (CIFP, 2000) is een Nederlands 

risicotaxatie-instrument en voorspelt eveneens het risico van toekomstig algemeen en 

gewelddadige recidive. De predictieve validiteit van de HCR-20 en HKT-30 is 

redelijk tot goed te noemen; Douglas & Reeves, 2010).  
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De Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) (Drieschner et al., 2010) is bedoeld voor 

forensische patiënten met een mentale beperking. Op dit ogenblik is onderzoek naar 

de psychometrische eigenschappen van de DROS volop bezig.  

Enkele jaren geleden werd de Structured Assessment of Protective Factors for 

Violence Risk (SAPROF) ontwikkeld (o.a., De Vogel, De Ruiter, Bouman, & De 

Vries Robbé, 2009). Dit instrument kan worden gebruikt als aanvulling op de 

gestructureerde risicotaxatie omdat beschermende factoren mogelijk kunnen 

compenseren voor risicofactoren. Er lopen op dit moment enkele studies over de 

psychometrische kwaliteit van de SAPROF en de predictieve validiteit in het 

bijzonder (o.a., Yoon, Spehr, & Briken, 2011).  

De predictieve validiteit in enkele Nederlandse studies van de totaalscore van de 

Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) voor gewelddadige recidive varieerde van 

onvoldoende tot goed. Voor algemeen (gewelddadige en niet-gewelddadige) recidive 

was deze redelijk of onvoldoende (in Blok, De Beurs, De Ranitz, & Rinne, 2010). 

Volledigheidshalve vermelden we dat de PCL-R strikt genomen een diagnostisch 

instrument is om de mate van psychopathie vast te stellen maar ook gebruikt wordt 

om gewelddadig gedrag te voorspellen.  

 

Voorspellen van seksueel recidive 

De Sexual Violent Risk-20 (SVR-20) wordt gebruikt om seksueel recidive te 

voorspellen. In Nederland zijn slechts enkele studies uitgevoerd naar de predictieve 

validiteit van de SVR-20 (De Vogel et al., 2004; van Koster et al., 2006 en 

Schönberger et al., 2008). De predictieve validiteit is alleen in de studie van De Vogel 

goed tot zeer goed. In beide andere studies worden lage AUC’s gevonden (in Blok, 

De Beurs, De Ranitz, & Rinne, 2010).  

De STATIC-99 (Hanson & Thornton, 1999; Nederlandse vertaling Van Beek et al., 

1999) bestaat uit 10 items waaronder de items van de RRASOR. De RRASOR maakt 

dus integraal onderdeel uit van de Static-99. De predictieve validiteit van de Static-99 

is matig tot goed.  

De Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG) (Quinsey et al., 1998) is ook een 

actuarieel instrument dat gebruikt wordt om seksueel recidive te meten. Tevens 

taxeert de SORAG ook de kans op geweldsrecidive binnen deze groep. De predictieve 

validiteit van het instrument is matig tot goed (van Nieuwenhuizen & Philipse, 2002). 

De Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, Quinsey, Harris, Rice, Cormier (1998) is 

een actuarieel risicotaxatie-instrument dat wereldwijd gebruikt wordt om gewelddadig 

recidive te voorspellen bij geweldplegers met een mentale beperking. De predictieve 

validiteit van het instrument is goed (Grann, Belfrage, & Tengstrom, 2000). 

 

Korte termijn algemeen en gewelddadig recidive 

De Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) (Webster et al, 2004) 

brengt korte termijn risico- en beschermende factoren in kaart. De START wordt 

vooral in het buitenland gebruikt, maar werd recent door de Kwaliteitsgroep 

Forensische Zorg voorgesteld als een van de instrumenten in het kader van Routine 

Outcome Monitoring. Recent verscheen een psychometrisch artikel over de START 

waarin sprake is van goede predictieve validiteit (Desmarais, Nicholls, Wilson, & 

Brink, 2012). In Nederland wordt de START gevalideerd door OGGZ Drenthe.  
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Voorspellen van partner- en relationeel geweld 

 De Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA) (Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 

1995) bevat een set aan risicofactoren die wordt gebruikt bij het voorspellen van 

partnergeweld. SARA scores toonden goede convergente en discriminante validiteit 

met betrekking algemene en gewelddadige criminaliteit (Kropp & Hart, 2000).  

De Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) is een 

gestructureerd instrument voor het voorspellen van de kans op relationeel geweld 

(Kropp et al., 2005). In een Nederlandse studie liet de B-SAFER een significante 

AUC-waarde zien van .70. In vergelijking met ander, buitenlands onderzoek, scoort 

de B-SAFER redelijk op predictieve validiteit (de Ruiter, 2011).  

De Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) is ook een instrument om 

partnergeweld te voorspellen. Het instrument werd ontwikkeld op een steekproef van 

589 delinquenten die in politiebestanden waren opgenomen en die gemiddeld 5 jaar 

gevolgd werden. De predictieve validiteit van de ODARA is goed en heeft een AUC-

waarde van .77 (Hilton & Harris, 2005).  

De Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) is bedoeld voor gebruik in 

(klinische en ambulante) gezondheidszorgsettings. De DVRAG is gebaseerd op de 

ODARA. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de DVRAG was het gegeven dat 

de ODARA met een beperkt aantal relatief makkelijk te scoren actuariële items al een 

relatief goede voorspellende waarde had getoond. De veronderstelling was dat de 

predictieve validiteit kon verbeterd worden door goede voorspellende klinische items 

uit andere risicotaxatie-instrumenten toe te voegen, zoals ondermeer de SARA, PCL-

R en de VRAG. Uit analyses bleek dat al deze instrumenten enige verbetering gaven 

van de voorspelling, maar dat de PCL-R-totaalscore superieur was. Voor zover 

bekend is er geen officiële Nederlandse versie van de DVRAG en ontbreken 

psychometrische eigenschappen. Tenslotte, psychometrische kwaliteiten van de 

WAVR-21 zijn niet bekend.  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van alle risico- en beschermende factoren afkomstig van 

de 15 instrumenten. Er is sprake van veel overlap. Een aantal factoren komt in 

meerdere instrumenten voor of betekent hetzelfde. “Schending voorwaarden 

behandeling en toezicht” komt in 7 van de 15 instrumenten als risicofactor voor. 

“Middelenmisbruik als historische factor (in het verleden) en klinische factor (op het 

moment van behandeling) komen eveneens in 7 van de 15 instrumenten voor.  

 
Tabel 1: Meest voorkomende risico- en beschermende factoren volgens 15 risicotaxatie-instrumenten 

Schending voorwaarden behandeling en toezicht*  7 

Middelengebruik historisch*  ** 7 

Middelenmisbruik klinisch*  ** 7 

Psychotische symptomen*  ** 7 

Impulsiviteit* 6 

Overeenstemming over voorwaarden** 6 

Sociale steun en netwerken*  ** 6 

Psychopathie 4 

Eerder geweld binnen de huiselijke kring*  ** 4 

Politieregistraties naar aanleiding van geweld buiten de huiselijke kring 4 

Empathie** 4 

Attitude ten opzichte van behandeling** 4 
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Copingvaardigheden* 4 

Persoonlijkheidsstoornis met woede, impulsiviteit, of instabiliteit* 4 

Stresserende omstandigheden* 4 

Gebrek aan realistische plannen** 4 

Justitiële voorgeschiedenis*  ** 4 

Arbeidsverleden* 3 

Persoonlijkheidsstoornissen* 3 

Politieregistraties naar aanleiding van geweld in de huiselijke kring 3 

Zedenmisdrijven binnen de huiselijke kring of seksuele jaloezie 3 

Wapengebruik en/of geloofwaardige doodsbedreigingen – nu of in het 

verleden (NB geweld tegen partner)* 3 

Probleeminzicht 3 

Manische symptomen* 3 

Sociale en relationele vaardigheden 3 

Gedachten aan of intentie tot zelfmoord en/of moord (ideation)* 3 

Blootstelling aan destabiliserende invloeden (externe invloeden start) 3 

Recente werkgerelateerde problemen (zoals werkdruk, slechte 

arbeidsomstandigheden, slecht contact met baas)* 3 

Arbeidsproblemen* 3 

Gedragsproblemen voor 12e jaar 2 

Slachtoffer van geweld in jeugd (tot 18 jaar)* 2 

Als kind of adolescent slachtoffer en/of getuige van huiselijk geweld* 2 

Hulpverleningsgeschiedenis 2 

Psychotische stoornissen* 2 

Seksuele deviantie 2 

Jonge leeftijd bij eerste gewelddadig incident* 2 

Instabiliteit van relaties*  ** 2 

Psychische stoornis*  ** 2 

Problemen in de kindertijd 2 

Gewelddadige incidenten* 2 

Indexdelict betreft zeer ernstig geweld of seksueel geweld 2 

Overtreden van contactverbod – nu of in het verleden (NB met betrekking tot 

partner) 2 

Stalking (o.a. (ex-)partner* 2 

Recente escalatie van geweld in ernst of frequentie (NB geweld tegen partner) 2 

Vijandigheid* 2 

Zelfredzaamheid 2 

Verantwoordelijkheid voor het delict** 2 

Negatieve opvattingen 2 

Materiële indicatoren 2 

Dagbesteding 2 

Vaardigheden 2 

Geringe kans dat plannen zullen slagen 2 

Recente relatieproblemen*  2 

Extreme ontkenning of bagatellisering van partnergeweld 2 

Houding die partnergeweld goedkeurt 2 

Relatieproblemen 2 

Niet-seksueel gewelddadig gedrag in het verleden* 2 

Niet gewelddadige delicten in het verleden 2 

Problemen bij supervisie 2 

Hogere densiteit van seksuele delicten 2 

Multiple typen van seksuele delicten 2 

Fysiek geweld tegenover het slachtoffer tijdens het delict* 2 

Gebruik van wapen, bedreiging of dood tijdens seksueel delict 2 

Escalatie in frequentie of/en ernst van een seksueel delict 2 

Extreme minimalisering of ontkenning van seksueel delict 2 

Vertonen van gedrag dat seksuele delicten ondersteunt 2 

Negatief gedrag ten aanzien van behandeling 2 
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Intieme relatie gehad (>2jaar) 2 

Vrije tijdsbesteding 2 

Extreme gehechtheid aan baan 1 

Ooit een vrijheidsstraf van 30 dagen of meer 1 

Pleger dreigde tijdens het indexincident om iemand letsel toe te brengen of te 

vermoorden 1 

Voorbereidingen op een (geweldadige) aanval 1 

Verlies van geliefde/familie lid* 1 

Acculturatieproblematiek 1 

Seksuele preoccupatie 1 

Depressie 1 

Egocentrisme 1 

Wraakzucht(ig)* 1 

Slachtoffer vreest toekomstig geweld (NB dit is wellicht specifiek voor de 

voorspelling van partnergeweld) 1 

Ontkenning van de bedreigende gedachten/gevaarlijke situatie door omgeving 1 

Slachtoffer en pleger hebben samen twee of meer kinderen 1 

Slachtoffer heeft kinderen uit een eerdere relatie 1 

Pleger is ooit gewelddadig geweest tegen slachtoffer terwijl zij zwanger was 1 

Pleger heeft tijdens het indexincident iets gedaan om te voorkomen dat het 

slachtoffer weg kon gaan 1 

De context van het slachtoffer verhindert het zoeken van hulp 1 

Angst onder werknemers door de vijandige houding van ‘dreiger’ 1 

Slachtoffer van kindermisbruik 1 

Ernstige psychiatrische problemen* 1 

Leeftijd 18-24 jaar en 25+ 1 

Veroordeeld voor niet-seksueel indexdelict 1 

Eerdere veroordeling voor niet-seksueel delict 1 

Eerdere seksuele delicten 1 

Eerdere gevangenisstraf*   ** 1 

Eerdere veroordelingen voor hands-off delicten 1 

Niet verwant slachtoffer 1 

Onbekend slachtoffer 1 

Mannelijk slachtoffer 1 

Oppervlakkige charme 1 

Grandioos gevoel van eigenwaarde 1 

Pathologisch liegen 1 

Manipulatie 1 

Gebrek aan berouw op schuldgevoel 1 

Oppervlakkig affect 1 

Neiging tot verveling 1 

Parasitaire levensstijl 1 

Onverantwoordelijkheid in het algemeen 1 

Intrekking voorwaardelijke invrijheidstelling 1 

Intelligentie 1 

Hechte band in de kindertijd** 1 

Zelfcontrole** 1 

Financieel beheer 1 

Houding tegenover autoriteit 1 

Woonsituatie** 1 

Zelfverzorging** 1 

Psychische stoornis* 1 

Emotionele toestand 1 

Attitudes 1 

Medicatietrouw** 1 

Gedrag 1 

Risico voor anderen 1 

Zelfbeschadigend gedrag 1 
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Suïcide 1 

Ongeoorloofde afwezigheid 1 

Middelenmisbruik* 1 

Zelfverwaarlozing 1 

Victimisatie 1 

 

Factoren die het risico op gewelddadig gedrag verhogen en relevant zijn in het kader 

van onderzoek naar solistische dreigers zijn aangeduid met een asteriks. De volgende 

risicofactoren hangen individueel en in combinatie samen met een verhoogde kans op 

gewelddadig gedrag, cq. recidive: schending voorwaarden behandeling en toezicht, 

middelenmisbruik historisch/klinisch, psychotische symptomen, impulsiviteit, 

gebrekkige sociale steun en netwerken, eerder geweld binnen de huiselijke kring, 

persoonlijkheidsstoornissen met woede, impulsiviteit, of instabiliteit, justitiële 

voorgeschiedenis, instabiel arbeidsverleden, wapengebruik of geloofwaardige 

doodsbedreiging, manische symptomen, gedachten aan intentie tot moord, 

slachtofferschap van geweld in de jeugd, getuige van huiselijk geweld, jonge leeftijd 

bij eerste gewelddadig incident, blootstelling aan destabiliserende invloeden, recent 

werkgerelateerde problemen, instabiliteit van relaties, psychische stoornis, 

gewelddadige incidenten, stalking, o.a. van de (ex)partner, vijandigheid, niet-seksueel 

gewelddadig gedrag in het verleden, fysiek geweld tegenover het slachtoffer tijdens 

het delict, verlies van geliefde/familielid, wraakzuchtig, ernstige psychiatrische 

problemen en eerdere gevangenisstraf. Alleen de factoren die in hoofdstuk 5 in 

deelstudie 1 en 2 naar voren kwamen als significante factoren werden verwerkt in de 

persoonskaart. 

 

Deze factoren zijn single factors in de voorspelling van recidive. Echter, het is beter 

om uit te gaan van risicoprofielen. In het onderzoek van Van Nieuwenhuizen et al. 

(2011) en van Bogaerts en Spreen (2011) komen twee risicoprofielen naar voren die 

sterk overeenkomen met kenmerken van solistische dreigers. De eerste groep is de 

‘zuivere psychotische patiënt’ die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van 

schizofrenie, meestal afwezigheid van veroordeling voor een gevangeniswaardig 

delict in het verleden, afwezigheid van cluster B persoonlijkheidsstoornissen (o.a. 

antisociale, narcistische, theatrale en borderline persoonlijkheidsstoornis), 

afwezigheid van impulsiviteitproblemen, aanwezigheid van vijandigheid en van 

hulpverleningsgeschiedenis in het verleden en een gebrek aan stressbestendigheid. 

Deze groep heeft beperkte mogelijkheden om in de toekomst zelfstandig te leven. De 

tweede groep is de ‘psychotische patiënt met co-morbiditeit voor 

persoonlijkheidsstoornissen (inclusief Cluster B)’, met gedragsproblemen voor de 

leeftijd van 12 jaar, aanwezigheid van detentiewaardige veroordelingen, aanwezigheid 

van impulsiviteitstoornissen, gebrek aan empathisch vermogen, weinig 

probleeminzicht, aanwezigheid van vijandigheid maar in mindere mate dan in de 

eerste groep, middelenmisbruik in het verleden en op het moment van behandeling en 

afwezigheid van stressbestendigheid. In tegenstelling tot deze groep, kan de 

‘psychotische patiënt met co-morbide stoornissen’ gezien worden als iemand met een 

antisociale levensstijl. Dit betekent dat een combinatie van factoren aanleiding kan 

geven tot gevaar voor geweld. Bijvoorbeeld: een psychotische man die dankzij zijn 

medicatie en een gestructureerde dagindeling relatief goed functioneert, verliest op 

zeker moment zijn werk. Hierdoor heeft hij weinig dagstructuur en ligt bijna de ganse 

dag in bed. Hij kan er met weinig mensen over praten, neemt zijn medicatie zeer 
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onregelmatig, geraakt hoe langer hoe meer gefrustreerd en geeft enkele politici de 

schuld van zijn situatie. Deze samenloop van omstandigheden en van factoren kan een 

trigger vormen voor dreiging en/of gewelddadig gedrag. 

 

In onderzoeksvraag 2 wordt gevaagd naar welke factoren het risico op gepland 

geweld kunnen verlagen.  

 

Welke factoren verlagen - voor zover bekend uit de literatuur - het risico op gepland 

geweld? Zijn er contra-indicaties m.b.t. de waarschijnlijkheid dat iemand 

daadwerkelijk overgaat tot geweld? Wat zijn de voorspellende factoren in 

risicotaxatie-instrumenten? 

 

Daarnaast zijn er beschermende factoren die afzonderlijk of in combinatie met elkaar 

de kans op geweld kunnen verlagen. Deze factoren zijn in tabel 1 aangeduid met twee 

asterisks. Uitgaande van een continuüm kan een factor zowel beschermend als 

risicovol zijn. Belangrijke beschermende factoren zijn: geen middelenmisbruik, geen 

psychiatrische problemen, geen psychose, overeenstemming van voorwaarden, 

voldoende sociale steun en een positief sociaal netwerk, positieve attitude ten aanzien 

van behandeling, voldoende empathie, het hebben van een dagbesteding, het hebben 

van een stabiele relatie, voldoende sociale en relationele vaardigheden, afwezigheid 

van gedragsproblemen in de kindertijd, afwezigheid van gewelddadig gedrag, geen 

justitieel verleden, verantwoordelijkheid willen opnemen voor het delict, hechte band 

in de kindertijd, medicatietrouw, adequate woonsituatie en voldoende zelfverzorging.   

