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HOOFDSTUK 4 

DE OMSTANDIGHEDEN VAN SLACHTOFFERS 

4.1. Opnieuw kwaliteit 

Ijkpunten 
In het voorgaande hoofdstuk kwam ik tot de formulering van ijkpunten, waarmee 
kwaliteit bij ondersteuning van slachtoffers kan worden gemeten. Deze 
verzameling aan ijkpunten onderscheidde ik op houding, visie, positie en last but 
not least product van ondersteuner. Voor wat betreft het laatste telden kriteria als 
het vermogen om aan het slachtoffer de werkelijkheid "net even anders" te laten 
zien, zicht te hebben op de complexiteit van het slachtofferschap en het vermogen 
om aan slachtoffers zeggenschap over eigen omstandigheden terug te geven. 

Sensitizing concepts 
In hoofdstuk 2 schetste ik het methodische pad waarop het door mij nagestreefde 
type kwaliteit kan worden bereikt. Ik pleit voor een kwaliteitsopvatting "van 
onderop". Het gaat het slachtoffer en diens hulpverlener om de verruiming van hun 
beider handelingsrepertoire. De zogeheten sensitizing concepts vormen het 
instrument om deze verruiming te bereiken. 

Hoe sensitizing concepts in de praktijk hun bruikbaarheid bewijzen toonde ik aan 
in hoofdstuk 2 aan de hand van drie casusposities. 

Complexiteit van slachtofferschap 
In hoofdstuk 3 kwam ik tot de presentatie van vier casusposities waarbij de 
uitwerking van zowel sensitizing concepts als ijkpunten aan bod kwamen. Voor 
wat betreft de laatste: het zicht hebben op de complexiteit van slachtofferschap 
en het vermogen dit verschijnsel aan slachtoffers te duiden, is één van de 
belangrijke ijkpunten voor kwaliteit, dat ik in dit hoofdstuk nader wil uitwerken. 

Verstoring van de alledaagse vanzelfsprekendheid 
In dit hoofdstuk werk ik de gedachte uit dat een al dan niet ernstig misdrijf de 
handelingsruimte van slachtoffers, voor kortere of langere tijd, waarneembaar 
inperkt. Het dagelijks leven van slachtoffers wordt abrupt verstoord. Zij lopen de 
kans zich kwetsbaar, machteloos en onveilig te voelen. Het voorspelbare karakter 
van de eigen omgeving is verdwenen. Betrokkenen verliezen het vertrouwen in 
een rechtvaardige wereld. Zij verliezen de vanzelfsprekendheid, waarmee men in 
het dagelijkse leven, adequaat kan handelen. 
Deze notie van handelingsbeperking als typerend kenmerk van het 
slachtofferschap laat ik ook terugkomen aan het einde van dit hoofdstuk, bij de 
presentatie van een aantal nieuwe casusposities. Daarbij gaat aandacht uit naar 
het handelen door de medewerker van Slachtofferhulp. Is deze in staat in zijn 
ondersteuning de noties van kwaliteit te ontwikkelen zoals totnutoe omschreven ? 
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Ontwrichting 
Daarbij is van belang te bedenken dat een misdrijf een gebeurtenis is, die het 
dagelijkse patroon totaal ontwricht. Mensen raken van slag. Het leven van alledag 
doet vreemd en onwerkelijk aan. 
Door herbeleving en/of onderdrukking van gevoelens proberen slachtoffers de 
gevolgen van zo'n schokkende gebeurtenis te verwerken. Bij de meeste mensen 
neemt de verwerking enkele maanden in beslag. Maar bij sommige slachtoffers 
kan deze langduriger zijn of voor altijd blijven voortduren. 
De mate aan verwerking hangt niet alleen af van de ernst van het misdrijf. De 
persoonlijke stabiliteit van het slachtoffer en de kwaliteit van opvang door de 
omgeving zijn eveneens van invloed. 

