
Managementsamenvatting 
Aanleiding en doel 

Aanleiding voor deze methodologische verkenning is een motie van de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin 

de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van 

georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Het WODC heeft besloten het onderzoek te verbreden en ook 

andere vormen van kindermishandeling in de beschouwing te betrekken.  

Het doel van het onderzoek is om middels een expertmeeting te verkennen of er valide en betrouwbare 

methoden beschikbaar zijn om de omvang van kindermishandeling (gerelateerd aan geloof of ideologie) in 

Nederland te schatten. Onderzoek van de benodigde data en het uitvoeren van de schatting zelf vallen buiten 

de reikwijdte van het onderzoek. 

 

Geslotenheid 

Kindermishandeling kenmerkt zich door een zekere geslotenheid. Het kan plaatsvinden achter de voordeur in 

een gezin, maar ook in een ideologische groepering of religieuze organisatie die alle kenmerken van een 

gesloten gemeenschap hebben. In de verkenning zijn drie vormen van kindermishandeling onderzocht die 

verschillen in de mate van geslotenheid. Het gaat om kindermishandeling in de algemene populatie in 

Nederland, seksueel misbruik van kinderen binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen en georganiseerd 

sadistisch seksueel misbruik. Deze vormen dienen als illustratie aan de hand waarvan we de voor- en nadelen 

van methoden in hun context in beeld brengen. De hypothese is dat naarmate het gesloten karakter sterker 

wordt de schatting van de omvang steeds ingewikkelder zal worden. Bij kindermishandeling in de algemene 

populatie is het verhullende karakter veel geringer dan bij georganiseerd sadistisch misbruik in onbekende, 

geheime groeperingen.  

 

Schattingsmethodes 

In de expertmeeting zijn per vorm van kindermishandeling de volgende methodes besproken: 

- Survey onder de gehele Nederlandse bevolking  

- Survey onder (potentiële) slachtoffers  

- Survey onder professionals/behandelaren 

- Schattingsmethode: vangst-hervangstmethoden. Het gaat hierbij om statistische methoden waarbij op 

basis van een aantal waarnemingen in registraties (bijvoorbeeld op basis van data van de politie) een 

inschatting gemaakt wordt van de totale omvang van een vorm van kindermishandeling. 

- Schattingsmethode: multipliermethode. Bij deze statistische methode wordt het 

geobserveerde/geregistreerde deel (bijvoorbeeld op basis van het aantal politieregistraties) met een 

factor (multiplier) vermenigvuldigd om tot een schatting van de totale omvang te komen. 

- Schattingsmethode: De network scale up methode. Bij deze methode wordt bij een geselecteerde 

groep respondenten gevraagd hoeveel mensen zij kennen die te maken hebben met (een vorm van) 

kindermishandeling. 

 

Kindermishandeling in de algemene populatie in Nederland 

De experts zijn somber gestemd over de betrouwbaarheid en validiteit van schattingen van de omvang van 

kindermishandeling onder de algemene bevolking in Nederland. Experts schatten de methoden in redelijk 

geringe mate kansrijk om tot een betrouwbare en valide omvangschatting te komen. Kanttekening hierbij is dat 

de betrouwbaarheid en validiteit van surveys toeneemt als deze periodiek worden gehouden waarbij de trend 

in beeld wordt gebracht.  

Bij de vangst- hervangstmethoden speelt een rol dat door gebrekkige beschikbaarheid van betrouwbare data er 

geen reële optie lijkt te zijn om tot een omvangschatting te komen. 

 



Seksueel misbruik van kinderen binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen in Nederland 

Het schatten van seksueel misbruik van kinderen binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen wordt door 

verschillende zaken bemoeilijkt. Experts noemen hiervoor bijvoorbeeld (i) de mate van verhulling, (ii) de 

geslotenheid van de gemeenschap en (iii) de dreiging die ervan uitgaat om tot melding over te gaan. Experts 

hebben er weinig vertrouwen in dat de geïnventariseerde schattingsmethoden tot een betrouwbare en valide 

schatting van de omvang kunnen leiden. Enkel de (i) ‘survey onder professionals/behandelaren’, de (ii) network 

scale-up methode en de (iii) multipliermethode scoren een ‘redelijk kleine mate’ in betrouwbaarheid en 

validiteit, maar in de gesprekken gaven experts aan ook in deze methoden weinig fiducie te hebben. Er bestaat 

weinig spreiding tussen de antwoorden van de experts, men is eensgezind.  