 

De afwezigheid van antisociale risicofactoren, zoals cluster B 

persoonlijkheidsstoornissen, impulsiviteitstoornissen, vijandigheid, excessief 

middelenmisbruik en de aanwezigheid van (beperkt) probleeminzicht zijn factoren 

(risicoprofielen) die de kans op geweld kunnen verlagen. Deze risicofactoren van de 

‘zuivere psychotische patiënt’ kunnen gestabiliseerd worden op voorwaarde dat de 

patiënt bereid is om, vaak levenslang, antipsychotische medicatie te nemen onder 

toezicht van een psychiater of een dienst die toezicht organiseert (Viala, Boulicot, 

Merlot, Pinede, & Vacheron, 2011). Nazorg, zoals Assertive Community Treatment 

of bemoeizorg wordt vaak geïndiceerd omwille van het hoge risico op psychotische 

episodes wat de kans op geweld kan verhogen (o.a., Bogaerts, Spreen, Horváth, Polak, 

& Cima, 2013; Staring, Blaauw, & Mulder, 2012).  

 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ‘Stalking Risk Profile’. Dit instrument 

wordt al gebruikt door PDM. Daarna wordt ingegaan op besluitvormingsprocessen bij 

risicotaxatie in het kader van solistische dreigers. 

 

4.3 Stalking Risk Profile 

 

Voorspellers van waarschijnlijk gewelddadig gedrag en voorspellers van recidive 

overlappen elkaar. Echter, recidivevoorspelling en ‘dreigersvoorspelling’ zijn niet te 

vergelijken en beogen andere doelen. Daarom zijn risicotaxatie-instrumenten minder 

geschikt om waarschijnlijk gewelddadig gedrag van solistische dreigers te voorspellen 

(Mullen, Mackenzie, Ogloff, Pathe, McEwan, & Purcell, 2006). Mullen, Pathé, 
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Purcell en Stuart (1999) en Mullen, Pathé en Purcell (2000) stelden dat risicotaxatie-

instrumenten voor recidive niet geschikt zijn om de diversiteit van stalking gedrag te 

voorspellen omdat vaak sprake is van onder- en overschatting. Een andere kritiek op 

de traditionele risicotaxatie-instrumenten was dat de context buiten beschouwing werd 

gelaten terwijl de relatie tussen slachtoffer, stalker en context juist van groot belang is 

om een risico-inschatting te maken. Bijvoorbeeld bij solistische dreigers die wel of 

geen toenadering zoeken tot slachtoffers. Nog een verschil is dat stalkinggedrag direct 

gericht is op de bedreigde persoon en in veel gevallen een persisterend karakter heeft. 

Ook dit vinden we niet terug in traditionele risicotaxatie-instrumenten.  

PDM maakt reeds gebruik van de Stalking Risk Profile (SRP) wat in lijn is met de 

bevindingen van Mullen et al. (1999, 2000, 2006). De SRP is bedoeld om PDM te 

ondersteunen bij inventariseren van risicofactoren. Dit gebeurt op gestructureerde 

wijze door het scoren van risicofactoren die gerelateerd zijn aan stalking. De SRP is 

geen psychologisch instrument maar juist bedoeld om professionals te ondersteunen 

die niet vertrouwd zijn met de problematiek van stalking. Het instrument bestaat uit 

volgende risicodomeinen: risico op gewelddadig gedrag, risico op persisterend gedrag, 

risico op herhaling, risico op escalatie, risico op verstoring en psychosociale 

problemen van de stalker. Voor een uitgebreide bespreking van de SRP verwijzen we 

naar de handleiding (MacKenzie, McEwan, Pathé, James, Ogloff, & Mullen, 2009).  

 

4.4 Dreigersinschatting en risicotaxatie: verschillende besluitvormingsprocessen 

 

Dreigerstaxatie en risicotaxatie hebben weinig gemeen. Bij risicotaxatie wordt aan de 

hand van eerder vermelde gestandaardiseerde risicotaxatie-instrumenten opgebouwd 

uit een set van op klinisch onderzoek gebaseerde risico- en beschermende factoren, 

een inschatting gemaakt van toekomstig gevaar van recidive. Dit gebeurt voor 

individuen, zoals ter beschikking gestelden en gedetineerden van wie voldoende 

klinische en gedragsspecifieke informatie beschikbaar is bij behandelaars en taxateurs. 

Het toekomstig gedrag wordt voorspeld aan de hand van historische kenmerken, 

klinische kenmerken, toekomstkenmerken en delictspecifieke kenmerken. Baseline-

informatie en empirisch gegronde bevindingen zijn beschikbaar om – bij benadering – 

uitspraken te doen over het risico op recidive (Jopeck, 2000; Clark, 2011).  

 

Bij een dreigerstaxatie is er zelden sprake van (voldoende) informatie over een 

solistische dreiger en weinig kennis over psychopathologie, delictkenmerken en 

sociale diagnostiek. Zo heeft het KLPD slechts (beperkte) informatie over een 

twaalftal casus van solistische dreigers die een persoongebonden aanpak krijgen (zie 

verder). Met betrekking tot deze bekende groep wordt in veel gevallen samenwerking 

gezocht met GGZ-instellingen omdat er een primair psychiatrische probleem 

aanwezig is dat in relatie staat tot de dreigersproblematiek. In dit geval is case-

management en samenwerking zeer belangrijk.  

 

Dreigersanalyse en risicotaxatie worden gekenmerkt door twee 

besluitvormingsprocessen, namelijk de gestructureerde besluitvorming die we 

omschrijven als een planmatige aanpak van besluitvorming, zoals het geval is bij 

risicotaxatie-instrumenten en de SRP en de meer naturalistische of intuïtieve 
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besluitvorming wat te vergelijken is met het ongestructureerde klinische oordeel, dat 

zowel bij risico- als dreigerstaxatie doorslaggevend is om te bepalen wat de 

waarschijnlijkheid en ernst is van recidive of het plegen van een aanslag.  

 

We nemen als voorbeeld de verlofprocedure voor volwassen tbs-ers in Nederland. 

Onbegeleid verlof is een modaliteit om de betrokkene voor te bereiden op een 

geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Het ministerie van Veiligheid en Justitie 

wenst maatwerk met behulp van een besluitvormingsprocedure die door alle 

forensisch psychiatrische inrichtingen eenduidig en uniform worden gebruikt. De 

inzet van risicotaxatie-instrumenten vormt een belangrijk verplicht onderdeel van dit 

beslissingsproces. De afname van deze instrumenten verloopt volgens 

gestandaardiseerde procedures die zijn terug te vinden in de handleidingen van de 

betreffende instrumenten. Verder zijn er protocollen voor een persoonsgebonden 

verlof, zoals, er moet een inhoudelijk verlofplan zijn, het verlofplan moet getoetst 

worden en de expertise van gedragsdeskundigen moet worden ingezet. Het verlofplan 

meet risicofactoren, ook het verlofadres en de sociale omgeving moet bekend zijn. 

Het is duidelijk dat het toekennen van onbegeleid verlof plaatsvindt volgens een 

geprotocolleerd en planmatig besluitvormingsproces (O'Reilly, Carr, Murphy,  & 

Cotter, 2010).  

 

In het geval van solistische dreigers, zijn planmatige besluitvormingsprocessen 

moeilijker toe te passen omdat weinig informatie over dreigers beschikbaar is. Dat 

betekent dat naast traditionele besluitvormingsprocessen, ook naturalistische 

besluitvormingsprocessen een rol spelen om de risico’s die uitgaan van solistische 

dreiger in te schatten. Dat betekent echter niet dat gestructureerde tools niet gebruikt 

worden. De Stalking Risk Profile is een voorbeeld van een gestructureerde tool die in 

combinatie met het ongestructureerd klinische oordeel gebruikt wordt in Nederland en 

in andere landen. In de volgende paragraaf wordt de naturalistische besluitvorming 

toegelicht.  

 

4.5 De Naturalistische besluitvorming  

 

Naturalistische besluitvorming betekent de afwezigheid van een geprotocolleerde 

planmatige aanpak van besluitvorming. Naturalistische besluitvorming en door 

herkenning gestuurde besluitvorming (dit betekent dat beslissingen worden genomen 

op basis van eerdere ervaringen in vergelijkbare situaties (herkenning)), wil zeggen 

dat individuen in de praktijk beslissingen nemen op basis van vaak complexe situaties, 

gestuurd door intuïtie, herkenningen, representaties, cognities en emoties. 
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Figuur 1: het 'recognition-primed decision making’ model als voorbeeld van een 

naturalistische besluitvorming, toegepast op solistische dreigers (Klein, Orasanu, Calderwood, 

& Zsambok, 1993)
2
 

 

Deze vorm van besluitvorming wordt vaak toegepast in het kader van opsporing, 

politiehandhaving, en in situatie met weinig zekerheid, vage doelstellingen en 

aanwijzingen zoals het geval is bij solistische dreigers maar ook bij terroristische 

dreigingen. Bij de naturalistische besluitvorming wordt een beroep gedaan op de 

kennis, ervaring en flexibiliteit van de besluitvormer. 

 

Klein (2008) kwam tot het concept ‘naturalistische besluitvorming’ omdat in het 

begin van de jaren negentig van vorige eeuw, duidelijk was dat professionals zelden 

                                                 
2
 Leeswijzer figuur 1: hypothetisch voorbeeld: een bekende solistische dreiger Y die in het 

programma ‘persoonsgerichte aanpak zit’, laat weten dat hij bij een openbaar debat van 

politicus X aanwezig zal zijn en zal trachten om X te benaderen vanwege jarenlange onvrede 

met het ideeëngoed van de partij en een jarenlange opgebouwde ongezonde fixatie op X. 

Voor de casemanager is dreiger Y een bekend individu. Hij komt voor in politiesystemen en 

dit voorval is zeker geen nieuw incident en vertoont gelijkenissen met eerdere situaties. 

Daarnaast is er een risicotaxatie opgemaakt waarin de beschikbare politie-informatie is 

betrokken. Daaruit volgt de conclusie dat er bij Y een hoog risico op beveiligingsincidenten 

bestaat. Hierdoor is het zoeken naar nieuwe informatie en re-assessment niet echt nodig. De te 

ondernemen acties tegenover dreiger Y zijn vlug op een rij gezet: met de politie ter plaatse 

wordt afgesproken dat dreiger Y geen toegang zal krijgen tot het openbaar debat en op het 

ogenblik van het debat wordt een afspraak gepland met de wijkagent. Deze acties zijn 

gebaseerd op eerdere ervaringen en op cognitieve simulaties waarvan wordt verondersteld dat 

ze zullen werken en gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Wanneer de dag zelf zou 

blijken dat dreiger Y zich onverwachts anders gedraagt dan werd voorspeld, dan kunnen 

andere acties overwogen worden.  
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beslissingen nemen aan de hand van een strak vastgelegde procedure, maar vaak 

handelen op basis van intuïtie en gevoel. Dit geldt niet alleen voor individuele 

besluitvorming, maar ook voor organisatorische besluitvorming wat ook op solistische 

dreigers van toepassing kan zijn vanwege betrokkenheid van organisaties bij 

solistische dreigers die bekend zijn bij handhavers en hulpverlening (Lipshitz, Klein, 

& Carroll, 2006).  

 

Handhavers en onderzoekers die gebruik maken van naturalistische 

besluitvormingsprincipes ontwikkelen geen formele modellen en protocollen van 

besluitvorming zoals het geval is bij planmatige besluitvormingprocessen waarvan 

gestructureerde risicotaxatie een voorbeeld is. Handhavers nemen vaak beslissingen 

en onderzoekers onderzoeken hoe deskundigen, zoals handhavers, beslissingen nemen 

in moeilijke omstandigheden en onder tijdsdruk. Politiemensen en 

gedragsdeskundigen die zich bezighouden met dreigerstaxaties werken meestal in zeer 

lastige omstandigheden (Lipshitz, Klein, Orasanu, & Salas, , 2001; Klein, 2008). 

Bijvoorbeeld:  

 

“Bij elk publiek optreden van politicus X, is het aannemelijk dat er X-n dreigementen binnen 

komen, geïnventariseerd en geanalyseerd moeten worden. De grote meerderheid van de 

dreigementen zijn afkomstig van onbekende dreigers waarvan men geen informatie heeft; een 

kleine minderheid is afkomstig van bekende dreigers of recidivisten. Politiemensen en 

gedragsdeskundigen hebben op dat ogenblik, zeker wanneer er een publiek optreden gepland 

staat, vaak onvoldoende tijd om planmatig en stapsgewijs elke dreiging te onderzoeken. 

Hierdoor zullen zij noodgedwongen moeten terugvallen op een model van recognition-primed 

decision making (figuur 1).”  

 

In het door herkenning gestuurde beslismodel (recognition primed decision), vallen 

mensen terug op eerdere ervaringen en representaties die zijn opgeslagen in het 

geheugen in de vorm van cognitieve en emotionele cues en patronen en actiepatronen 

die gekoppeld zijn aan deze cues in soortgelijke situaties (Falzer, 2004; Klein, 2008). 

Wanneer een beslissing wordt genomen, dan wordt de situatie geassocieerd met een 

vergelijkbare situatie en wordt op grond van ‘herkenning’ een beslissing genomen. 

Wanneer een situatie niet gekoppeld kan worden aan een eerdere vergelijkbare situatie, 

dan wordt een situatie gekozen die het beste aansluit bij de situatie van de bedreigde 

zodat de best werkbare actie wordt gekozen. Op herkenning gestuurde besluitvorming 

is een combinatie van intuïtie en analyse. De patroonherkenning en –matching zijn de 

intuïtieve kant. De analyse komt van mentale simulatie in gevallen waarin geen 

perfecte match wordt gevonden.  

 

De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de rol van emoties in besluitvorming 

over risico’s. Slovic en zijn collega’s ontwikkelden de affect-heuristiek theorie. 

Heuristisch slaat op het Griekse "eureka" (ik heb gevonden) en onze affectieve of 

emotionele reacties bepalen voor een deel de beoordeling van wat gevonden is en dus 

ook de beoordeling van gevaren. Zo zouden mensen die een positief gevoel hebben 

over een gevaarlijke situatie, de voordelen hoger inschatten dan de nadelen die 

verbonden zijn aan de gevaarlijke situatie (Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 
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2004). Het risico op misleiding, cognitieve fouten en uiteindelijk foute beslissingen, is 

groot (Roeser, plenaire tekst). 

In een experimenteel onderzoek van Davies en Turnbull (2011) wordt de rol van 

affectieve vooroordelen onderzocht en hun impact op complexe besluitvorming na 

verloop van tijd. Uit hun experimenten komt naar voren dat emotionele foto's bij de 

ene persoon affectieve appreciatie kan oproepen en bij de andere een affectieve 

aversie. Beide affecties hebben een grote invloed op besluitvorming.  

 

Meer dan zestig jaar wordt onderzoek gedaan naar cognitieve bias vanwege verkeerde 

attributies, denkfouten, maar ook statistische fouten die in het verleden zijn gemaakt 

op tal van professionele domeinen. Cognitieve bias maakt inherent deel uit van het 

informatieverwerkingssysteem omdat het kan helpen bij de snelle verwerking van 

informatie. Wanneer informatie niet juist is, is het eenvoudiger om de onjuistheid over 

het hoofd te zien, of te minimaliseren dan om over te gaan tot de erkenning van de 

onjuiste informatie en de besluitvorming bijvoorbeeld uit te stellen omdat de 

onjuistheid eerst verdisconteerd moet worden. Cognitieve bias speelt een sterke rol bij 

individuele beslissingen en groepsbeslissingen (Hilbert, 2012). 

 

Besluitvorming heeft naast cognitieve en affectieve bias, ook te maken met het risico 

van fout positieve en negatieve beslissingen. Dit wil zeggen dat beslissingen die 

worden genomen uiteindelijk niet overeenkomen met wat er in de werkelijkheid 

gebeurt. De wereld van de risicotaxatie heeft te maken met vals positieven en 

negatieven (zie eerder). Toegespitst op solistische dreigers kan een vals positieve 

inschatting aanleiding geven tot het onnodig nemen van (preventieve) 

beveiligingsmaatregelen, terwijl in realiteit geen aanleiding bestaat dat de dreiger zal 

overgaan tot (gewelddadige) acties. Het omgekeerde kan uiteraard ook en zou veel 

dramatischer zijn. Het nemen van vals negatieve beslissingen en het minimaliseren 

van een dreigingmelding kan fataal zijn wanneer de werkelijkheid anders verloopt en 

een dreigement ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht.  

 

4.6 Besluitvorming bij solistische dreigers: gestructureerd en naturalistisch 

 

De kritiek van de naturalistische of intuïtieve besluitvormers op de planmatige 

besluitvormers is vandaag niet meer terecht. Meer dan 20 jaar later staat vast dat de 

naturalistische besluitvormingsmethodiek doordrenkt is van cognitieve en emotionele 

bias en hierdoor foutieve beslissingen genereert. De kritiek die zij hadden op de 

planmatige besluitvormers dat een protocol, handleiding of beslissingsprocedure niet 

werd gevolgd, was een terechte kritiek die zeker tot in de jaren negentig nauwelijks 

aandacht kreeg. Echter, de naturalistische besluitvorming biedt geen echt alternatief. 

Dit betekent niet dat intuïties en het onbewust handelen op basis van cognitieve 

representaties geen voordeel kunnen hebben bij besluitvormingprocessen. Alleen, een 

objectieve en statistisch ondersteunde methodiek van besluitvorming, bij voorkeur 

aangevuld met naturalistische besluitvorming op basis van kennis en ervaring, geniet 

de voorkeur. Dit is ook de methode die gebruikt wordt in PDM. Zij gebruiken 

gestructureerde taxaties in combinatie met het klinisch ongestructureerd oordeel.  
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“Wat zegt het als iemand wordt ingeschat met een kans van 70% dat er daadwerkelijk een 

aanslag zal plaatsvinden? Het gebruik van al die tools is niet altijd evident. Ook is het lastig 

om cijfertjes en dat soort dingen te gebruiken omdat we werken in termen van 

waarschijnlijkheid. Dus ja, wat is de ernst van een gebeurtenis? Is dat dan dat er iemand 

dood zou kunnen gaan, of alleen maar een lichte verstoring van de openbare orde of een 

fysieke bedreiging van de VIP, bij wijze van spreken. Dat is de ernst.”  

 

Vertaald naar solistische dreigers en de onderzoeksvragen is het belangrijk om een 

gevalideerde checklist of persoonskaart te hebben om risicofactoren en beschermende 

factoren in kaart te brengen die verband houden met solistische dreigers en een 

voorspellende bijdrage kunnen leveren aan de inschatting of een solistische dreiger zal 

overgaan tot gewelddadig gedrag. Naast risico- en beschermende factoren is het ook 

belangrijk dat de checklist andere relevant informatie in kaart brengt, zoals informatie 

uit verschillende politiesystemen. De uitdaging is een instrument te ontwikkelen dat 

gebruiksvriendelijk is, de gebruiker toelaat om in een oogopslag over alle informatie 

te beschikken en tegelijkertijd efficiënt is.   