4.2 Gevoelens van slachtoffers 

4.2.1 De schok van het misdrijf 

Onverwachte schok 
Bijna iedereen is meer door een misdrijf geschokt dan men van te voren van 
zichzelf voor mogelijk hield. Gevoelens van ongeloof, vrees, machteloosheid, 
verdriet, gemis, zichzelf het misdrijf kwalijk nemen, schaamte, boosheid, wanhoop 
en hoop strijden met elkaar om voorrang. Het lichaam reageert ook, soms pas 
maanden na het incident, veel voorkomende reacties zijn vermoeidheid, 
slapeloosheid, nachtmerries, moeilijke ademhaling, hoofdpijn en spanningen in 
schouders, hals en rug, verminderde sexuele belangstelling, ontregelde 
menstruatie, verminderde concentratie- en geheugenproblemen, hartkloppingen 
en misselijkheid. 

Overrompeling van het Zelf 
Steinmetz beschrijft hoe misdrijven leiden tot de "overrompeling van het Zelf' (1). 
Het Zelf omschrijft hij als "het beeld dat een volwassen individu van zichzelf heeft 
als sociaal wezen met bepaalde plichten, rechten en verwachtingen". De schok 
van het misdrijf tast dit individuele Zelf aan. Steinmetz belicht dit vanuit vier 
aspecten. 
Het meest tastbaar is de kwetsing van het lichaam of de ontneming van goederen. 
In de tweede plaats worden slachtoffers psychisch aangetast. Bij seksueel geweld 
bijvoorbeeld worden slachtoffers vernederd en onderdrukt. 
In de derde plaats leiden misdrijven tot verlies van vertrouwen in zichzelf en 
omgang met de omgeving. Zij voelen zich er alleen voor staan. Het verlies van 
vertrouwen is bijna onherstelbaar bij slachtoffers, die meermalen kort op elkaar 
door een ernstig misdrijf worden getroffen. 
In de vierde plaats wordt de autonomie van slachtoffers aangetast. Zij voelen zich 
niet meer in staat hun eigen lot te bepalen. Slachtoffers stellen zichzelf passief op 
bij het oplossen van hun eigen problemen. 

Illusie van onkwetsbaarheid 
Van der Velden e.a. noteren soortgelijke gevoelens (2). Een bank- of roofoverval 
kan leiden tot reacties als woede, het ontbreken van gevoelens, enorme schrik bij 
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gebeurtenissen die lijken op de overval, verdriet en neerslachtigheid, angst 
opnieuw te worden overvallen, verlies aan concentratie, schuldgevoel en 
toegenomen wantrouwen. Door een overval wordt het vertrouwen in anderen 
ernstig op de proef gesteld. Er komt abrupt een einde aan de psychisch 
noodzakelijke "illusie van onkwetsbaarheid". Slachtoffers verliezen het gevoel 
onbedreigd door het leven te kunnen. Dit verlies van controle kan een vicieuze 
cirkel van machteloosheid doen ontstaan. 
Slachtoffers staan voor de taak het misdrijf te herintegreren in hun persoonlijke 
leven. Sommigen veranderen van werkkring. Anderen treffen 
voorzorgsmaatregelen. 

De aantasting van de "illusie van onkwetsbaarheid" doet slachtoffers vragen naar 
het waarom van het misdrijf. Dergelijke zingeving kan "mechanisch" van karakter 
zijn. De slechte beveiligingsmaatregelen van toen zijn verbeterd. Ook kunnen 
slahtoffers een ernstig misdrijf positieve betekenis toekennen. Zij berichten in dat 
geval dat men over eigen bestaan is gaan nadenken. Men wil meer genieten van 
het leven. 
De eerste vorm van verwerking duiden Van der Velden e.a. aan als "probleem 
georiënteerde coping". Een tweede vorm van omgang met de gebeurtenis, 
"emotionele coping" treedt op wanneer slachtoffers de stressvolle situatie niet 
kunnen beëindigen. 
De omgang met het misdrijf kan dan tweeërlei vormen aannemen: de nare 
herinneringen en gevoelens worden verdrongen of slachtoffers gaan juist over 
deze gevoelens praten. 