 

Georganiseerd sadistisch misbruik 

Het derde voorbeeld waarvoor is onderzocht welke (on)mogelijkheden er bestaan om met schattingsmethoden 

tot een inschatting te komen van de totale omvang, is ‘georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen in 

Nederland’. Dit voorbeeld is gekozen als vorm van misbruik in een zeer gesloten en verhulde gemeenschap. 

Georganiseerd sadistisch misbruik vormt hiermee het uiterste van het spectrum, namelijk het schatten van een 

verhuld fenomeen in een onbekende besloten gemeenschap. Georganiseerd sadistisch misbruik staat hierbij 

voor een vorm van herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruik, op fysiek, psychisch, 

seksueel en emotioneel vlak. Dit misbruik zou plaatsvinden in gesloten netwerken/groepen en gepaard gaan 

met rituelen. Deze vorm van misbruik komt met name naar voren in gesprekken tussen cliënten die aangeven 

hier slachtoffer van te zijn (geweest) – en hun behandelaren (meestal psychiaters). 

Uit de expertsessie en de verdiepende gesprekken blijkt dat de meeste experts geen enkele schattingsmethode 

kansrijk achten om tot een schatting van de omvang van georganiseerd sadistisch misbruik te komen. Met het 

nog kleiner en meer gesloten worden van de populatie, wordt ook het vertrouwen in een kansrijke 

schattingsmethode kleiner. Volgens experts is het belangrijk om in te zetten op onderzoek naar casuïstiek en 

onderliggende mechanismen.  

 

Conclusies 

Op basis van de expertsessie is de conclusie onontkoombaar dat de deskundigen geen heil zien in een 

betrouwbare omvangschatting op basis van de thans bekende methodes. Daarbij past weliswaar de 

kanttekening dat de expertsessie door een relatief groot aantal afmeldingen bescheiden van omvang was (tien 

deelnemers), maar het beeld dat geen enkele methode een voldoende scoort is in aanvullende en validerende 

interviews alleen maar bevestigd.  

Bij alle geselecteerde vormen van kindermishandeling en -misbruik is de registratie een obstakel voor een 

valide en betrouwbare schatting. Bij kindermishandeling onder de algemene bevolking is sprake van een 

substantiële omvang, maar kindermishandeling wordt bij de politie uiteenlopend geregistreerd (mishandeling, 

huiselijk geweld, verdachte situatie etc.). Daar komt bij dat kindermishandeling onder de algemene bevolking 

een breed begrip is waarbinnen verschillende typen worden onderscheiden: fysieke mishandeling, emotionele 

mishandeling, fysieke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, partnergeweld waarvan het kind getuige is, 

verwaarlozing van het onderwijs en seksueel misbruik. Dit vraagt om een nauwgezette codering bij de 

registratie (bij meldingen bij de politie of in surveys) en de koppeling van gegevens.  

Bij specifieke vormen van kindermishandeling in specifieke subgroepen, zoals seksueel misbruik van kinderen 

binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen en georganiseerd sadistisch misbruik gelden bovenstaande 

overwegingen evenzeer, maar vormen de inherente kenmerken van de vorm van misbruik een additionele 

hindernis voor een betrouwbare schatting. De mate van geslotenheid is sterker, de populatieomvang is soms 

niet bekend (georganiseerd sadistisch misbruik), er zijn weinig meldingen bij de politie en het 

registratiesysteem van de politie is er niet op toegerust (o.a. omdat religie niet mag worden bijgehouden in de 

systemen), waardoor alleen handmatig kan worden onderzocht of er sprake is van een specifieke vorm van 

kindermishandeling in een specifieke subgroep. 

 