 

Recherchepsychologen werken al met checklist en instrumenten (ondermeer de 

Stalking Risk Profile). Echter, er is geen sprake van één checklist of één lijst die door 

alle inschatters en andere actoren wordt gebruikt, waardoor de kans op willekeur en 

verkeerde beslissingen niet gering is (Andrews & Dowden, 2005). Bovendien toont 

onderzoek aan dat een grote valkuil bij effectief gebleken programma’s of interventies 

juist het ontbreken van registraties blijkt te zijn (Dane & Schneider, 1998). Wanneer 

de registratie wegvalt, dan zijn reconstructies niet meer mogelijk maar ontstaat het 

risico dat allerlei aanpassingen worden gedaan die afwijken van de oorspronkelijke 

opzet. Het principe van de programma-integriteit indachtig is belangrijk om een 

checklist of inventarisatieformulier te ontwikkeld op basis waarvan risicofactoren, 

beschermende factoren, profielen en dergelijke meer in kaart kunnen worden gebracht. 

 

“Wat mooi kan zijn is wat E ons laatst vertelde tijdens een opleiding: het is belangrijk dat 

abstracte concepten geoperationaliseerd worden in gedragsbeschrijvingen.”  

A voegt hieraan toe: “Ja, en die ook overnemen uit de literatuur, dus niet zelf weer opnieuw 

bedenken want dat maakt het soms ook wel lastig. Als iedereen zijn eigen definitie gaat geven 

aan een term schieten we niets op. Als iemand bij de poort van een paleis staat moet de 

beveiliger kunnen aangeven wat hij ziet en welke indruk de persoon op hem maakt. Je wilt een 

gedrag zien”. In politieinformatie staat soms dat iemand verward of gestoord overkomt. Maar 

er staat dan niet waarom ze denken dat hij gestoord is. Dan mis je net die nuance, dat is 

lastig. Ja, in ideale gevallen gaan we zelf zo'n persoon opzoeken, dan kan je zelf een idee 

krijgen van hoe komt hij over. Is dit verwardheid of is dit gewoon betrokkenheid en toewijding 

in een zaak?” 

 

 

4.7 Voorlopige conclusie 

 

In dit hoofdstuk werd de checklist (tabel 1) ontwikkeld aan de hand van risico- en 

beschermende factoren afkomstig van 15 risicotaxatie-instrumenten. Ook werd de 
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SRP toegelicht dat al door PDM wordt gebruikt. Om geen bias te veroorzaken in de 

resultaten werd de SRP niet meegenomen in de analyse van de risicotaxatie-

instrumenten. In dit hoofdstuk werd ook stilgestaan bij risicotaxatie van veroordeelde 

delinquenten en risicotaxatie van solistische dreigers. Een groot verschil is dat 

risicotaxatie van veroordeelde delinquenten gebeurt aan de hand van meerdere 

informatiebronnen, terwijl bij risicotaxatie van solistische dreigers niet altijd 

voldoende informatie beschikbaar is wat het werk kan bemoeilijken om bijvoorbeeld 

preventieve maatregelen te nemen. In ieder geval is de taxatie een samenspel tussen 

gestructureerde beoordeling en klinisch oordeel. Hoofdstuk 4 heeft de basis gelegd 

voor hoofdstuk 5. Aan de hand van empirisch onderzoek (onderdeel 1, 2 en 3) wordt 

in het volgende hoofdstuk gekeken of bevestiging te vinden is tussen de risicofactoren 

in de literatuur en risicofactoren van solistische dreigers die een persoonsgerichte 

aanpak krijgen en dus bekend zijn bij het pilot team solistische dreigers (onderdeel 1). 

Daarnaast wordt ook gekeken of er naast typische risicofactoren, ook sprake is van 

andere relevante factoren (onderdeel 2). Tenslotte wordt gekeken of er op basis van 

beide onderdelen, aangevuld met informatie uit interviews (onderdeel 3), een nieuwe 

persoonskaart kan worden ontwikkeld die kan bijdragen aan een betere systematiek en 

het efficiënt traceren en systematiseren van informatie over solistische dreigers? 

Verder wordt verslag gelegd van de wijze hoe deze persoonskaart door de praktijk 

wordt beoordeeld?  
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5 Het empirisch onderzoek 
 

Het empirisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen. In onderdeel 1 wordt nagegaan 

of de risicofactoren uit 12 casus of persoonskaarten overeenkomen met de kenmerken 

van solistische dreigers in de literatuur. In onderdeel 2 worden 30 casus bestudeerd en 

wordt nagegaan of er in de persoonskaarten relevante factoren aanwezig zijn die niet 

direct samenhangen met geweld. Onderdeel 3 zijn de interviews waarvan de 

fragmenten over het rapport verspreid zijn.  

 

5.1 Onderdeel 1: kenmerken van solistische dreigers: literatuur en PDM 

casuïstiek  

In onderdeel 1 worden persoonskaarten en onderliggende informatiesystemen 

bestudeerd van 12 solistische dreigers met een persoonsgerichte aanpak. De checklist 

is ontwikkeld op basis van risico- en beschermende factoren afkomstig van de 15 

risicotaxatie-instrumenten. We kijken of er overeenkomst is tussen risicofactoren in 

de empirie en de literatuur over solistische dreigers.  

 

5.1.1 De screeningslijst  

De risico- en beschermende factoren in tabel 1, zijn gebruikt om de screeningslijst te 

ontwikkelen. Deze factoren werden aangevuld met andere relevante informatie 

afkomstig van PDM over de positie van het slachtoffer, de vorm, inhoud en 

consistentie van de communicatie, of de communicatie dreigend is, of er sprake is van 

fixatie, of er sprake is van een uitgesproken intentie een aanslag te plegen en hoe 

realistisch deze dreiging is, of er motieven genoemd worden, of er sprake is van 

‘leakage’ of er informatie beschikbaar is over de persoonlijkheid van de dreiger en of 

er informatie is over een eventuele dreiginggeschiedenis. Dit leverde de volgende 

inventarisatielijst op (tabel 2). 
 

Tabel 2: Inventarisatielijst: dreigersinformatie, risicofactoren en zaakkenmerken  
  Toelichting 

Geslacht dreiger Man 

Vrouw 

 

Leeftijd dreiger (op moment eerste dreiging + op 

moment laatste geregistreerde dreiging) 

  

Positie slachtoffer / bedreigde  Lid koningshuis 

Politicus – landelijk 

Politicus – lokaal 

Anders, namelijk......... 

 

Vorm van communicatie e-mail 

post 

telefonisch 

bezoek plaats waar so zich 

bevindt 

rechtstreeks aanspreken 

anders, namelijk … 

 

In welk opzicht is de inhoud van de communicatie 

abnormaal of afwijkend? 

  

Is de inhoud van de communicatie dreigend? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

Is er sprake van fixatie? Ja, namelijk op …. 

Nee 

 

Wordt er een ‘intent to act’ beschreven? Ja, namelijk….  
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Nee 

Als er een ‘intent to act’ is beschreven, hoe realistisch 

lijkt die? 

  

Wordt er een motivatie beschreven? Ja, namelijk..... 

Nee 

Gebruik 

categorieën 

James et al. 

(2010)
3
 

Is er informatie beschikbaar over ‘leakage’? Ja, namelijk… 

Er is geen sprake van 

leakage (expliciet in dossier 

vermeld) 

Nee 

Leakage = 

communicatie 

naar een 

derde partij 

over de 

intentie een 

doelwit 

schade te 

berokkenen 

Wordt de persoonlijkheid van de dreiger beschreven? Ja, namelijk..... 

Nee, geen informatie in het 

dossier over persoonlijkheid 

 

Wat is de ‘dreigingsgeschiedenis’ van de dreiger? (beknopte typering recidive)  

Risicofactoren obv bestaande risicotaxatie-instrumenten 

 Scoren als: 

Ja – risicofactor / 

probleem aanwezig 

Nee – risicofactor / 

probleem afwezig 

(expliciet 

beschreven in 

dossier) 

Geen informatie in 

dossier 

Eventuele 

toelichting 

Middelengebruik in verleden  Alcohol, drugs, 

medicijnen? 

Middelengebruik recent  Alcohol, drugs, 

medicijnen? 

Psychotische symptomen (actueel)   

Psychotische symptomen (verleden)   

Impulsiviteit    

Psychopathie   

Persoonlijkheidsstoornissen   

Persoonlijkheidsstoornis met woede, impulsiviteit of 

instabiliteit 

  

Egocentrisme, narcisme, grandiositeit   

Empathie   

Copingvaardigheden   

Vijandigheid, wraakzucht   

Probleeminzicht   

Manische symptomen   

Depressie   

Pathologisch liegen   

Manipulatief gedrag   

Houding tov autoriteit   

Zelfverwaarlozing   

Gebrek aan realistische plannen   

   

Recente relatieproblemen   

                                                 
3
 Delusions of royal identity; amity seekers; intimacy seekers; sanctuary and help seekers; royally 

persecuted; counselors; querulants; chaotic. 
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Sociale en relationele vaardigheden   

Instabiliteit van relaties   

Sociale steun en netwerk (waaronder isolement)   

Ontkenning van bedreigende gedachten / gevaarlijke 

situatie door omgeving 

  

   

Arbeidsproblemen   

Arbeidsverleden   

Recente werkgerelateerde problemen   

Dagbesteding   

   

Stresserende omstandigheden   

Blootstelling aan destabiliserende invloeden   

   

Voorbereidingen op een (gewelddadige) aanval   

Gewelddadige incidenten in het verleden   

Gewelddadige incidenten in huiselijke kring   

Gewelddadige incidenten buiten huiselijke kring   

Recente escalatie van geweld in ernst of frequentie   

Geloofwaardige doodsbedreiging, recent of in het 

verleden 

  

Wapengebruik recent of in het verleden (zowel dreigen 

met als gebruik van wapen)  

  

Politieregistraties naar aanleiding van geweld   

Politieregistraties naar aanleiding van geweld in 

huiselijke kring 

  

Politieregistraties naar aanleiding van geweld buiten 

huiselijke kring 

  

Justitiële voorgeschiedenis (veroordelingen)   

Zedenmisdrijven binnen huiselijke kring of seksuele 

jaloezie 

  

Seksuele deviantie   

   

Schending voorwaarden behandeling, toezicht, 

supervisie 

  

Problemen bij supervisie   

Overeenstemming over voorwaarden   

Overtreden contactverbod (recent of in het verleden)   

Stalking (recent of in het verleden)   

   

Hulpverleningsgeschiedenis   

Attitude tov behandeling   

Negatief gedrag tav behandeling   

Medicatietrouw   

Suïcidaliteit (inclusief ideation)   

   

Victimisatie (breed gedefinieerd)   

   

 

 

Hierna wordt beschreven hoe de geselecteerde casus in onderdeel 1 zijn geanalyseerd. 

In paragraaf 5.1.3. worden de persoons- en achtergrondkenmerken in kaart gebracht. 

Tenslotte wordt gekeken of er overeenstemming is tussen de informatie in de 12 casus 

en de literatuur.  
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5.1.2 Analyseprocedure 

Het pilotteam houdt van elke casus een persoonsdossier bij waarin politie- en 

openbare informatie die over een dreiger wordt verzameld wordt geregistreerd. Met 

behulp van ‘abonnementen’ worden de informatiespecialisten automatisch op de 

hoogte gehouden van alle nieuwe mutaties in de verschillende 

bedrijfsprocessensystemen van de politie over de dreigers. Op het moment dat een 

bekende dreiger bijvoorbeeld voor overlast in de buurt zorgt of ook de burgemeester 

heeft bedreigd, komt deze informatie automatisch onder ogen van PDM. Daarnaast 

raadplegen zij 12 andere informatiesystemen zoals het Justitieel Documentatiesysteem, 

Verona (wapenregistraties) en het HKS. Elk persoonsdossier bestaat uit een 

persoonskaart met informatie en een verzameling onderliggende pdf-bestanden met 

brongegevens. De persoonskaart is een wordbestand met een samenvatting van de 

belangrijkste informatie. Steeds wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt 

dit bestand bijgewerkt met een beschrijving van de inhoud en het soort nieuwe 

informatie. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een huisbezoek door de wijkagent aan 

de dreiger, wordt dit op de persoonskaart vermeld. Het verslag dat de wijkagent 

hiervan maakt, wordt als pdf in het persoonsdossier opgenomen. Andere voorbeelden 

in de persoonsdossiers zijn processen-verbaal, briefwisselingen tussen instanties, 

notities van de PDM-casemanagers en e-mails of andere vormen van correspondentie 

van de dreiger. Tevens was voor 10 van de 12 dreigers met een persoonsgerichte 

aanpak een risicotaxatie op basis van de Stalking Risk Profile beschikbaar
4
.  

 

Van alle 12 casus zijn de persoonskaarten en de risicotaxaties bestudeerd. Wanneer de 

informatie in de persoonskaart erg beknopt was, zijn ook onderliggende pdf-bestanden 

bekeken. Op basis van deze informatie is voor elk van de 12 casus de screeningslijst 

ingevuld. Wanneer in een dossier geen expliciete informatie over een bepaalde 

risicofactor beschikbaar was, is dit genoteerd als ‘geen informatie’. Met andere 

woorden, de afwezigheid van informatie over een risicofactor is niet geïnterpreteerd 

als de afwezigheid van die risicofactor.  

 

De dataverzameling is door twee onderzoekers uitgevoerd op locatie bij het KLPD. 

Persoonskaarten en risicotaxaties waren niet geanonimiseerd en konden alleen op 

locatie worden geraadpleegd. De onderzoekers noteerden een volgnummer en zorgden 

ervoor dat geen tot de persoon herleidbare informatie werd geregistreerd. De eerste 5 

casus zijn door beide onderzoekers beoordeeld en vervolgens besproken om te zien of 

beiden de beschikbare informatie op dezelfde manier beoordeelden en tot dezelfde 

conclusies kwamen, wat ook het geval was. De resultaten van deze eerste 5 casus zijn 

vervolgens met de projectleider besproken waarna onderlinge overeenstemming 

bestond over de manier waarop de informatie moest worden gescoord in de 

inventarisatielijsten. Het scoren van een enkel persoonsdossier kostte tussen de 40 en 

50 minuten. De persoonskaarten van de geselecteerde casus bestaan elk uit ongeveer 

30 tot 40 pagina’s en elke risicotaxatie beslaat ongeveer 10 bladzijden. Het aantal 

onderliggende pdf-bestanden liep sterk uiteen, maar was in de meeste gevallen groot.  

 

                                                 
4
 Om bias te vermijden werd de Stalking Risk Profiel uit de analyse gelaten omdat hiermee gewerkt 

wordt door PDM. Het instrument maakt wel deel uit van de nieuwe persoonskaart.  
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5.1.3 Persoons- en achtergrondkenmerken uit 12 casus 

Uit de 12 casus kwam een aantal achtergrondkenmerken vaker naar voren dan andere. 

Het valt op dat alle solistische dreigers in de persoonsgerichte aanpak van het 

mannelijk geslacht zijn, met een gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 60 jaar (acht van 

de 12 casus). De meeste solistische dreigers communiceren ofwel via e-mail/post 

ofwel door middel van het brengen van een bezoek aan de plaats waar het beoogd 

slachtoffer zich bevindt. Slechts 3 van de 12 dreigers kozen voor beide vormen van 

communicatie. In een derde van de gevallen is de communicatie naar het slachtoffer 

dreigend, waarbij het merendeel bestaat uit chaotische, verwarde uitingen. De uitingen 

zijn in 8 van de 12 gevallen aan een lid van het Koningshuis gericht (de koningin en 

prinses Maxima worden veelvuldig genoemd) terwijl landelijke politici veel minder 

vaak (3 keer) worden bedreigd door solistische dreigers. Als ze al genoemd worden, is 

het voornamelijk in combinatie met het Koningshuis. De motivatie van de dreigers 

loopt uiteen van hulpzoekgedrag tot raadgeving, maar in 5 van de 12 gevallen is het 

onduidelijk wat de dreiger wil en komt hij chaotisch en verward over. De dreigers 

opereren hoofdzakelijk alleen: slechts in 2 gevallen was de omgeving op voorhand op 

de hoogte van de intenties van de dreiger. Ook nadat de dreiger bekend is geworden 

bij het pilotteam, is er doorgaans weinig steun vanuit het sociaal netwerk. Drie 

dreigers kunnen rekenen op de support van vrienden en/of familie (die ook de politie 

informeren over de situatie van de dreiger), terwijl het merendeel van de dreigers (7 

van de 12) er alleen voor lijkt te staan.  

 

In bijlage 3 wordt aangegeven welke risico- en beschermende factoren in elke casus 

aanwezig waren. Hierbij moet worden opgemerkt dat een ‘J’ in de tabel in alle 

gevallen duidt op de aanwezigheid van een risico. In het geval van bijvoorbeeld 

‘medicatietrouw’ betekent een ‘J’ dus dat de dreiger weinig consequent was in het 

innemen van zijn medicatie. Een ‘N’ betekent dat de risicofactor afwezig was en, 

zoals hiervoor al is toegelicht, duidt een lege cel erop dat in het dossier geen 

expliciete informatie over de aan- dan wel afwezigheid van een risicofactor was te 

vinden. 

 

Wat opvalt is het hoge aantal dreigers met psychotische symptomen, zowel in het 

verleden (9 van de 12) als actueel (eveneens 9 van de 12 casus). Enkele kenmerken 

van een psychose die voorkomen in de persoonskaarten zijn: een gebrek aan 

realistische plannen (7 van de 12 keer), gevoelens van grandiositeit (driekwart) en 

instabiliteit van relaties bij een derde van de casus.  

Psychopathie en/of persoonlijkheidsstoornissen komen bijna niet voor (slechts 1 van 

de 12 casus). Ondanks het hoge aantal dreigers met psychotische symptomen, is 

slechts bij een minderheid van de dreigers sprake van middelengebruik. Zover bekend 

gebruik(t)en 5 van de 12 dreigers verdovende middelen (zoals alcohol, drugs en 

medicijnen), waarbij er bij 3 geen sprake was van misbruik. Slechts bij 2 was dit wel 

het geval, waarvan het misbruik van één dreiger geen verband houdt met de fixatie op 

het rijksdomein. Een meerderheid van de casus (7) had een verleden in de 

hulpverlening. Hierbij valt op dat dit bijna altijd wel een keer – ofwel in het verleden, 

ofwel in het heden - gepaard is gegaan met een negatieve attitude en gedrag ten 
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opzichte van de behandeling. De helft van de dreigers lijkt ook weinig steun van hun 

omgeving te krijgen. In onze studie blijkt dat de dreigers instabiele relaties en een 

gebrek aan sociale steun hebben. Dit wordt in een aantal gevallen versterkt door een 

gebrek aan empathie (5 van de 12 gevallen) en negatieve copingvaardigheden 

(eveneens 5 van de 12 casus) dat de dreigers vertonen.  