Posttraumatische stress-stoornis: kenmerken 
Een deel van de slachtoffers slaagt er niet in om binnen redelijke tijd de 
ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Deze "verstoorde" verwerking duidt men 
ook aan met het begrip "post-traumatische stress-stoornis" (3). 

De kenmerken van de post-traumatische stress-stoornis zijn 
achtereenvolgens : 
1) Het meemaken van een buitennormale gebeurtenis als een ernstige 
bedreiging van iemands leven of lichamelijke integriteit. 
2) Voortdurende herbeleving van de traumatische gebeurtenis door a) 
onaangename herinneringen b) herhaaldelijk dromen c) handelen of voelen 
alsof gebeurtenis zich herhaalt en d) intens psychisch lijden. 
3) Hardnekkig vermijden van prikkels bijvoorbeeld door onvermogen een 
belangrijk aspect van de trauma te herinneren. 
4) Voortdurend verhoogde prikkelbaarheid. Dit uit zich door a) 
slaapproblemen b) woedeuitbarstingen c) concentratieproblemen d) 
overmatige waakzaamheid e) buitensporige schrikreacties. 
5) De duur van de stoornis is tenminste een maand. 

Vietnamveteranen 
Het begrip post-traumatische stress-stoornis geldt als diagnostische categorie 
destijds ontwikkeld in onderzoek van Vietnamveteranen. Nu is het een aanduiding 
voor psychische problemen als gevolg van een ernstige schok zoals opgelopen 
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tijdens een oorlogssituatie, een natuurramp, een geweldsmisdrijf of een ernstig 
verkeersongeval, een verblijf in een concentratiekamp of het verlies van een intiem 
geliefde persoon als echtgenoot of kind (4). 

Verscherping tot een trauma 
De auteurs maken een onderscheid tussen algemene reacties van personen, 
die door verlies en geweld zijn getroffen en bij diegenen, waarbij deze 
gevoelens zich verscherpen tot een trauma. 
Algemene gevoelens zijn respectievelijk rouw en angst. Er is sprake van 
een stoornis wanneer slachtoffers teveel of tekort bezig zijn met de 
schokkende gebeurtenis. Chronische rouw is de meest voorkomende vorm 
van verstoorde rouw. Een andere vorm is afwezige of verlate rouw. De 
betrokkene leeft door of er in feite niets is gebeurd. Het komt nogal eens 
voor dat rouwenden naast hun algemeen verwachte uitingen van verdriet 
ook andere psychische stoornissen ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn 
fobieën, hypochondrie en depressie. 
Verwerkingsstoornissen na geweld vat men samen onder de hierboven al 
genoemde en al snel populair wordende term posttraumatische stress
stoornis. Van den Bout en Kleber verwijzen naar vijf kriteria, waarmee het 
begrip wordt gedefinieerd. Deze kriteria zijn: 
1) De stoornis wordt voorafgegaan door een uitermate schokkende 
gebeurtenis; 
2) Er is sprake van voortdurend weerkerende herbeleving, waarbij 
betrokkene lijdt aan een of meerdere symtomen als pijnlijke herinneringen, 
nachtmerries, het gevoel hebben dat de schokkende gebeurtenis zich 
herhaalt of intense ontreddering. 
3) De betrokkene streeft naar blijvende vermijding van stimuli, die verband 
houden met de gebeurtenis; 
4) Blijvend verhoogde waakzaamheid; en 
5) De klachten moeten minstens een maand aanwezig zijn. 