Een grote meerderheid van de dreigers heeft zich in het verleden schuldig gemaakt 

aan gewelddadige incidenten (twee derde), waarbij de helft van deze incidenten 

binnen de huiselijke kring heeft plaatsgevonden. Drie kwart van de dreigers heeft 

politieregistraties naar aanleiding van geweld op hun naam staan, maar slechts een 

vijfde heeft een justitiële voorgeschiedenis. Ook het wapengebruik (recent of in het 

verleden) lijkt mee te vallen met een aantal van 3 in totaal. Tot slot valt op dat 

zelfverwaarlozing bij bijna de helft van de casus (5) een risicofactor blijkt te zijn en 

dat zedenmisdrijven en/of seksuele deviantie niet voorkomen bij deze groep (of 

anders niet zijn vermeld in de persoonskaart).  

 

5.1.4 Fit tussen theorie en casusmateriaal 

Uit de analyse van de 12 casus komen risicofactoren naar voren die ook worden 

aangetroffen in de internationale literatuur. De risicofactoren in paragraaf 5.1.3, 

komen overeen wat betreft de wijze van communicatie (e-mail, brieven, in enkele 

gevallen een combinatie en toenaderingsgedrag), persoonskenmerken en sociale 

inbedding. Wat persoonskenmerken betreft valt wel op dat een minderheid een 

justitiële voorgeschiedenis heeft; wel was een meerderheid eerder betrokken bij 

gewelddadige incidenten. Bij een meerderheid is sprake van psychose zowel in het 

verleden als tijdens het onderzoek. In het bijzonder is er sprake van megalomanie en 

bij ongeveer de helft van verwardheid en chaotisch gedrag. Middelgebruik komt 

minder vaak voor. In 2 gevallen is er sprake van hulpzoekgedrag. De solistische 

dreigers gaan solistisch te werk, slechts in 2 gevallen was er sprake van 

waarschuwingssignalen op voorhand. De meerderheid van de dreigers wordt 

omschreven als geïsoleerd en heeft weinig sociale contacten. Ook is er sprake van 

instabiele relaties en van zelfverwaarlozing. Hiermee is antwoord gegeven op het 

tweede deel van onderzoeksvraag 6.  

 

Welke factoren uit de onderzochte risicotaxatie-instrumenten zijn bruikbaar voor de te 

ontwikkelen checklist? Is er overeenstemming tussen factoren in de literatuur en 

kenmerken van solistische dreigers in de persoonsgerichte aanpak?  

 

 

De sterke overeenkomst tussen de risicofactoren in de literatuur en in de 12 casus 

ontlokte bij de onderzoekers, de opdrachtgever en de leden van de 

begeleidingscommissie een vervolgvraag uit.  

Zou er sprake kunnen zijn van selectie- en scoringsbias? Dit zou het geval zijn 

wanneer de professionals die de risicofactoren taxeren op basis van risicofactoren 

afkomstig van de door ons gebruikte risicotaxatie-instrumenten. Hiervan was geen 

sprake omdat PDM geen gebruik maken van dergelijke risicotaxatie-instrumenten, 

maar gebruik maken van de Stalking Risk Profile. De reden waarom de Stalking Risk 

Profile door de onderzoekers niet werd meegenomen in de analyse was juist om bias 

te vermijden. Een tweede beperking van onderdeel 1 was dat alleen gekeken was naar 

risicofactoren en dat andere relevante factoren die niet onmiddellijk gerelateerd waren 



 45 

aan risico van solistische dreigers, niet of in mindere mate waren meegenomen in de 

studie. Daarom werd beslist om een tweede onderdeel uit te voeren waarin het accent 

lag op het detecteren van relevante factoren die niet onmiddellijk gerelateerd waren 

aan dreigersgevaar.  
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5.2 Onderdeel 2: casusonderzoek naar andere relevante factoren 

 

5.2.1 De screeningslijst  

De inventarisatielijst die is gebruikt voor casusonderzoek naar andere relevante 

factoren ging in eerste instantie uit van de factoren in tabel 1. Het grote verschil met 

de checklist in onderdeel 1 is dat in onderdeel 2, in overleg met PDM, gebruik is 

gemaakt van extra factoren. Dit heeft geleid tot de volgende rubrieken: psychotische 

factoren in heden en verleden, persoonlijkheidskenmerken, gedragskenmerken en 

attitude, delicten, voorwaarden en behandeling, relaties en arbeid, bezigheid en 

woonsituatie.  

Daarnaast zijn rubrieken gedetailleerd ingedeeld in observationele gedragskenmerken 

en sociale kenmerken (zie tabel 3). De eerste reden was om naast de “klinisch 

psychologische en psychiatrische terminologie” die werd gebruikt in onderdeel 1, 

meer inzichten te krijgen in gemakkelijker te observeren persoonskenmerken en 

sociale kenmerken zoals die door de professionals die te maken hebben met 

solistische dreigers, werden geobserveerd. Dit was belangrijk omdat het aantal 

recherchepsychologen bij het KLPD zeer beperkt is en politiemensen en andere 

professionals die te maken hebben met solistische dreigers niet altijd de psychiatrische 

en psychologische terminologie en de betekenis ervan beheersen.  

 

In de screeningslijst werden psychotische symptomen geoperationaliseerd als 

‘zelfverwaarlozing’, ‘verward denken’, ‘onrealistische plannen’ en ‘verstoorde 

emoties’. Persoonlijkheidskenmerken werden omschreven als ‘instabiel persoon’, 

‘niet stressbestendig’, ‘depressief’, ‘vertellen van leugens over anderen’ en 

‘psychopate trekken’. Gedragskenmerken en attitude werden ingedeeld in ondermeer 

‘manipulatief gedrag’, ‘woedeaanvallen’, ‘uitingen van ontgoocheling en isolatie’ en 

‘uiting van recent slachtofferschap’. Arbeid, bezigheid en woonsituatie werden 

geoperationaliseerd in ‘geen arbeidsproblemen’, ‘arbeidsproblemen in het verleden’, 

‘sprake van verveling’, ‘langdurig werkloos’ en ‘sprake van een woonsituatie’. 

Relaties werden geoperationaliseerd in termen van ‘recente relatieproblemen’, 

‘recente relatiebreuk’, ‘verleden van stabiele relaties’, ‘eenzaamheid’ en ‘gebrek aan 

een sociaal netwerk’. Voorwaarden en behandeling werden omschreven als ‘sprake 

van justitiële voorwaarden’, ‘hulpverleningsgeschiedenis’, ‘geen problemen met 

voorwaarden’, ‘schending van voorwaarden’ en ‘overtreden van contactverbod in het 

verleden’. De rubriek delicten is nagenoeg vergelijkbaar met de categorieën in tabel 1 

en 2. Verder werden enkele vragen toegevoegd over de ‘bedreigde’. Dit leverde de 

volgende items op (tabel 3). 

 
Tabel 3: Inventarisatielijst: dreigersinformatie, andere relevante risicofactoren en 

zaakkenmerken  
  Toelichting 

Geslacht dreiger Man 

Vrouw 

 

Leeftijd dreiger (op moment eerste dreiging + op 

moment laatste geregistreerde dreiging) 

  

Positie van het beoogd slachtoffer / bedreigde Lid koningshuis 

Politicus – landelijk 

Politicus – lokaal 
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Anders, namelijk......... 

Vorm van communicatie e-mail 

post 

telefonisch 

bezoek plaats waar so zich 

bevindt 

rechtstreeks aanspreken 

anders, namelijk … 

 

Is er sprake van een combinatie van communicatie? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

In welk opzicht is de inhoud van de communicatie 

abnormaal of afwijkend? 

  

Is de inhoud van de communicatie dreigend? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

Is er sprake van een duidelijke bedreigde? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

Is er sprake van meerdere bedreigde? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

Is er sprake van fixatie op de berdreigde? Ja, namelijk op …. 

Nee 

 

Is er veel kennis over de bedreigde? Ja, namelijk op …. 

Nee 

 

Is er sprake van dreigingen in het algemeen zonder 

concrete bedreigde 

Ja, namelijk op …. 

Nee 

 

Wordt er een ‘intent to act’ beschreven? Ja, namelijk…. 

Nee 

 

Als er een ‘intent to act’ is beschreven, hoe realistisch 

lijkt die? 

Ja, namelijk op …. 

Nee 

 

Wordt er een reden van de bedreiging beschreven? Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Wordt de persoonlijkheid van de dreiger beschreven? Ja, namelijk..... 

Nee, geen informatie in het 

dossier over persoonlijkheid 

 

Is er sprake van eerdere dreigingen?  Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Wat is de ‘dreigingsgeschiedenis’ van de dreiger? (beknopte typering recidive)  

Gaat het om een dreigingsrecidivist? Ja, namelijk.....(korte uitleg 

vorige dreiging) 

Nee 

 

Wordt er een reden gegeven van de dreiging? Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Is de dreiger recentelijk in een instabiele situatie 

terecht gekomen? 

Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Is de dreiger recentelijk geconfronteerd met 

destabiliserende invloeden binnen het gezin 

Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Is de dreiger recentelijk geconfronteerd met 

destabiliserende invloeden buiten het gezin 

Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Heeft de dreiger eerder al een beveiliging doorbroken? 

   

Ja, namelijk..... 

Nee 

 

Heeft de dreiger eerder al de plaats waar de bedreigde 

zich begeeft verkend? 

Ja, namelijk..... 

Nee 

 

(Risico)factoren obv bestaande instrumenten: melding van 

 Scoren als: 

Ja – risicofactor / 

probleem aanwezig 

Nee – risicofactor / 

probleem afwezig 

(expliciet 

beschreven in 

Eventuele 

toelichting 
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dossier) 

Geen informatie in 

dossier 

Middelengebruik in verleden  Alcohol, drugs, 

medicijnen? 

Middelengebruik recent  Alcohol, drugs, 

medicijnen? 

   

Psychotische symptomen (actueel)   

 Geen melding over actuele psychotische 

symptomen 

Melding van acute psychose 

Zelfverwaarlozing 

Incoherente spraak en uitlatingen 

Incoherent geschrift 

Grootheidswaanzin 

Waanachtige fixatie op de bedreigde 

Manische symptomen 

Verlies van realiteitsbesef 

Hallucinaties 

Verstoord denken 

Verward denken 

Onrealistische plannen 

Verstoorde emoties 

  

Psychotische symptomen (verleden)   

 Geen melding over psychotische symptomen in 

het verleden 

Zelfverwaarlozing 

Incoherente spraak en uitlatingen 

Incoherent geschrift 

Grootheidswaanzin 

Waanachtige fixatie op de bedreigde 

Manische symptomen 

Verlies van realiteitsbesef 

Hallucinaties 

Verstoord denken 

Verward denken 

Onrealistische plannen 

Verstoorde emoties 

  

   

Persoonlijkheidskenmerken   

 Geen melding over persoonlijkheid 

Persoonlijkheidsproblemen 

Persoonlijkheidsstoornissen 

Instabiel persoon 

Niet stressbestendig 

Verwijzing naar cluster A, B, C kenmerken of 

combinatie 

Egocentrisch, narcistisch 

Vijandig, wraakzuchtig 

impulsiviteit 

Gebrek aan inzicht in eigen persoon 

Gebrek aan medeleven met anderen 

Depressief 

Suïcidaal 

Vertellen van leugens over iemand 

Pathologisch leugenaar  

Psychopate trekken 

Vermelding van de diagnose psychopathie 
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Gedragskenmerken en attitude   

 Geen melding over gedrag en attitude 

Agressie  

Woedeaanvallen 

Impulsief reageren 

Manipulatief gedrag 

Decorum verlies 

Het uiten van doodsbedreigingen 

Agressie t.a.v. overheid 

Agressie t.a.v. politie, justitie  

Agressie t.a.v. autoriteiten in het algemeen 

Dreigementen van agressie 

Uitingen van ontgoocheling 

Uitingen van isolatie 

Uitingen van slachtofferschap in het verleden 

Uitingen van slachtofferschap recent 

Sprake van stalking gedrag t.a.v. bekenden 

Sprake van staling gedrag t.a.v. (ex-)partner 

Sprake van stalking recidivist 

  

   

Relaties   

 Geen melding over relaties 

Relatie zonder melding van problemen 

Sprake van recente relatieproblemen 

Sprake van recente relatiebreuk 

Partner is er vandoor (met iemand anders) 

Verleden van instabiele relaties 

Verleden van stabiele relaties 

Verleden van relatiebreuken 

Gebrek aan sociale en relationele vaardigheden 

Eenzaamheid 

Sprake van isolatie en weinig/geen contact met 

anderen 

Gebrekkig sociaal netwerk 

  

   

Arbeid, bezigheid en woonst   

 Geen vermelding 

Werkende zonder problemen 

Geen arbeidsproblemen 

Arbeidsproblemen recent 

Arbeidsproblemen in het verleden 

Werkgerelateerde problemen 

Gebrek aan bezigheden 

Sprake van verveling 

Langdurig werkloos 

Is er sprake van een woonsituatie 

  

   

Delicten    

 Geen melding van justitiële voorgeschiedenis 

Melding van justitiële voorgeschiedenis 

Gewelddadige incidenten in verleden buiten de 

huiselijke kring 

Gewelddadige incidenten in het verleden 

binnen de huiselijke kring  

Recente gewelddadige incidenten buiten de 

huiselijke kring 

Recente gewelddadige incidenten binnen de 

huiselijke kring 

Sprake van recent verbale agressie zonder 

acting-out 
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Sprake van verbale agressie in het verleden 

zonder acting-out 

Recente escalatie van geweld naar aanleiding 

van een concrete gebeurtenis 

Wapenbezit in het verleden 

Wapenbezit recent 

Politiecontact naar aanleiding van geweld 

buiten het gezin 

Politiecontact naar aanleiding van geweld 

binnen het gezin 

Eerdere veroordelingen naar aanleiding van 

geweld 

Recente veroordeling naar aanleiding van 

geweld 

Recente vrijlating uit gevangenis 

Sprake van zedenfeiten ten aanzien van 

kinderen 

Sprake van zedenfeiten ten aanzien van 

volwassenen 

Veroordeling voor zedenfeiten 

Zedenfeiten tegen gezinsleden 

Melding van voorbereiding van delicten tegen 

bedreigde 

Melding van voorbereiding van delicten tegen 

bedreigde 

   

Voorwaarden en behandeling   

 Geen sprake van justitiële voorwaarden 

Wel sprake van justitiële voorwaarden 

Sprake van hulpverleningsgeschiedenis 

Geen sprake van behandeling 

Wel sprake van behandeling 

Geen problemen met voorwaarden 

Schending van voorwaarden behandeling, 

toezicht, supervisie 

Overtreden van contactverbod in het verleden 

Recente overtreding van contactverbod 

Problemen in de behandeling in het verleden 

Recente problemen in de behandeling 

Medicatie ontrouw 

  

   

 

 

5.2.2 Analyseprocedure 

De analyseprocedure is vergelijkbaar met deze van onderdeel 1. Voor een uitgebreide 

beschrijving verwijzen we naar paragraaf 5.1.2. Er werden 30 casus geselecteerd (zie 

paragraaf 3.2) waarvan de persoonskaarten, de risicotaxaties en onderliggende 

informatie onderzocht werden. Er werd niet alleen gekeken naar risicofactoren, maar 

vooral naar andere relevante factoren die betrekking hadden op een van de rubrieken 

in tabel 3. Informatie die niet onder een van de rubrieken kon worden weggeschreven, 

werd afzonderlijk genoteerd en achteraf betrokken in de analyse. Ook hier geldt dat 

‘geen informatie’ genoteerd werd als er geen informatie beschikbaar was. De 

dataverzameling werd door twee onderzoekers op locatie bij het KLPD uitgevoerd, 

omdat persoonskaarten, risicotaxaties en onderliggende dossiers alleen op locatie 

konden worden geraadpleegd. De onderzoekers noteerden een volgnummer en 

zorgden ervoor dat geen tot de persoon herleidbare informatie werd geregistreerd. De 

onderzoekers vergeleken de eerst de eerste vijf casus om na te gaan of de beschikbare 
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informatie op dezelfde manier beoordeeld werd. Het scoren van een persoonsdossier 

nam gemiddeld minder tijd in beslag dan in onderdeel 1 omdat er minder informatie 

voorhanden was.  

 

5.2.3 Typische en andere relevante (risico)factoren in 30 casus 

Hierna wordt per rubriek beschreven hoe vaak melding werd gemaakt van 

observeerbare (via e-mail, brieven of face to face) persoonsgerelateerde en sociaal 

contextuele items in de 30 casus. De rubriek ‘delicten’ laten we buiten beschouwing 

omdat deze rubriek onderdeel uitmaakt van het regulier politie-informatiesysteem.  

 

Achtergrondkenmerken over de bedreigde 

In 19 van de 30 casus was sprake van een bedreigd persoon, meestal gericht tegen 

leden van het Koninklijk huis of leden van de eerste en tweede kamer. In 10 van de 30 

gevallen kon uit de casus worden opgemaakt dat er sprake was van fixatie op de 

bedreigde en in 4 gevallen had de dreiger veel kennis over de bedreigde. In 8 gevallen 

was het motief van de dreiging onbekend of vaag, in de andere gevallen waren de 

redenen zeer uiteenlopend maar meestal van persoonlijke aard. In 3 gevallen werd er 

een ‘intent to act’ geuit, echter zonder realistisch te zijn. Bij 19 van de 30 dreigers is 

sprake van dreigingsrecidive. Van 4 dreigers was bekend dat ze recentelijk in een 

instabiele situatie terechtgekomen waren. Middelenmisbruik in het verleden en recent, 

waren weinig aanwezig, respectievelijk 7 en 3 keer.  

 

Typische (risicofactoren): psychotische symptomen actueel 

Het aantal meldingen van symptomen gerelateerd aan psychose (in het heden) is 

beperkt. 