Er bestaan ook andere stoornissen, die het gevolg kunnen zijn van een 
gewelddadig incident. De auteurs wijzen op depressie, dissociatieve 
stoornissen als gevolg van heftig en langdurig geweld en 
aanpassingsstoornissen. 

Verkeersslachtoffers 
Uit onderzoek onder Nederlandse verkeersslachtoffers bleek twee derde ruim een 
jaar na het optreden van de schok of reeks van schokkende ervaringen te kampen 
met een of meer symptomen van deze stoornis. Dit uitte zich door blijvende 
betrokkenheid op het ongeluk, gespannenheid, angst om aan het verkeer deel te 
nemen en slaapproblemen. 

Verstoring van ego; onderzoek sinds Eerste Wereldoorlog 
Kleber en Brom onderscheiden drie centrale aspecten aan deze stoornis, te weten 
machteloosheid, het optreden van een acute breuk in iemands bestaan en een 
situatie van extreem onbehagen (5). Sinds het begin van deze eeuw probeert men 
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deze situatie van onbehagen te definieren. Een belangrijke impuls daartoe boden 
de ervaringen van soldaten in beide wereldoorlogen. Hun stress-situatie 
onderscheidde zich door verschijnselen als afname of verstoring van de 
individuele ego-functies. Betrokken patiënten vertoonden bijvoorbeeld een 
aanwijsbaar verminderde belangstelling voor sexualiteit. Evenzo hadden zij te 
kampen met plotseling optredende gevoelens van oncontroleerbare woede of 
onrust. Ook leden betrokkenen onder slapeloosheid en voortdurende herbeleving 
van het traumaverwekkende incident. 

Vijf diagnostische kriteria 
Overigens waarschuwen Kleber en Brom voor het gebruik van het begrip trauma 
(6). 
Deze stoornis heeft immers te beantwoorden aan vijf diagnostische kriteria: a) het 
optreden van een extreem uitzonderlijke gebeurtenis, b) er is sprake van 
indringende herbeleving door bijvoorbeeld gevoelsmatige herbeleving, 
nachtmerries of het ontwikkelen van gedrag alsof de gebeurtenis zich opnieuw 
aandient, c) er is sprake van systematische vermijding van psychische prikkels die 
met de gebeurtenis en het daaruitvolgende trauma worden geassocieerd, d) er 
treedt een buitennormale gespannenheid en alertheid op die bijvoorbeeld leidt tot 
de onmogelijkheid van slapen en e) de duur van de traumatische stoornis beslaat 
op z'n minst de periode van een maand. 

Lichamelijke verwonding; invloed van omgeving; zelf schuld 
Soms wordt het begrip verstaan als een, in de eerste plaats, lichamelijke 
verwonding. In die zin is het een medische definitie, waarbij men het risico loopt 
het trauma los te zien van de persoon en diens context. Bij zo'n betekenis kun je 
het trauma wel of niet hebben. Daarom pleiten zij voor een andere terminologie 
waarin de kenmerken van het individu in kwestie en diens omgeving nadrukkelijk 
worden betrokken (7). 
Succesvolle verwerking ofwel integratie van het schokkende incident als 
bijvoorbeeld een misdrijf hangen dan niet alleen af van de ernst van de 
gebeurtenis of de individuele persoonskenmerken maar ook van de mate van 
ondersteuning door de sociale omgeving. Met verwijzing naar Flamery 
omschrijven de auteurs met welke kenmerken men een sociale omgeving als 
ondersteunend kan kwalificeren (8). 
De auteurs geven bovendien aan dat de stress-stoornis als gevolg van een 
geweldsmisdrijf een aantal specifieke kenmerken telt. Naast ongeloof, verwarring, 
woede, herbeleving en lichamelijke klachten spelen er ook zaken als schaamte en 
schuldgevoel (9). Een dergelijke toekenning van zelfschuld, bijvoorbeeld door 
slachtoffers van sexueel geweld, is op te vatten als een poging om greep te 
houden op het eigen leven (10). 