 
Tabel 4: aantal malen dat risicofactoren in de vorm van actuele psychische symptomen voorkomen in 

de 30 casus 

Psychotische symptomen actueel Aantal keren melding   

  

Melding van acute psychose 

Zelfverwaarlozing 

Incoherente spraak en uitlatingen 

Incoherent geschrift 

Grootheidswaanzin 

Waanachtige fixatie op de bedreigde 

Manische symptomen 

Verlies van realiteitsbesef 

Hallucinaties 

Verstoord denken 

Verward denken 

Onrealistische plannen 

Verstoorde emoties 

Waanideeën 

0 

0 

4 

7 

5 

4 

0 

5 

4 

1 

0 

2 

0 

8 

 

In 8 van de 30 casus is er sprake van waanideeën. Vier keer wordt er melding gemaakt 

van hallucinatie, 5 keer verlies van realiteitsbesef, 5 keer grootheidswaan, 7 keer 

incoherent geschrift en 4 keer wordt incoherente spraak en uitlatingen genoemd.  

Deze symptomen kunnen worden gezien als risicofactoren die direct te observeren 

zijn.  
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Typische (risico)factoren: psychotische symptomen verleden 

Wat betreft psychose gerelateerde symptomen in het verleden, zijn duidelijke 

overeenkomst met actuele psychose gerelateerde symptomen. 

 
Tabel 5: aantal malen dat risico factoren in de vorm van psychische symptomen in het verleden 

voorkomen in de 30 casus 

Psychotische symptomen verleden Aantal keren melding   

  

Melding van acute psychose 

Zelfverwaarlozing 

Incoherente spraak en uitlatingen 

Incoherent geschrift 

Grootheidswaanzin 

Waanachtige fixatie op de bedreigde 

Manische symptomen 

Verlies van realiteitsbesef 

Hallucinaties 

Verstoord denken 

Onrealistische plannen 

Verstoorde emoties 

 

1 

1 

5 

6 

4 

5 

1 

6 

4 

6 

0 

1 

 

Vijf keer is er sprake van incoherente spraak en uitlatingen, 6 keer van incoherent 

geschrift. Grootheidswaanzin komt 4 keer voor, waanachtige fixatie op de bedreigde 5 

keer, verlies van realiteitsbesef en verstoord denken 6 keer en hallucinaties 4 keer. 

Ook observeerbare psychotische symptomen in het verleden bieden interessante 

aanknopingspunten.  

 

Typische (risico)factoren: persoonlijkheidskenmerken 

Over persoonlijkheidskenmerken is zeer weinig informatie terug te vinden in de 30 

casus. In enkele casus is er iets terug te vinden over de stabiliteit van de persoon, 

suïcidaliteit, vijandigheid/wraakzuchtig en depressie. 

 
Tabel 6: aantal malen dat risicofactoren in de vorm van persoonlijkheidskenmerken voorkomen in de 

30 casus 

Persoonlijkheidskenmerken Aantal keren melding   

  

Geen melding over persoonlijkheid 

Persoonlijkheidsproblemen 

Persoonlijkheidsstoornissen 

Instabiel persoon 

Niet stressbestendig 

Verwijzing naar cluster A, B, C 

kenmerken of combinatie 

Egocentrisch, narcistisch 

Vijandig, wraakzuchtig 

impulsiviteit 

Gebrek aan inzicht in eigen persoon 

Gebrek aan medeleven met anderen 

Depressief 

Suïcidaal 

Vertellen van leugens over iemand 

Pathologisch leugenaar  

Psychopate trekken 

Vermelding van de diagnose 

psychopathie 

 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 
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Dat weinig informatie te vinden is verbaast ons niet omdat de meeste factoren in de 

screeningslijst moeilijk te observeren zijn. Bovendien kunnen 

persoonlijkheidskenmerken worden gezien als een verzameling van gedrag en attitude, 

de wijze hoe met voorwaarden en behandeling wordt omgesprongen, hoe wordt 

omgegaan met relaties en met arbeid, bezigheid en woonsituatie. Een 

persoonlijkheidskenmerk is eerder een latente, niet observeerbare factor die invloed 

heeft op diverse levensdomeinen (Lench, 2011). De items in tabel 6 zijn minder goed 

bruikbaar als atypische factoren.  

 

Typische (risico)factoren: gedrag en attitude 

In tabel 6 is te lezen dat agressie en woedeaanvallen respectievelijk 5 en 4 keer zijn 

terug te vinden. 

 
Tabel 6: aantal malen dat risicofactoren in de vorm van gedrag en attitude voorkomen in de 

30 casus 
Gedrag en attitude Aantal keren melding   

  

Geen melding over gedrag en attitude 

Agressie  

Woedeaanvallen 

Impulsief reageren 

Manipulatief gedrag 

Decorum verlies 

Het uiten van doodsbedreigingen 

Agressie t.a.v. overheid 

Agressie t.a.v. politie, justitie  

Agressie t.a.v. autoriteiten algemeen 

Dreigementen van agressie 

Uitingen van ontgoocheling 

Uitingen van isolatie 

Uitingen van slachtofferschap verleden 

Uitingen van slachtofferschap recent 

Sprake van stalking gedrag bekenden 

Sprake van staling gedrag (ex-)partner 

Sprake van stalking recidivist 

0 

5 

4 

4 

0 

0 

6 

3 

2 

5 

7 

1 

0 

3 

0 

3 

6 

3 

 

Vier keer is er sprake van impulsief reageren. Zes keer van de 30 wordt het uiten van 

doodsbedreigingen teruggevonden en 7 keer zijn er dreigementen met agressie. 

Agressie richt zich 5 keer op autoriteiten algemeen en enkele keren op 

overheid/politie. Stalking tegenover de (ex)partner wordt 6 keer gescoord. Agressie, 

woede en dreigen met agressie kunnen worden gezien als risicofactoren, alsook het 

uiten van doodsbedreigingen en stalking gedrag naar (ex)partner.  

 

Typische (risico)factoren: voorwaarden en behandeling 

De factor hulpverleningsgeschiedenis komt duidelijk naar voren en is in 13 van de 30 

casus terug te vinden. Hoewel weinig terug te vinden in de casus, is in 5 gevallen 

sprake van medicatieontrouw. 
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Tabel 7: aantal malen dat factoren met betrekking tot voorwaarden en behandeling 

voorkomen in de 30 casus 
Voorwaarden en behandeling Aantal keren melding   

  

Sprake van hulpverleningsgeschiedenis 

Geen sprake van behandeling 

Wel sprake van behandeling 

Problemen met voorwaarden 

Schending van voorwaarden behandeling, 

toezicht, supervisie 

Overtreden van contactverbod in het 

verleden 

Recente overtreding van contactverbod 

Problemen in de behandeling in het 

verleden 

Recente problemen in de behandeling 

Medicatie ontrouw 

13 

0 

0 

3 

2 

 

0 

 

0 

3 

 

0 

5 

 

In enkele gevallen wordt melding gemaakt van behandelproblemen en schending 

voorwaarden. Een verleden van hulpverlening, medicatietrouw en naleven van 

voorwaarden zijn belangrijk factoren die onderdeel van een persoonskaart moeten zijn.  

 

Andere relevante factoren: relaties 

Over relaties is nauwelijks informatie te vinden in de casus niettegenstaande deze 

vaak in de literatuur worden genoemd als triggers die, meestal in combinatie met 

dominantere problemen (o.a., psychose, fixatie, algemene problemen), voorkomen bij 

solistische dreigers. 

 
Tabel 8: aantal malen dat andere relevante factoren in de vorm van relaties voorkomen in de 

30 casus 
Relaties Aantal keren melding   

  

Geen melding over relaties 

Relatie zonder melding van problemen 

Sprake van recente relatieproblemen 

Sprake van recente relatiebreuk 

Partner is er vandoor (met iemand anders) 

Verleden van instabiele relaties 

Verleden van stabiele relaties 

Verleden van relatiebreuken 

Gebrek aan sociale en relationele 

vaardigheden 

Eenzaamheid 

Sprake van isolatie en weinig/geen 

contact met anderen 

Gebrekkig sociaal network 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

5 

1 

 

0 

1 

 

2 

 

Het is onbekend of relatieproblemen moeten gezien worden als risicofactoren of het 

gevolg is van dieperliggend problemen. Toch lijkt het ons belangrijk om 

relatieproblemen onderdeel van screening te laten uitmaken. Dit geldt ook voor 

isolatie en kwaliteit van sociaal netwerk.  

 

Andere relevante factoren: arbeid, bezigheid en woonsituatie 

Over arbeid, bezigheid en woonsituatie is evenmin veel informatie beschikbaar in de 

30 casus. 
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Tabel 9: aantal malen dat andere relevante factoren in de vorm van arbeid, bezigheid en 

woonsituatie voorkomen in de 30 casus 
Arbeid, bezigheid en woonsituatie Aantal keren melding   

  

Werkende zonder problemen 

Geen arbeidsproblemen 

Arbeidsproblemen recent 

Arbeidsproblemen in het verleden 

Werkgerelateerde problemen 

Gebrek aan bezigheden 

Sprake van verveling 

Langdurig werkloos 

Is er sprake van een woonsituatie 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

4 

 

In 4 casus is er sprake van langdurige werkloosheid en in 4 casus wordt iets gezegd 

over de woonsituatie. Toch menen we dat werkloosheid, recente arbeidsproblemen en 

woonsituatie belangrijke factoren zijn die ook in de klassieke risicotaxatie-

instrumenten gescoord worden. Het zijn daarom geen typische risicofactoren maar ze 

moeten wel deel uitmaken van de persoonskaart in de vorm van andere relevante 

(risico)factoren.  

In de 30 persoonskaarten werden vooral typische risicofactoren gevonden; in veel 

mindere mate was sprake van andere relevante factoren die niet direct aan geweld 

gerelateerd zijn, zoals relatieaspecten en factoren die te maken hebben met woon- en 

werksituatie. Andere relevante factoren komen maar zelden voor in de 

persoonskaarten wat te maken kan hebben met beperkte informatie die beschikbaar is 

over de solistische dreiger. Het zegt niets over de kwaliteit van het systeem of van de 

informatieverwerkers. Er zijn dus enkele relevante factoren terug te vinden in de 30 

casus waarmee een antwoord wordt geven op onderzoeksvraag 7.  

 

Welke relevante factoren die niet direct samenhangen met geweld treffen we aan in 

persoonskaarten van solistische dreigers? Leveren deze factoren een meerwaarde op?  

 

5.2.4 De meerwaarde van narratieve beschrijvingen van typische risicofactoren 

en andere relevante factoren in de persoonskaart  

 

Het was de bedoeling om de typische risicofactoren enerzijds en de andere relevante 

factoren anderzijds afkomstig uit de casus te omschrijven in observeerbare en 

narratieve kenmerken op een manier dat het ook voor de niet-psycholoog duidelijk 

zou zijn. Uit de 30 casus werd de volgende set typische en andere relevante factoren 

geselecteerd die een meerwaarde zijn voor de nieuwe persoonskaart.  

 

- Psychotische symptomen (verleden/actueel): 

o Incoherente spraak en uitlatingen, 

o Incoherent geschrift 

o Waanideeën (bv. grootheidswaan) 

o Waanachtige fixaties op de bedreigde 

o Hallucinaties 

o Gebrek aan realiteitsbesef 

o Verstoord denken 

- Persoonlijkheidskenmerken 

o Emotionele stabiliteit 
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o Suïcidaliteit 

o Depressie 

o Vijandigheid/wraakzuchtig 

- Gedrag en attitude 

o Uiten van doodsbedreiging 

o Dreigen met agressie 

o Agressie ten aanzien van instituties 

o Stalking gedrag naar de (ex)partner 

o Impulsief reageren 

- Voorwaarden en behandeling 

o Behandelproblemen 

o Schending van justitiële voorwaarden 

o Verleden van hulpverlening 

o Medicatieontrouw 

- Relaties 

o Relatieproblemen 

o Isolatie  

o Gebrekkig sociaal netwerk 

- Arbeid en woonsituatie 

o Langdurig werkloos 

o Stabiele woonomgeving 

 

Deze typische risicofactoren en andere relevante factoren worden verwerkt in de 

persoonskaart en vooraf voorgelegd aan de gebruikers (hoofdstuk 6). Hoe de 

gebruikers de nieuwe persoonskaart beoordelen en in welke mate de typische 

risicofactoren en andere relevante factoren voldoende narratief en begrijpelijk 

beschreven zijn, zijn de centrale aandachtspunten in hoofdstuk 6.  

 

5.2.5 Voorlopige conclusie 

In het empirisch onderzoek werden eerst 12 persoonskaarten van solistische dreigers 

met een persoonsgerichte aanpak bestudeerd om te onderzoek of er overeenkomst was 

tussen de kenmerken van de solistische dreigers en wat er in de literatuur beschreven 

is. We kunnen concluderen dat de fit tussen empirie en literatuur groot is. Bij de 

meeste solistische dreigers is er sprake van ernstige psychiatrische stoornissen.  

Vervolgens werden nog eens 30 persoonskaarten van solistische dreigers, die niet in 

de persoonsgerichte aanpak zaten, onderzocht. Er werd nagegaan of er naast de 

typische risicofactoren, zoals psychotische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken, 

gedrag en attitude, ook nog andere relevante factoren beschreven waren in de 

persoonskaarten, zoals relaties, arbeid, bezigheid en woonsituatie. Er was zeer weinig 

informatie voorhanden over andere relevante factoren. Slechts in enkele gevallen 

werd melding gemaakt van instabiele relaties, relatiebreuken in het verleden, sociale 

netwerken, werkloosheid en de woonsituatie. Een gebrek aan andere relevante 

factoren in de persoonskaarten wil echter niet zeggen dat het onbelangrijk is. We 

verwijzen hiervoor naar de studies van van Nieuwenhuizen et al. (2011) en Bogaerts 

en Spreen (2011) die het belang onderstrepen van risicoprofielen. Dit betekent dat een 

combinatie van factoren aanleiding kan geven tot gevaar voor geweld. Bijvoorbeeld: 

een psychotische man die dankzij zijn medicatie en een gestructureerde dagindeling 

relatief goed functioneert, verliest op zeker moment zijn werk. Hierdoor heeft hij 

weinig dagstructuur en ligt bijna de ganse dag in bed. Hij kan er met weinig mensen 
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over praten, neemt zijn medicatie zeer onregelmatig, geraakt hoe langer hoe meer 

gefrustreerd en geeft enkele politici de schuld van zijn situatie.  

 

Deze samenloop van omstandigheden en van factoren kan een trigger vormen voor 

dreiging en/of gewelddadig gedrag. Daarom is besloten de andere relevante factoren 

ook op te nemen in de nieuwe persoonskaart.  
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6 Naar een nieuwe persoonskaart PDM 
 

6.1 Inleiding 

 

Hierna wordt ingegaan op de nieuwe persoonskaart, de accenten die belangrijk zijn in 

het kader van bruikbaarheid en chronologie en de inbreng van risicofactoren en 

andere relevante factoren in de persoonskaart. Alvorens de nieuwe persoonskaart 

wordt voorgesteld (6.5), wordt eerst de beoordeling van de nieuwe persoonskaart door 

de gebruikers besproken (6.4). Belangrijk hierbij is de vertaling van factoren naar 

observeerbare en gemakkelijk te interpreteren factoren.  

 

6.2 Verantwoording keuze ‘nieuwe’ Persoonskaart PDM  

 

Vanuit de opdrachtgever en het KLPD werd de vraag gesteld naar een 

gebruiksvriendelijke en efficiënte(re) persoonskaart (inventarisatie-instrument) 

waarmee de informatie die nodig is om in te kunnen schatten of een solistische dreiger 

daadwerkelijk zal overgaan tot geweld, op een gestructureerde/gestandaardiseerde 

manier verzameld kan worden. De huidige persoonskaart maakt gebruik van 

informatie uit politiesystemen, waar elke mutatie van de solistische dreiger in te 

vinden is, tenminste als het accuraat wordt ingevuld. Echter, op een aantal punten, 

zoals gebruikersvriendelijkheid, ordening en narratieve omschrijvingen was 

verbetering mogelijk.  

 

“B geeft aan dat PDM sterk afhankelijk is van de vulling van lokale politiemensen in lokale 

politiesystemen en de kwaliteit ervan. In totaal zijn er een vijftiental 

politieinformatiesystemen. PDM beschikt over BlueView wat een overkoepelend systeem is, 

maar dat betekent wel dat lokale diensten informatie moeten toevoegen. Bij onvoldoende 

informatie gebeurt het geregeld dat A contact opneemt met de regio voor bijkomende 

informatie. BlueView is volledig zolang de onderliggende informatiesystemen volledig zijn.  

“Ze moeten in de regio's wel de vinkjes aanzetten dat het gedeeld moet worden, maar het 

blijft mensenwerk. Dat een politieagent op straat het op een goede manier moet invullen 

kunnen we alleen maar hopen.” 

 

“BlueView is een programma dat automatisch alle gegevens importeert uit 

bedrijfsprocessystemen waar de politie dagelijks in muteert. Dus als jij bij de politie werkt en 

jij maakt vanmiddag een mutatie over een bepaald persoon die wij monitoren, dan gaat 

vannacht BlueView draaien, die importeert uit het hele land alle informatie. Dan zouden wij 

dus morgen als we openen kunnen zien dat er een mutatie is gesteld over een bepaald 

persoon. Nou dan gaan we lezen, dan gaan we kopiëren, er een outprint van maken en het 

allemaal verwerken in zijn persoonskaart. Zeker als wij ook zien dat iets bij een persoon 

danig escaleert, dat er steeds meer mutaties bijkomen over een bepaalde zaak, dan kunnen wij 

bij de casemanagers aangeven om ernaar te kijken. Dan kunnen zij aan de hand van de 

persoonskaart heel gemakkelijk doornemen of in die tijdlijn een bepaalde escalatie of wat dan 

ook voorkomt.” 
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Bruikbaarheid en ordening persoonskaart 

Uit de gesprekken met de recherchepsycholoog en de casemanagers kwam naar voren 

dat de huidige persoonskaart niet voldoet aan de gebruikersgemakken. Momenteel 

staan alle politiecontacten met de solistische dreiger in de persoonskaart. Echter, deze 

contacten hebben niet noodzakelijk met PDM-gerelateerde zaken te maken wat wil 

zeggen dat kostbare tijd verloren dreigt te gaan om relevante informatie uit de 

systemen te filteren. Ook bestaat het risico dat belangrijke informatie over het hoofd 

wordt gezien. Vaak gaat de informatie jaren terug, zonder duidelijke datum over 

wanneer de solistische dreiger bij PDM is terecht gekomen.  

Om dit probleem te ondervangen, is er een nieuw kopje gemaakt, getiteld ‘melding bij 

PDM’. Het gaat hierbij om de 1e melding bij PDM, op basis waarvan wordt besloten 

een persoonskaart aan te leggen. Ook is hierbij ruimte gecreëerd voor specifieke 

informatie over de dreiging (o.a., positie van slachtoffer, vorm van communicatie). 

Alle mutaties die hierop volgen worden op dezelfde wijze als voorheen 

gedocumenteerd. Echter, eerdere politiecontacten worden pas onderaan de 

persoonskaart vermeld, zodat de scheiding voor/na bemoeienis door PDM duidelijk is. 

Daarnaast is de link naar het risicotaxatieprofiel onderaan gezet, onder de 

samenvatting met risicofactoren die door de recherchepsycholoog zijn ingebracht. Op 

deze wijze is het duidelijker wat door de infomatieverwerker en wat door de 

recherchepsycholoog ingevuld dient te worden.  

 

Narratieve omschrijvingen: typische risicofactoren en andere relevante factoren 

Voor een verdere bruikbaarheid van de persoonskaart is het van belang om de 

risicofactoren in begrijpelijke taal in kaart te brengen. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met de kwalificaties van de informatieverwerker en de mate 

waarin de benodigde informatie binnen de bestaande beperkingen verzameld kan 

worden. Om deze reden is gekozen voor een kolom getiteld ‘narratieve omschrijving 

gedrag solistische dreiger’. Hier kan de informatieverwerker de mutaties die door o.a. 

de wijkagent worden gedaan in duidelijke narratieve omschrijvingen verwerken. Het 

is onmogelijk om van de informatieverwerker te vragen het gedrag in psychiatrisch 

diagnostische termen te rapporteren, maar opvallend en atypisch gedrag kan 

eenvoudig en begrijpelijk genoteerd worden. Dit is een aanknopingspunt voor de 

dreigingsinschatters en recherchepsychologen om een risicotaxatieprofiel op te 

kunnen stellen.  

 

In hoofdstuk 3 (literatuuronderzoek naar solistische dreigers) zijn factoren getraceerd 

die kenmerkend zijn voor solistische dreigers: er is meestal sprake van ernstige 

psychiatrische stoornissen waarbij in meer dan de helft van de gevallen sprake is van 

psychotische stoornissen met waanvoorstellingen. Ook is er sprake van co-morbiditeit, 

zoals eerdere politiecontacten, persoonlijke stressoren in het (recente) verleden, 

psychiatrische hospitalisatie in het verleden en Assertive Community Treatment in 

een aantal gevallen. 

 

In hoofdstuk 4 zijn de factoren geselecteerd die gebruikt worden in bestaande 

risicotaxatieinstrumenten en die relevant zijn voor solistische dreigers. De factoren de 

het meeste voorkomen in deelonderzoek 1 en 2 en krachtige voorspellers zijn voor 

gewelddadig gedrag zijn opgenomen in de persoonskaart. 
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Hoofdstuk 5 is onderzocht of de factoren uit hoofdstuk 3 en 4 overeenstemmen met 

wat we weten van solistische dreigers die in de persoonsgerichte aanpak zitten bij 

PDM. Tevens wordt onderzocht of er naast de psychiatrische stoornissen, sprake is 

van andere relevante factoren, die mogelijk van meerwaarde kunnen zijn om de 

bestaande inzichten in solistische dreigers te vergroten. 

 

In hoofdstuk 5 zijn de typische risicofactoren en andere relevante factoren ingedeeld 

in vijf deelgebieden. Alvorens deze factoren die uit te laten maken van de nieuwe 

persoonskaart, werden ze eerst voorgelegd aan de gebruikers ter beoordeling.  

 

6.3 Beoordeling van de nieuwe concept persoonskaart door de gebruikers 

 

De concept-persoonskaart werd besproken met drie professionals van PDM en door 

hen beoordeeld op volledigheid, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De nieuwe 

persoonskaart werd positief beoordeeld. Naast enkele tekstuele verbeteringen, werden 

volgende suggesties aan de onderzoeker meegegeven.  

- Chronologie: het voorstel is om de persoonskaart chronologisch te ordenen 

waarbij de meest recente mutatie als eerste verschijnt en eerdere mutatie pas 

daarna.  

- Bij het onderdeel ‘nieuwste contacten’ werd voorgesteld te differentiëren 

tussen ‘informatie’ van anderen en ‘case-management’ of plan van aanpak.  

- Bij het kopje ‘melding bij PDM’ werd voorgesteld om vorm van 

communicatie in te delen in ‘toenadering’ en ‘communicatie’, en 

‘omschrijving, voldoet aan de volgende criteria’ toe te voegen.  

- Het onderdeel pathway weg te laten. 

- Het onderdeel ‘risicofactoren’ wordt vervangen door ‘beoordeling Stalking 

Risk Profile’. 

 

Ook werd voorgesteld nog een vertaalslag te maken op een aantal typische 

risicofactoren en andere relevante factoren zodat de informatieverwerkers die geen 

kennis hebben van psychiatrische diagnoses, de betekenis van de factoren nog 

beter zouden kunnen begrijpen. Om in lijn te blijven met de ‘gebruikerstaal’ 

binnen PDM, werd de screeningslijst ‘Screening van problematische 

communicatie’ ter beschikking gesteld aan de onderzoeker. Deze screeningslijst 

wordt intern gebruikt als handvat en leidraad voor doorverwijzing naar PDM. In 

tabel 10 worden in de linkerkolom de factoren weergegeven zoals ze 

oorspronkelijk uit het onderzoek kwamen (onderdeel 2). In de rechterkolom zijn 

de factoren weergegeven zoals ze uiteindelijk in de nieuwe persoonskaart zijn 

opgenomen.  

 

Met deze vertaalslag wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 8.  

 

Hoe kunnen risico- en beschermende factoren op een niet-klinische maar narratieve 

wijze worden omschreven? 
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Tabel 10: vertaling van factoren naar observeerbare en gemakkelijk interpreteerbare factoren 

Psychotische symptomen 

(verleden/actueel): 

Incoherente spraak en uitlatingen, 

 

 

Incoherent geschrift 

 

 

Waanideeën (bv. grootheidswaan) 

Waanachtige fixaties op de bedreigde 

Hallucinaties 

 

Gebrek aan realiteitsbesef 

 

Verstoord denken 

 

Persoonlijkheidskenmerken 

Emotionele stabiliteit 

Suïcidaliteit 

Depressie 

Vijandigheid/wraakzuchtig 

 

Gedrag en attitude 

Uiten van doodsbedreiging 

Dreigen met agressie 

Agressie ten aanzien van instituties 

 

Stalking gedrag naar de (ex)partner 

Impulsief reageren 

 

Voorwaarden en behandeling 

Behandelproblemen 

Schending van justitiële voorwaarden 

Verleden van hulpverlening 

Medicatieontrouw 

 

Relaties 

Relatieproblemen 

Isolatie  

Gebrekkig sociaal netwerk 

 

Arbeid en woonst 

Langdurig werkloos 

Stabiele woonomgeving 

 

 

 

 

Sprake van incoherent, moeilijk te volgen 

verhaal, sprake van buitensporige 

hoeveelheid communicatie; 

Sprake van bizarre teksten, overdreven 

nadruk in woord (emotie) of tekst 

(markering); 

Geeft de persoon aan een godheid te zijn? 

Waanachtige fixatie op de bedreigde 

Ziet, hoort, denkt, voelt de persoon zaken 

die niet realistisch zijn? 

Sprake van verwardheid en/of psychische 

problemen?  

Gedachten wordt gestuurd of gecontroleerd 

door stemmen in het hoofd; 

 

Emotionele instabiliteit; 

Zelfmoordgevoelens; 

Depressieve gevoelens; 

Grote boosheid, woede of frustratie; 

 

 

Uiten van doodsbedreiging; 

Dreigen met extreem of onrealistisch 

geweld; 

 

Eerder stalking gedrag naar de (ex)partner 

Impulsief reageren, geen planmatigheid; 

 

 

Behandelproblemen 

Schending van justitiële voorwaarden; 

Verleden van hulpverlening; 

Medicatieontrouw. 

 

 

Relatieproblemen in het laatste jaar; 

Leidt een geïsoleerd leven; 

Gebrekkig sociaal netwerk; 

 

 

Langdurig werkloos; 

Instabiele woonomgeving; 

 

 

 

 

 

6.4 De nieuwe persoonskaart 

 

Hieronder wordt de nieuwe persoonskaart voorgesteld die beantwoordt aan de 

verwachtingen van PDM. Met deze persoonskaart wordt antwoord gegeven op 

onderzoeksvraag 9.  
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Met welke set factoren kan informatie die nodig is om in te kunnen schatten of 

solistische dreigers daadwerkelijk over zullen gaan tot geweld, op een gestructureerde 

manier worden verzameld in de vorm van een nieuwe persoonskaart? 

 

 

PERSOONSKAART 

 
Op naam van: 

 
Casemanager  

Ipol  

Regio  

Recherchepsycholoog  

NCTV  

 

Verwerker  

Datum  

Naam verwerker  

ZY nummer/BVO 

Onderwerp 

 

 

 

Bedreiging/Contra   

Incidentdatum Registratie/ID Lid koningshuis 

Politicus – landelijk 

Politicus – lokaal 

Anders, namelijk… 

   

 

Foto   

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 (eventueel) Foto 3 (eventueel) 

Bron/datum Bron/datum Bron/datum 

 

GBA/Personalia  

Naam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats/land  

Nationaliteit   

GBA/BSN nummer  

Geslacht  

Woonadres  

Historisch  

 

Bijnamen Aliassen Bron/datum 

   

   

Narratieve omschrijving typische 

risicofactoren 

Bron Datum 
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Burgerlijke staat   

Kinderen   

Psychotische kenmerken   

Sprake van incoherent, moeilijk 

te volgen verhaal, sprake van 

buitensporige hoeveelheid 

communicatie; 

  

Sprake van bizarre teksten, 

overdreven nadruk in woord 

(emotie) of tekst (markering); 

  

Geeft de persoon aan een 

godheid te zijn? 

  

Waanachtige fixatie op de 

bedreigde 

  

Ziet, hoort, denkt, voelt de 

persoon zaken die niet realistisch 

zijn? 

  

Sprake van verwardheid en/of 

psychische problemen?  

  

Gedachten worden gestuurd of 

gecontroleerd door stemmen in 

het hoofd; 

  

   

Persoonlijkheidskenmerken   

Emotionele instabiliteit   

Zelfmoordgevoelens   

Depressieve gevoelens   

Grote boosheid, woede of 

frustratie 

  

   

Gedrag en attitude   

Uiten van doodsbedreiging;   

Dreigen met extreem of 

onrealistisch geweld; 

  

Eerder stalking gedrag naar de 

(ex)partner 

  

Impulsief reageren, geen 

planmatigheid; 

  

   

Voorwaarden en behandeling   

Behandelproblemen   

Schending justitiële voorwaarden Bron Datum 

Verleden van hulpverlening   

Medicatieontrouw   

   

Narratieve omschrijving ‘andere 

relevante factoren’ 

  

Relaties   

Leidt een geïsoleerd leven   

Gebrekkig sociaal netwerk   

   

Arbeid en woonst   

Langdurig werkloos   

Instabiele woonomgeving   

   

 

Communicatie    

 Nummer Bron Datum 
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Telefoon    

GSM    

E-mail    

IP-Adres    

 

Kenteken  

Kenteken  

Merk  

Type  

Kleur  

Bijzonderheden  

 

Melding bij PDM  

Datum meest recente 

mutatie  

 

Informatie van andere 

diensten?  

 

Bron  

Omschrijving  

 

Positie bedreigde (HM, 

Prins van Oranje etc) 

 

Vorm van communicatie: 

- Toenadering 

- communicatie 

 

 

Omschrijving: voldoet 

aan de volgende criteria 

 

Case-management (plan 

van aanpak) 

 

 

 

Systemen (alle mutaties NA meest recente melding bij PDM) 

5
Politieinformatiesysteem 

1 

 

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving (narratieve 

omschrijving gedrag 

onderstrepen) 

   

Politieinformatiesysteem 

2 

 

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Politieinformatiesysteem 

3 

 

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Politieinformatiesysteem 

4 

 

Datum Registratie ID/Bron 

  

Internet/tip-base  

                                                 
5
 De politiesystemen worden niet vermeld vanwege vertrouwelijke informatie. 
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Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 5  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 6  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 7  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 8  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 8  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 9  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Informatiesysteem 10  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Politieinformatiesysteem 

11 

 

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Open bronnen  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

Overige bronnen  

Datum Registratie ID/Bron Omschrijving  

   

 

Beoordeling Stalking 

Risk Profile 

Omschrijving (in te vullen door recherchepsycholoog) 

Dit onderdeel wordt verder ingevuld door PDM. 

 

Risicotaxatie aanwezig Link/Bron 
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Eerdere politiecontacten VOOR 

PDM 

Datum Bron 
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7 Conclusies en slotbeschouwing 
 

Dit onderzoek had als doel het ontwikkelen van een nieuwe persoonskaart waarmee 

de informatie die nodig is om in te kunnen schatten of een solistische dreiger 

daadwerkelijk zal overgaan tot geweld, op een gestructureerde/gestandaardiseerde 

manier verzameld kan worden. Deze persoonskaart zal in de toekomst onderdeel 

uitmaken van het dreigingsmanagement systeem dat door PDM wordt gebruikt.  

Om tot de nieuwe persoonskaart te komen, werden 9 onderzoeksvragen beantwoord.  

 

In onderzoeksvraag 1 werd onderzocht welke factoren samenhangen met geweld, 

gepleegd door solistische dreigers en welke factoren een voorspellende waarden 

hebben.  

 

In de literatuur en het empirisch onderzoek (onderdeel 1 en 2) stellen we vast dat een 

meerderheid van de solistische dreigers lijdt aan een of meerdere ernstige 

psychiatrische stoornissen. In de meeste gevallen gaat het over een psychotische 

stoornis (meestal een grootheidswaan), die vaak in combinatie met andere stoornissen 

(co-morbiditeit) optreedt: cluster-B persoonlijkheidstoornissen, impulsief gedrag, 

middelenmisbruik, waanachtige fixatie op de bedreigde, emotionele instabiliteit, 

sociale isolatie en een gebrekkig sociaal netwerk. Het samengaan van deze factoren 

kan de kans op gewelddadig gedrag aanzienlijk vergroten. Tevens stelden we vast dat 

de meerderheid van de solistische dreigers al eerder in aanraking kwam met politie en 

justitie. Dit was in de meeste gevallen vanwege stalking in de privésfeer of tegenover 

publieke personen en gewelddadig gedrag in het algemeen.   

 

Onderzoeksvraag 2 onderzocht welke factoren het risico op waarschijnlijk geweld 

kunnen verminderen.  

 

Factoren die in relatie staan tot geweld kunnen op een continuüm geplaatst worden. 

Aan de ene kant van het continuüm is de factor gerelateerd aan geweld, aan de andere 

kant is de factor een buffer/beschermer tegen geweld. Zo is bekend dat de 

afwezigheid van cluster B persoonlijkheidsstoornissen, impulsiviteitstoornissen, 

vijandigheid en middelenmisbruik, de kans op gewelddadig gedrag doet afnemen. De 

combinatie van deze vier risicofactoren noemen we de ‘antisociale vierhoek’ die een 

grote voorspellende bijdrage levert aan gewelddadig gedrag. Ook is bekend dat het 

consequent innemen van medicatie, een stabiliserend factor is voor psychotische 

patiënten en de kans op geweld doet afnemen. Medicatie-ontrouw daarentegen is een 

risicofactor en verhoogt de kans op geweld. Er zijn nog andere beschermende factoren 

die samenhangen met gewelddadig gedrag, zoals een beschermend sociaal netwerk, 

positieve houding tegenover (eerdere) behandelingen en eventuele justitiële 

voorwaarden, een stabiele relatie, voldoende sociale vaardigheden, 

probleemoplossend vermogen, een daginvulling en een stabiele woonomgeving.  
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In de onderzoeksvragen 3, 4 en 5 wordt nagegaan wat risicotaxatie-instrumenten 

meten, waar en hoe worden deze instrumenten worden toegepast en wat weten we 

over de psychometrische kwaliteiten.  

 

Afhankelijk van het risicotaxatie-instrument, wordt toekomstig algemeen, 

gewelddadig en/of seksueel recidive voorspelt. In dit onderzoek werden 15 

risicotaxatie-instrumenten bestudeerd. De predictieve validiteit van deze instrumenten 

was acceptabel tot goed. Sommige instrumenten hebben alleen statische risicofactoren 

die betrekking hebben op het verleden en irreversibel zijn. Enkele risicotaxatie-

instrumenten, zoals de HCR-20 en de HKT-30, hebben een eerste onderdeel met 

risicofactoren uit het verleden, zoals het aantal eerdere veroordelingen en de leeftijd 

van de eerste veroordeling. Daarnaast is er een tweede onderdeel dat klinische 

risicofactoren bevat die belangrijk zijn voor diagnostiek en behandeldoeleinden. Te 

denken valt aan persoonlijkheidskenmerken, impulsiviteit, middelenmisbruik, de 

relatie ten aanzien van een slachtoffer en verantwoordelijkheid ten opzichte van een 

gepleegd delict. Tenslotte is er een derde onderdeel dat bestaat uit factoren die gericht 

zijn op de toekomst: komt de persoon in een beschermend sociaal netwerk terecht? 

Heeft de persoon een woonsituatie en een dagbezigheid? Hoe zal de persoon omgaan 

met toekomstige stresserende gebeurtenissen? Er zijn instrumenten voor specifieke 

doelgroepen, zoals huiselijk geweldplegers, partnergeweld, geweldplegers, 

zedendelinquenten en mentaal beperkten.  

 

Een probleem waar vrijwel alle risicotaxatie-instrumenten mee te maken hebben is dat 

ze ‘theorieloos’ zijn ontwikkeld. De theoretische oefening naar onderliggende 

mechanismen die van een factor een risicofactor maakt moet nog plaatsvinden. Het 

pathway van ‘factor tot en met recidive’ wordt zelden in kaart gebracht. Als reden 

wordt geregeld aangehaald dat de ‘time at risk’ een grote blackbox is en er naast de 

‘bekende en onderzochte’ risicofactoren, minstens evenveel risicofactoren zijn 

waarover nooit melding zal worden gemaakt in de literatuur. Hier zit een kern van 

waarheid in. De bekende risicofactoren zijn via case-studies en groepsanalyses 

onderzocht naar voorspelbaarheid. Echter, een individuele risicofactor die alleen voor 

persoon A geldt: ‘agressief worden door een vreemd geluid in hoofd’, komt alleen via 

casusonderzoek tot uiting. Over psychometrische eigenschappen van risicotaxatie-

instrumenten is voldoende bekend. Naast de predictieve validiteit, zijn de 

betrouwbaarheid, validiteit en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de meeste 

instrumenten, schalen en items acceptabel tot goed. Daarom zijn de factoren die in 

deze instrumenten samenhangen met geweldpleging of ander probleemgedrag 

geïnventariseerd voor verder onderzoek t.b.v. de te ontwikkelen persoonskaart. 