4.2.2 Seksueel geweld 

Slachtofferschap en machtsverschil 
Om meer dan één reden leidt seksueel geweld tot een vorm van slachtofferschap, 
dat om aandacht vraagt. Veel frequenter dan doorgaans wordt gedacht, is de 
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dader een bekende van het slachtoffer. Bovendien vindt het misdrijf dikwijls meer 
dan één keer plaats. Boland typeert seksueel geweld als uiting van macht. Het 
geweld toont het machtsverschil tussen daders en slachtoffers, veelal 
respectievelijk mannen en vrouwen. Seksueel geweld, merkt zij op, houdt dit 
machtsverschil ook in stand (11). 

Herhaling en dissociatie 
Herhaling van het misdrijf leidt tot versterking van de post-traumatische stress
stoornis. Verwerking van de buitennormale gebeurtenis wordt dan onmogelijk. De 
traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd in werkelijkheid en 
verbeelding. Slachtoffers proberen de prikkels, die bij het trauma horen te 
vermijden en onderdrukken daarmee samenhangende gedachten en gevoelens. De 
stoornis leidt tot vervreemding van eigen gevoelens. De positieve ontwikkeling 
van slachtoffers wordt ernstig geremd (12). 

4.3 Reacties uit de omgeving van slachtoffers 

Ondersteuning door omgeving 
De sociale omgeving van mensen, die getroffen zijn door een misdrijf, zeker 
wanneer sprake is van geweld, is uitermate belangrijk. Slachtoffers stellen steun 
van anderen op prijs. Deze steun is divers. Praktische hulp kan zeker zo belangrijk 
zijn als emotionele ondersteuning. Het geven van informatie is een aansprekend 
voorbeeld van praktische steun. 

Inadequate reactie door omgeving 
De praktijk leert dat het de sociale omgeving lang niet altijd lukt praktische of 
emotionele ondersteuning te geven. Mensen in de omgeving van getroffenen lijken 
te zeer behept met eigen problemen. Van den Bout en Kleber wijzen op 
verschijnselen als besef van eigen kwetsbaarheid, hulpeloosheid en de 
onmogelijkheid een juiste inschatting van het emotionele effect van het misdrijf te 
maken. Het gebeurt nogal dat betrokkenen rond het slachtoffer een negatieve 
houding aannemen. Men schrijft de oorzaak van het misdrijf aan het slachtoffer 
zelf toe. (13) 

4.3.1 Blaming the victim 

Popgroep 
Enkele jaren geleden, meldt Van Dijk, werden leden van een popgroep, tijdens hun 
optreden in Rijswijk, in het hoofd geschoten (14). Twee van de slachtoffers 
overleden. De daders werden nooit gevonden. Van Dijk meldt verder dat de lokale 
pers al snel de schuldvraag bij de slachtoffers neerlegde. Het zou om een 
afrekening tussen drugsdealers gaan. 
Evenzeer was pijnlijk dat het Openbaar Ministerie niet uit zichzelf contact opnam 
toen de opsporing vastliep, het Schadefonds Geweldsmisdrijven deed er twee jaar 
over om een ingediend verzoek tot schadevergoeding te honoreren. 
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Geloof in een rechtvaardige wereld 
Op slachtoffers van misdrijven wordt niet met sympathie en mededogen 
gereageerd. Hun verhalen vormen immers een bedreiging voor het geloof in een 
rechtvaardige wereld. Als slachtoffers buiten eigen schuld getroffen worden, blijkt 
de samenleving minder rechtvaardig te zijn, dan zij deze dachten. Een manier om 
deze verontrustende gedachte te vermijden is door toerekening van de oorzaak 
van misdrijven aan de slachtoffers zelf (15). Op deze manier behouden de 
personen in de omgeving van slachtoffers het vertrouwen om als sociaal wezen te 
handelen. Slachtoffers worden gezien als oorzaak van hun schrijnende toestand. 
Zij vormen een uitzondering op een verder billijke en redelijke ordening van de 
samenleving. 