 

Onderzoeksvraag 6 peilde welke delen/items uit risicotaxatie-instrumenten bruikbaar 

zijn voor de te ontwikkelen persoonskaart.  

 

In onderdeel 1 van het empirisch onderzoek werd aan de hand van 12 persoonskaarten 

onderzocht welke risicofactoren het vaakst worden aangetroffen bij solistische 

dreigers met een persoonlijke aanpak. Deze persoonskaarten werden gescreend met 

een checklist die ontwikkeld was op basis van risicofactoren uit 15 risicotaxatie-

instrumenten die gerelateerd zijn aan toekomstig algemeen, gewelddadig of seksueel 

geweld. Ook werd gekeken naar beschermende factoren die een buffer kunnen zijn 

tegen gewelddadig gedrag. De volgende factoren zijn zeer bruikbaar voor de nieuwe 
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persoonskaart: psychotische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken, gedrag en 

attitude en voorwaarden en behandeling.  

 

Onderzoeksvraag 7 onderzocht welke relevante factoren die niet direct samenhangen 

met geweld in de persoonskaarten worden aangetroffen.  

 

In onderdeel 2 van het empirisch onderzoek werden aan de hand van 30 

persoonskaarten nagegaan of naast de risicofactoren die beschreven staan in 

onderzoeksvraag 6, er nog andere relevante factoren zijn die niet direct gerelateerd 

zijn aan gewelddadig gedrag maar toch belangrijk zijn om te betrekken in de nieuwe 

persoonskaart. We vonden dat (de afwezigheid van) relaties, dagbesteding, arbeid en 

woonst bij sommige solistische dreigers een verhoogd risico zijn voor gewelddadig 

gedrag. Deze bevindingen werd getoetst aan de gebruikers van de persoonskaart bij 

het KLPD.  

 

Onderzoeksvraag 8 ging na hoe risicofactoren op een niet klinische maar narratieve 

wijze kunnen worden omschreven. 

 

In de nieuwe persoonskaart zijn alle risicofactoren en andere relevante factoren op een 

narratieve wijze omschreven zodat ze ook verstaanbaar en observeerbaar zijn voor 

bijvoorbeeld informatieverwerkers die geen of nauwelijks psychologische en/of 

psychodiagnostische voorkennis hebben. De risicofactor ‘psychotische kenmerken’ 

wordt bijvoorbeeld op de volgende manier narratief omschreven: Is er sprake van een 

incoherent, moeilijk te volgen verhaal? Is er sprake van een buitensporige hoeveelheid 

communicatie? Ziet, hoort, denkt, voelt de persoon zaken die niet realistisch zijn? Is 

er sprake van verwardheid en/of psychische problemen? Is er sprake van grote 

boosheid, woede of frustratie?  

Ook voor persoonslijkheidskenmerken, gedrag en attitude, voorwaarden en 

behandeling, relaties, dagbesteding, arbeid en woonst zijn narratieve omschrijvingen 

gebruikt.   

 

Onderzoeksvraag 9 heeft betrekking op de inhoud en structuur van de nieuwe 

persoonskaart.  

 

Literatuuronderzoek, empirisch onderzoek (onderdeel 1 en 2) en het oordeel van de 

KLPD-gebruikers hebben uiteindelijk geleid tot de nieuwe persoonskaart. De 

persoonskaart onderscheidt personalia, risicofactoren en andere relevante factoren en 

melding bij PDM. De persoonskaart is zo opgebouwd dat de meest recente mutatie 

eerst verschijnt; daarna verschijnen eerdere mutaties. In het onderdeel melding bij 

PDM wordt een onderscheid gemaakt tussen communicatievorm en 

toenaderingsvormen. Ook wordt gevraagd naar de herkomst van de informatie en naar 

case-management door PDM (genomen beslissingen). Alle politiesystemen zijn 

zichtbaar alsook de mutaties na de meest recente melding. Ook is er een rubriek 

‘beoordeling Stalking Risk Profile’. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt door PDM. 

De informatieverwerker hoeft in de nieuwe persoonskaart niet meer alle 

onderliggende politiesystemen te raadplegen. Elke nieuwe mutatie in BlueView (en 

andere systemen) wordt vermeld in de nieuwe persoonskaart. 
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Bijlage 2: Globaal overzicht van studies, inhoud en risicofactoren naar solistische dreigers   

Auteurs Bedreigde Middel Informatie over de dreiger/dader Risicofactoren + eventueel mechanisme 

     

Calhoun (2001) Magistraten en rechters Niet in dit artikel. Verschillen tussen magistraten/rechters en 

publieke figuren: magistraten/rechters 

hebben meerdere slachtoffers, boosheid 

en ontgoocheling zijn triggers; er is vaak 

sprake van een interpersoonlijke relatie 

tussen bedreigde en dreiger (dit is anders 

bij publieke figuren). 

Ontgoocheling en boosheid over hun eigen 

zaak. 

Mullen, Pathé, Purcell, 

& Stuart (1999) 

Slachtoffers en familie van 

slachtoffers  

Bedreiging via bloemen, 

foto’s van de stalker, 

beschadigde foto’s van het 

slachtoffer, een dode kat. 

Ook het via ongevraagde 

goederen zoals pizza, 

vliegtickets, ambulance, …  

Studie gebaseerd op 145 stalkers, slechts 

3 personen in het publieke domein. 79% 

is man, 39% is werkloos, 52% had nooit 

eerder een romantische relatie, 

slachtoffers zijn in 30% ex-partners, 23% 

professionals of 11% werk(collega’s) en 

in 14% vreemdelingen. In 30% was er 

sprake van een waanstoornis. Duur van 

de stalking varieerde tussen 4 weken en 

20 jaar (X=12 mnd).  

Waanstoornis op basis waarvan 

onrealistische conclusies worden getrokken. 

Waanstoornis is vooral aanwezig bij 

‘intimacy-seeking’ stalkers.  

Combinatie van dreiging en vernieling komt 

vaker voor bij stalkers die wraak nemen, zz 

zien als slachtoffer). Rejected en predatory 

stalkers plegen meer geweld.  

 

Eerdere veroordelingen, middelenmisbruik 

en eerdere bedreigingen zijn risicofactoren 

voor bedreiging.  

Dietz, Matthews, 

Martell, Hrouda, & 

Warren (1991) 

Members of the United-

States-Congress 

Ongepaste brieven (niet 

altijd bedreigingen) en 

verbale bedreigingen.  

86 subjecten waarvan er 20 dreigden met 

een aanslag. Brieven werden bestudeerd 

op lengte, vorm, inhoud, relatie met 

bedreigde. Subjecten die een ontmoeting 

wensten werden vergeleken met subjecten 

die geen ontmoeting wensten.  

 

Niet in artikel. 

Schoeneman, Scalora, 

Darrow, McLawsen, 

Chang, & Zimmerman 

(2011) 

Politici 326 ongepaste brieven met 

ongepaste, storende en/of 

bedreigende inhoud. 

Informatie over de dader op 

groepsniveau: crimineel verleden, eerdere 

uitingen van bedreigingen, 

middelenmisbruik, indicaties van ernstige 

psychopathologie, vertrouwdheid met 

vuurwapens, uiting geven van 

persoonlijke thema’s, persoonlijke 

stressoren en specifieke events.  

 

Informatie over de context: er zijn 

meerdere manieren om contact te leggen, 

meerdere bedreigden en vaak sprake van 

In dit artikel wordt niet over risicofactoren 

gesproken, wel informatie over de dreiger.  
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eerdere contacten met bedreigde. 

James, Mullen, Meloy, 

Pathe, Preston, 

Darnley, Farnham, & 

Scalora (2011) 

British Royalty Verschillende vormen van 

ongepast gedrag op basis 

van 2,332 politiedossiers 

(Royalty Protection Police 

files) die betrekking hebben 

op 275 dreigers. 

In het onderzoek worden drie groepen 

dreigers/geweldplegers onderscheiden: 

(1) overtreden met geweld van 

beveiliging barrières, (2) nabijheid 

zoeken met een wapen, (3) toenadering 

als gevolg van moorddadige ideeën. 

Dreiging en risk assessment is een 

samenspel van motivatie, mentale 

toestand en gedrag.  

Dreiging en risk assessment is een 

samenspel van motivatie, mentale toestand 

en gedrag en kan worden aangemerkt als 

risicofactor. 

James, Meloy, Mullen, 

Pathe, Farnham, 

Preston, & Darnley 

(2010) 

British Royal Family Abnormale communicatie 

en dreigers die ook 

toenadering zoeken. 

Op basis van 222 politiebestanden van 

individuen die abnormale aandacht 

hadden voor de BRF.  

Alleen communicatie (n=53): ernstige 

psychopathologie, vooral megalomanie 

(grootheidswaan): gerelateerd aan de 

narcistische persoonlijkheidsstoornis.  

Abnormale communicatie (n=132) en 

toenadering zoeken (n=79) nog meer 

evidentie voor ernstige psychopathologie, 

vooral grootheidswaan. Laatste 2 groepen 

gebruikten meerdere 

communicatiekanalen, verschillende 

inhouden, de drive bij de laatste 2 

categorieën was primair een vermeend 

persoonlijk recht ten aanzien van het 

prominent individu.  

Op basis van logistische regressieanalyse 

werden volgende voorspellers verkregen: 

megalomanie (grootheidswaan), multiple 

communicatie en multiple inhouden van 

communicatie.  

Hoffmann, Meloy, 

Guldimann, & Ermer 

(2011) 

Duitse publieke figuren Aanslagplegers Relatie werd onderzocht tussen 

dreigingen, aanslaggedrag en relatie 

tussen psychiatrische diagnose, 

symptomen en aanslagmotivatie.  

Meerderheid van de 14 aanslagplegers 

leden aan ernstige psychiatrische 

stoornissen.  

Op basis van de data werden 7 

waarschuwingsgedragingen gedestilleerd 

(meest voorkomend: fixatie op bedreigde 

en pathway warning behavior, minst 

voorkomend: direct dreigement).  

Psychiatrische diagnoses: wanen 

Wanen, mate van fixatie en het geven van 

waarschuwingen worden aangemerkt als 

risicofactoren.  

Douglas, Guy, & Hart 

(2009) 

Meta-analyse naar de relatie tussen psychose en geweld op 

basis van 166 onafhankelijke datasets en 204 studies.  

Psychose doet de kans op geweld met 49%-68% toenemen. Er zijn methodologische 

invloeden: onderzoeksgroep (klinisch, non-klinisch, diagnosticeren van psychose, aard 

van de psychose, vergelijkingsgroep). Deze studie werd uitgevoerd tegen het licht van 
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causale modellen om het verband tussen psychose en geweld te verklaren.  

Mely, James, Farnham, 

Mullen, Pathe, Darnley, 

& Preston (2004) 

Publieke figuren in de US Dreigbrieven en 

toenadering tot ‘publieke 

figuren’ in de US; dreiging 

en toenadering tot 

ambtenaren en magistraten; 

dreiging, toenadering en 

aanslagen tegen federale 

justitiemedewerkers. 

Directe bedreigingen in de richting van de 

bedreigde zijn minder gebruikelijk en 

correleren negatief met toenadering en 

aanslagen (hoe meer directe bedreiging, 

hoe minder toenadering/aanslagen).  

Een significant deel van de onderzochten 

lijdt aan een psychiatrische stoornis en 

gerechtelijke antecedenten. Verschillende 

onderzochten hebben in de maand of het 

jaar vóór de toenadering/aanslag een 

critical event meegemaakt. 

Bij een aanslag: deze is eerder 

instrumenteel en voorbereid en minder 

emotioneel en affectief. 

Het wapen is meestal een revolver.  

 

Zie hiernaast. 

Scalora, Baumgartner, 

Zimmerman, Callaway, 

Maillette, Covell, 

Palarea, Krebs, & 

Washington (2002) 

Members of the Congress 4,787 cases van dreigers 

(die toenadering zoeken). 

Kenmerken van individuen die 

‘toenadering’ zoeken: 

- minder dreigende taal voor of tijdens 

de toenaderingspoging; 

- vaker hulpverzoeken geuit als 

onderdeel van hun motief om 

toenadering te zoeken; 

- minder raciale en geseksualiseerde 

inhouden; 

- meer criminele records; 

- meer symptomen van major mental 

illness; 

- minder alias; 

- benaderen vaker meerdere 

congresleden.   

Risicofactoren zie dreigerkenmerken: geen 

voorspellers. 

Fein & Vossekuil 

(1999) 

Prominente publieke officials 

of publieke figuren in de US 

Aanslagen, bijna-aanslagen, 

‘near-lethal approaches’ 

 Symptomen van psychiatrische stoornissen 

waren dominant alsook significante 

levenservaringen.  

James, McEwan, 

MacKenzie, Meloy, 

Mullen, Pathe, 

Farnham, Preston, & 

Darnley (2010). 

Ongepaste communicatie en 

toenadering tot leden van de 

British Royal Family: 

vergelijking tussen stalkers 

uit een algemene populatie en 

een psychiatrische populatie. 

 Weinig verschil tussen individuen uit de 

algemene populatie en psychiatrische 

patiënten. De onderzoekers onderlijnen 

het belang van motivatie en 

psychiatrische stoornissen in het managen 

van risico.  

Factoren die samenhangen met persisterend 

stalking gedrag zijn: psychotische 

stoornissen, intimiteit zoeken, multiple en 

intrusieve vormen van communicatie. 

 

 

James, Mullen, Pathe, 

Meloy, Farnham, 

British Royal Family Toenadering en aanslagen. Vraagstelling: de rol van psychotische 

stoornissen: van de 23 aanslagen was in 

Psychotische symptomen, andere 

psychiatrische stoornissen en stalking in de 
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Preston, & Darnley 

(2008) 

11 gevallen sprake van psychotische 

stoornissen en in 4 gevallen evidente van 

een andere stoornis. Negen van de 23 

aanslagen gingen vooraf door stalking 

tegenover personen in de privésfeer.  

Vroegtijdige interventie: detectie van de 

psychiatrische problematiek van stalkers, 

toeleiden naar hulpverlening. 

privésfeer zijn risicofactoren.  

James, Kerrigan, 

Forfar, Farnham, & 

Preston (2010) 

Geweld tegen figuren in het 

publieke domein.  

Artikel gebaseerd op 100 

cases over het risico op 

dood en ernstige 

verwonding van figuren in 

het publieke domein. 

Informatie afkomstig van 

het Fixated Threat 

Assessment Centre (FTAC), 

de eerste ‘joint’ 

police/National Health 

Service unit in the UK’.  

Kenmerken dreigers en plegers:  

- eenzaamheid; 

- intensieve pathologische fixaties; 

- ernstige psychiatrische stoornis, 

(psychotische stoornis); 

- opname in een psychiatrisch centrum 

en onder toezicht van community 

psychiatrische teams. 

Fixaties op de bedreigde als gevolg van 

psychiatrische stoornissen, eenzaamheid, 

psychiatrische problematiek in het verleden 

en psychiatrische hulpverlening in het 

verleden.  

Warren, Mullen, &  

Ogloff (2011) 

Niet duidelijk gespecificeerd.  Niet gespecificeerd. Onderzoek naar psychiatrische 

kenmerken van 144 dreigers: 

- 20% pleegde een aanslag (1 

dodelijke afloop); 

- 2 zelfdodingen in de follow-up 

periode; 

Factoren gerelateerd aan geweld: 

- middelenmisbruik; 

- eerder geweld; 

- beperkte opleiding; 

- onbehandelde psychiatrische 

stoornis; 

Klinisch betreft het een complexe groep 

die gelijkaardige kenmerken vertoont met 

andere forensische groepen. 

 

Zie hiernaast. 

James, Mullen, Meloy, 

Pathe, Farnham, 

Preston, & Darnley 

(2007) 

Verkozen Europese politici 

tussen 1990-2004. 

Aanslagen. 24 aanslagen (niet-terroristische) op 

verkozen Europese politici tussen 1990-

2004 werden geanalyseerd. 22 aanslagen 

werden geïdentificeerd: vijf met dodelijke 

afloop en acht met ernstige 

verwondingen.  

Kenmerken van de daders: 

- 10 psychotisch (wanen en fixaties), 4 

Psychose is een risicofactor voor dreiging 

en voor aanslagen. 



 

84 

 

drankprobleem, 9 politiek 

gemotiveerd en 1 niet te 

classificeren;  

- 11 hadden gedreigd, het merendeel 

van de psychotici die gedreigd 

hadden waren verantwoordelijk voor 

de meeste fatale aflopen en ernstige 

verwondingen.  

Belang van vroegtijdige interventie, 

aandacht voor psychiatrische 

problematiek, vooral psychotische 

preoccupatie, wordt onderlijnd.  

Purcell, Pathe, & 

Mullen (2004) 

Artikel over stalking. Verschil tussen een korte periode van stalking en permanent persisterende stalking op het 

psychosociaal functioneren van slachtoffer. 

 

Rosenfeld (2004) Review over stalking en geweld. Doel van de review: unieke risicofactoren voor stalking destilleren. 

Significante factoren voor stalking gerelateerd aan geweld zijn: 

- dreigementen; 

- middelenmisbruik; 

- afwezigheid van psychotische stoornis; 

- eerdere intieme relatie tussen dader en slachtoffer; 

- geschiedenis van gewelddadig gedrag. 

Dressing, Foerster, & 

Gass (2011) 

Stalkers niet specifiek van figuren in het publieke domein. Stalking kan het gevolg zijn van een mentale stoornis. 

Psychotische stalking kan een uiting zijn van schizofrenie/erotomanie. De meerderheid 

van de stalkers heeft geen psychotische stoornis.   

James  (2010) Dreiging en aanslagen tegen 

publieke figuren in de UK. 

Niet behandeld. Doel: oorzaken van dreiging en 

aanslagen: 

- aandacht voor mentale stoornissen, 

hoge prevalentie van psychotische 

stoornissen in dreigers en 

aanslagplegers tegen publieke 

figuren.  

- Aandacht voor het frequent 

waarschuwen op voorhand. 

Beide factoren zijn belangrijk voor risk 

assessment en management.  

Overlap tussen stalkers en dreigers t.a.v. 

figuren in het publieke domein.  

Psychotische stoornissen worden 

aangemerkt als risicofactoren.  

Dietz & Martell (2010) Figuren in het publieke 

domein in Amerika. 

Niet gespecificeerd. Studie betreft het zoeken van toenadering 

tot figuren in het publieke domein en 

faciliterende factoren.  

Goede voorspellers van toenadering-

zoekend gedrag zijn moeilijk te traceren.  

James, Mullen,  Pathe, 

Meloy, Preston, 

British Royal Family. Ongewenste communicatie 

en toenaderingen.  

In de tekst wordt onderscheid gemaakt 

tussen: intrusies, stalking en aanslagen. 

Zie hiernaast. 
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Darnley, & Farnham 

(2009) 

Er is een gebrek aan kennis over 

individuele dreigers, aanslagplegers, 

stalkers. 

Studie van 275 individuen over een 

periode van 15 jaar, verkregen via de 

Metropolitan Police Service’s Royalty 

Protection Unit.  

Daderkenmerken: 

- major mental illness (83,6%); 

- 8 typologieën met verschillen in 

mentale staat en intrusieve 

kenmerken.  

Relatie tussen motivatie, mentale stoornis 

en aard van gedrag is belangrijk. 

Unsgaard & Meloy 

(2011) 

Minister Anna Lindh 

(10/9/2003) 

Aanslag. Dader: 24 jarige man: kenmerken: 

- sociaal geïsoleerd; 

- cultureel en familiaal afgesloten; 

- competente jongeman (academisch); 

- psychiatrische decompensatie enkele 

jaren eerder; 

- verleden van geweld voor de 

aanslag; 

- aanslag met een mes op zijn 

verslaafde en misbruikende vader op 

17 jarige leeftijd; 

- eerder stalking en afpersing; 

- een jaar voor de aanslag vertelde hij 

een vriend dat hij het ‘verlangen’ 

had om iemand ‘belangrijks’ aan te 

vallen voor een grote groep mensen; 

- er was geen motief voor de moord; 

- de moord werd gezien als gepland, 

opportunistisch gewelddadig.  

Zie hiernaast.  

McEwan, Pathe, & 

Ogloff (2011) 

Studie over stalking risk assessment. Gestandaardiseerde, 

gestructureerde professionele oordelen moeten onderdeel 

uitmaken van risk assessment in stalking cases. Dit is 

vergelijkbaar met forensische tools om toekomstig recidive te 

voorspellen. Interessant in deze studie is de ontwikkeling van 

de Stalking Risk Profile.  

  

Meloy, James, Mullen, 

Pathe, Farnham, 

Preston, & Darnley 

(2011) 

3 USA politici, 2 Hollywood 

sterren en 1 lid van het 

Engelse Hof. 

Het zoeken van toenadering 

in relatie tot 

psychopathologie.  

Gemeenschappelijke bevindingen in de 

zes cases zijn: 

- individuen die toenadering zoeken 

vertonen meer ernstig psychiatrische 

Zie hiernaast.  
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gedrag; zijn betrokken in 

verschillende manieren van 

communicatie; hebben meerdere 

doelen en contacten; verzoeken om 

hulp; gebruiken minder dreigende 

taal in hun communicatie. 

Het belang van preventie, risk 

management wordt benadrukt alsook het 

belang van gestandaardiseerde 

terminologie bij voorbeeld ‘geleend’ van 

de stalking literatuur. 

Adams, Hazelwood, 

Pitre, Bedart, & Landry 

(2009) 

Canadese parlementsleden 

(Federaal/Provinciaal) 

Verschillende vormen van 

dreiging.  

Studie in 1998 onder Canadese Federale 

en Provinciale parlementsleden. Er werd 

een vragenlijst uitgezet onder alle 

parlementsleden met een respons van 

41% (n=424). ‘harassesment’ werd 

ervaren door 30% van de respondenten. 

87% geloofde dat de persoon leed aan een 

vorm van psychiatrische stoornis. Open 

bedreigingen werden frequent ervaren. Er 

was geen verband tussen dreiging in 

communicaties en fysieke toenadering.  

Harassers die niet openlijk bedreigden of 

die geregeld telefoneerden of schreven, 

vertoonden niet vaker 

toenaderingsgedrag.  

 

Schoeneman-Moris, 

Scalora, Chang, 

Zimmerman, & Garner 

(2007) 

Leden van het United states 

congres. 

Verschil tussen e-mail en 

brieven. 

310 brieven en 99 e-mails werden 

gerandomiseerd geselecteerd en 

vergeleken afkomstig van de United 

States Capitol Police. Briefschrijvers 

vertoonden meer indicaties van ernstige 

psychiatrische problemen dan e-mailers, 

richtten zich op meerdere bedreigden, 

gebruikten verschillende 

contactmethoden en zochten 

problematische toenadering t.a.v. de 

bedreigde. E-mailers gebruikten meer 

obscene taal en vertoonden 

gedesorganiseerd gedrag 

Briefschrijvers waren ook: 

- ouder, meer criminele geschiedenis, 

schreven langere brieven. 

Miltivariate analyses vonden bij 

briefschrijvers significant:  

- minder disorganisatie in het geschrift; 

- meer psychiatrische symptomen; 

- meer problematische fysiek contact; 

 

McEwan, Mullen, & Theoretisch artikel over stalking en risicofactoren:   
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Purcell (2007) psychiatrische diagnose, middelenmisbruik, eerdere criminele 

feiten, demografische factoren, het risico van persisterend en 

recurrent stalking, het risico van psychologische en sociale 

schade, geslacht en eerdere relaties, stalking gedrag en 

sociale schade.  

Tjaden (2009) Algemeen artikel over stalking, juridische aanpak, 

implementatie van wetten, aanbevelingen hoe het US stalking 

beleid kan verbeterd worden vanuit een vaststelling dat voor 

veel beleidsmakers stalking toch onbekend blijft.  
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Bijlage 3: Overzicht van risicofactoren voor recidive op basis van risicotaxatie-instrumenten 

 

Variabelen HKT-

30 

HCR-

20 

SVR-

20 

PCL-R STAR

T 

DROS SAPR

OF 

Static-

99 

VRAG
6 

SORA

G 

B-

Safer7 

DVRA

G8 

SARA ODAR

A 

WAV

R-21 

Historische items                

Justitiële voorgeschiedenis X X    X         X 

Schending voorwaarden 

behandeling en toezicht 
X X         X  X X X 

Gedragsproblemen voor 12e 

jaar 
X   X            

Slachtoffer van geweld in jeugd 

(tot 18 jaar) 
X              X 

Als kind of adolescent 

slachtoffer en/of getuige van 

huiselijk geweld 

          x  X   

Hulpverleningsgeschiedenis X               

Arbeidsverleden X X             X 

Extreme gehechtheid aan baan               X 

Middelengebruik X X X        x   X X 

Psychotische stoornissen X              X 

Persoonlijkheidsstoornissen X X           X   

Psychopathie X X X            X * 

Seksuele deviantie X  X             

Jonge leeftijd bij eerste 

gewelddadig incident 

 X  X            

Instabiliteit van relaties  X             X 

                                                 
6
 Niet vertaald in het Nederlands. 

7
 B-Safer=politieversie van SARA. 

8
 DVRAG=ODARA + PCL-R: gewogen. 

*
. In de vorm van liegen, gebrek aan berouw. 
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Psychische stoornis  X             X 

Problemen in de kindertijd  X              

Gewelddadige incidenten              X X 

Eerder geweld binnen de 

huiselijke kring 

          X  X  X 

Politieregistraties naar 

aanleiding van geweld buiten 

de huiselijke kring 

          X  X X  

Politieregistraties naar 

aanleiding van geweld in de 

huiselijke kring 

          X  X X  

Ooit een vrijheidsstraf van 30 

dagen of meer 

             X  

Pleger dreigde tijdens het 

indexincident om iemand letsel 

toe te brengen of te 

vermoorden 

             X  

Indexdelict betreft zeer ernstig 

geweld of seksueel geweld 
          X  X   

Zedenmisdrijven binnen de 

huiselijke kring of seksuele 

jaloezie 

          X  X  X 

Wapengebruik en/of 

geloofwaardige 

doodsbedreigingen – nu of in 

het verleden (NB geweld tegen 

partner) 

          X  X  X 

Voorbereidingen op een 

(gewelddadige) aanval 

              X 

Overtreden van contactverbod 

– nu of in het verleden (NB met 

          X  X   
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betrekking tot partner)  

Stalking (o.a. (ex-)partner               X 

Recente escalatie van geweld in 

ernst of frequentie (NB geweld 

tegen partner) 

          X 

 

 X   

Verlies van geliefde/familie lid               X 

Klinische items                

Probleeminzicht X X   X X          

Psychotische symptomen X X    X     X 

 

 X  X 

Manische symptomen           X 

 

 X  X 

Middelengebruik X    X X     X 

 

 X X X 

Impulsiviteit X X  X X X       X   

Empathie X   X   X        X 

Vijandigheid X     X         X 

Sociale en relationele 

vaardigheden 
X    X X         X 

(isolati

e) 

Zelfredzaamheid X              X 

Acculturatieproblematiek X               

Attitude ten opzichte van 

behandeling 

X X   X X X         

Verantwoordelijkheid voor het 

delict 

X   X            

Seksuele preoccupatie X     X          

Copingvaardigheden X    X X X        X 

Negatieve opvattingen  X             X 

Persoonlijkheidsstoornis met 

woede, impulsiviteit, of 

          X  X  X 
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instabiliteit  

Gedachten aan of intentie tot 

zelfmoord en/of moord 

(ideation) 

  X        X 

 

 X   

Depressie               X 

Egocentrisme               X 

Wraakzucht(ig)               X 

                

Toekomst/Recidive items                

Overeenstemming over 

voorwaarden 
X X   X X X         

Materiële indicatoren X    X X          

Dagbesteding X    X           

Vaardigheden X              X 

Sociale steun en netwerk X X   X X X        X 

Ideeën en verwachtingen over 

behandeling 

     X          

Stresserende omstandigheden X X             X 

Geringe kans dat plannen 

zullen slagen 

 X   X           

Blootstelling aan 

destabiliserende invloeden 

(externe invloeden start) 

 X   X           

Slachtoffer vreest toekomstig 

geweld (NB dit is wellicht 

specifiek voor de voorspelling 

van partnergeweld) 

             X  

Recente relatieproblemen           X  X   
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Recente werkgerelateerde 

problemen (zoals werkdruk, 

slechte arbeidsomstandigheden, 

slecht contact met baas) 

          X 

 

 X  X 

Ontkenning van de bedreigende 

gedachten/gevaarlijke situatie 

door omgeving 

              X 

                

Instrumentspecifieke items9                

Slachtoffer en pleger hebben 

samen twee of meer kinderen 
             X  

Slachtoffer heeft kinderen uit 

een eerdere relatie 
             X  

Pleger is ooit gewelddadig 

geweest tegen slachtoffer 

terwijl zij zwanger was 

             X  

Pleger heeft tijdens het 

indexincident iets gedaan om te 

voorkomen dat het slachtoffer 

weg kon gaan 

             X  

De context van het slachtoffer 

verhindert het zoeken van hulp 
             X  

Extreme ontkenning of 

bagatellisering van 

partnergeweld 

          X 

 

 X   

Houding die partnergeweld 

goedkeurt 
          X 

 

 X   

Angst onder werknemers door 

de vijandige houding van 

‘dreiger’ 

              X 

Slachtoffer van kindermisbruik   X             

                                                 
9
 Onder deze noemer worden items weergegeven die zodanig specifiek (lijken te) zijn voor het gedrag dat door een instrument wordt voorspeld dat ze niet relevant lijken te 

zijn voor dreigingsinschattingen bij solistische dreigers tegen publieke figuren. 
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Ernstige psychiatrische 

problemen 

  X             

Relatie problemen   X  X           

Arbeidsproblemen   X    X         

Niet-seksueel gewelddadig 

gedrag in het verleden 

  X             

Niet gewelddadige delicten in 

het verleden 

  X             

Problemen bij supervisie   X             

Hogere densiteit van seksuele 

delicten 

  X             

Multiple typen van seksuele 

delicten 

  X             

Fysiek geweld tegenover het 

slachtoffer tijdens het delict 

  X             

Gebruik van wapen, bedreiging 

of dood tijdens seksueel delict 

  X             

Escalatie in frequentie of/en 

ernst van een seksueel delict 

  X             

Extreme minimalisering of 

ontkenning van seksueel delict 

  X             

Vertonen van gedrag dat 

seksuele delicten ondersteunt 

  X             

Gebrek aan realistische plannen   X X   X         

Negatief gedrag ten aanzien 

van behandeling 

  X    X         

Leeftijd 18-24 jaar en 25+        X        
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Intieme relatie gehad (>2jaar)       X X        

Veroordeeld voor niet-seksueel 

indexdelict 

       X        

Eerdere veroordeling voor niet-

seksueel delict 

       X        

Eerdere seksuele delicten        X        

Eerdere gevangenisstraf        X        

Eerdere veroordelingen voor 

hands-off delicten 

       X        

Niet verwant slachtoffer        X        

Onbekend slachtoffer        X        

Mannelijk slachtoffer        X        

Oppervlakkige charme    X            

Grandioos gevoel van 

eigenwaarde 

   X            

Pathologisch liegen    X            

Manipulatie    X            

Gebrek aan berouw op 

schuldgevoel 

   X            

Oppervlakkig affect    X            

Neiging tot verveling    X            

Parasitaire levensstijl    X            

Onverantwoordelijkheid in het 

algemeen 

   X            
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Intrekking voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

   X            

Intelligentie       X         

Hechte band in de kindertijd       X         

Zelfcontrole       X         

Vrije tijdsbesteding     X  X         

Financieel beheer       X         

Houding tegenover autoriteit       X         

Woonsituatie       X         

Zelfverzorging     X           

Psychische stoornis     X           

Emotionele toestand     X           

Attitudes     X           

Medicatietrouw     X           

Gedrag     X           

Specifieke risicobeoordeling 

(start) 

               

Risico voor anderen     X           

Zelfbeschadigend gedrag     X           

Suïcide     X           

Ongeoorloofde afwezigheid     X           

Middelenmisbruik     X           
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Zelfverwaarlozing     X           

Victimisatie     X           

                

                

                

 

 



 

97 

 

Bijlage 4: Schematische weergave van aanwezige risicofactoren in de 12 cases 

 

Casus no.  

Symptomen 

Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 Casus 6 Casus 7 Casus 8 Casus 9 Casus 10 Casus 11 Casus 12 

Middelengebruik in 

verleden 

 J J J N  N N N N N  

Middelengebruik 

recent 

  J N N  N N N N N J 

Psychotische 

symptomen (verleden) 

J J J N J N J J J J J  

Psychotische 

symptomen (actueel) 

N J J J J N J  J J J J 

Impulsiviteit  J J N   N J N N N J 

Psychopathie N N N N   N N N N N N 

Persoonlijkheidsstoorn

issen 

J N N N   N  J N N N 

Persoonlijkheidsstoorn

is met 

woede,impulsiviteit of 

instabiliteit 

 N N N   N N N N N N 

Egocentrisme, 

narcisme, grandiositeit 

J ? J J J/GI  J J J J J N 

Empathie (gebrek aan) J J N J J  N J     

Negatieve of geen 

copingvaardigheden 

 N J N   J J N   J 

Vijandigheid, 

wraakzucht 

J J      J    J 

Probleeminzicht  J J      J    

Manische symptomen   J          

Depressie    J       J  

Pathologisch liegen             

Manipulatief gedrag        J     

Houding tov autoriteit  J J  J J       

Zelfverwaarlozing ? J J       J  J 

Gebrek aan realistische 

plannen 

J J J J 

(interpret.) 

J?GI   J J    

Recente 

relatieproblemen 

      J      

Gebrek aan sociale en 

relationele 

vaardigheden 

J   J         
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Instabiliteit van relaties J J J   J  J    J 

Gebrek aan sociale 

steun en netwerk 

(waaronder isolement) 

J J J N   N J   J N 

Ontkenning van 

bedreigende 

gedachten/gevaarlijke 

situatie door omgeving 

 N  N    N     

Arbeidsproblemen  J           

Problemen in 

arbeidsverleden 

 J     J      

Recente 

werkgerelateerde 

problemen 

 J           

(gebrek aan) 

dagbesteding 

J J    J      J 

Stresserende 

omstandigheden 

J J      J  J  J 

Bloostelling aan 

destabiliserende 

invloeden 

 J           

Voorbereidingen op 

een (gewelddadige) 

aanval 

J      N N N   N 

Gewelddadige 

incidenten in het 

verleden 

J N J N J  J J N J J J 

Gewelddadige 

incidenten in huiselijke 

kring 

 N J N   J J N   J 

Gewelddadige 

incidenten buiten 

huiselijke kring 

 N J N J   J N   J 

Recente escalatie van 

geweld in ernst of 

frequentie 

 N ? N     N   N 

Geloofwaardige 

doodsbedreigingen, 

recent of in het 

verleden 

J N  N J   J  N   

Wapengebruik recent 

of in het verleden 

N N J N J J N N N N N N 



 

99 

 

(zowel dreigen met als 

gebruik van wapen) 

Politieregistraties naar 

aanleiding van geweld 

J N J N J J J J J J N J 

Politieregistraties naar 

aanleiding van geweld 

in huiselijke kring 

 N J N   J J  J N J 

Politieregistraties naar 

aanleiding van geweld 

buiten huiselijke kring 

 N J N   N J   N J 

Justitiële 

voorgeschiedenis 

(veroordelingen) 

N N N N N J N  N J N N 

Zedenmisdrijven 

binnen huiselijke kring 

of seksuele jaloezie 

            

Seksuele deviantie   J          

Schending 

voorwaarden 

behandeling, toezicht, 

supervisie 

 J J J J J N (nvt)  N (nvt)  N(nvt)  

Problemen bij 

supervisie 

 J J J  J N J     

Problemen bij 

overeenstemming over 

voorwaarden 

 N J  J J  J  N (nvt) N (nvt) N (nvt) 

Overtreden 

contactverbod (recent 

of in het verleden) 

 N (nvt)  N J        

Stalking (recent of in 

het verleden) 

 N (nvt)  J J   J     

Hulpverleningsgeschie

denis 

J J J J J   J   N J 

Attitude tov 

behandeling 

 J N J J J N J  N N J 

Negatief gedrag tav 

behandeling 

 J J N J J N J  N N J 

Medicatietrouw   J J    J N  N  

Suicidaliteit (inclusief 

ideation) 

J J 

(nu=?,verle-

den=ja) 

J J J  N N N N N ? 

Victimisatie (breed  J (PTSS)   J (autisme, 

gevoelloos) 
 J (ptss)      
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gedefinieerd) 

J = Ja, risicofactor is aanwezig 

N = Nee, risicofactor is afwezig; N(nvt): risicofactor is niet van toepassing 

Lege cel of ‘GI’ = Geen informatie 



 

 