Omgeving beinvloedt verwerking negatief 
Steinmetz meldt dat de omgeving slachtoffers verantwoordelijk stelt voor hun lot 
(16). De samenleving waaronder de media doen voorkomen alsof slachtoffers 
verliezers zijn. Zij worden gemeden omdat zij depressief van stemming zijn. De 
omgeving is geneigd het gezelschap van opgewekte mensen op te zoeken. 
Onderdeel van de verwerking van misdrijven is dat slachtoffers hun kijk op en 
omgang met hun omgeving moeten herzien. 
Wanneer sociale en praktische ondersteuning door familieleden en vrienden 
uitblijft zal dit verwerking van schokkende gebeurtenissen bemoeilijken. Van der 
Velden e.a. refereren aan de situatie van kankerpatiënten. Afwezigheid van 
emotionele steun en uitleg over wat er staat te gebeuren oefent negatieve invloed 
uit. 
Bij slachtoffers van misdrijven leidt onnauwkeurige of te gedetailleerde 
berichtgeving in de media tot negatieve reacties als beschuldigingen en "grapjes". 
Slachtoffers worden opnieuw geraakt (17). 
Boland ziet ook hulpverleners als voorbeeld van een beschuldigende en 
ongelovige omgeving. Miskenning van de machtsongelijkheid tussen daders en 
slachtoffers staan een integer begrip van verhalen van slachtoffers in de weg. 
Noodzakelijke voorwaarde tot verwerking zijn voor Boland ondermeer 
hulpverleners, die in staat zijn een integer zicht op de overlevingsstrategie van 
slachtoffers te ontwikkelen. (18). 

4.3.2 Ondersteuning van kwaliteit 

Yoianda; ongeloof bij systeemdominante zorg 
Er zijn slachtoffers met een zodanig ingewikkelde problematiek dat verwijzing 
naar professionele hulpverlening nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers 
van kindermishandeling en incest. Hun problematiek is zo zwaar dat zij buiten het 
bestek van het korte termijnaanbod van slachtofferhulp vallen. 
Aansprekend is in dit verband het relaas van Yoianda (19). Van der Hart vraagt 
zich af hoe een slachtoffer van, gedurende jaren aanhoudend gruwelijk seksueel 
geweld, in leven weet te blijven. Deze drang tot leven staat op gespannen voet 
met het ongeloof dat haar te beurt viel bij politiemensen, hulpverleners, 
leerkrachten en buren. De extreme wreedheden, die Yoianda moest ondergaan en 
het daaropvolgende ongeloof, leidden tot een psychische afweerreactie. 
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Ongeloof bij institutionele hulpverlening 
Yolanda is negatief over de reguliere hulpverlening en het medische bedrijf. De 
werkers van deze instellingen stonden haar niet toe of waren niet in staat haar tot 
formulering van haar wensen uit te nodigen. De dienstverleners gingen tezeer uit 
van eigen methodiek. Ook gaven deze te kennen niet met de ernst van het verhaal 
uit de voeten te kunnen. Zij waren door schrik bevangen. 
Hun emoties over het relaas van de cliente stonden een inlevende benadering in 
de weg. Yolanda kreeg daardoor geen kans tot eigen formulering van knelpunten 
over te gaan. 

Dissociatie 
Van der Hart omschrijft haar reactie als een voorbeeld van een meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis. Ter overleving maakte zij zich psychisch los van de 
voortdurend traumatiserende gebeurtenissen. Deze dissociatieve stoornis begon 
voor het tiende jaar. Het slachtoffer trok zich in zichzelf terug en verbeeldde uit de 
gewelddadige situatie te ontsnappan. 
Er is sprake van een totale dissociatie wanneer lijkt alsof geen herinneringen meer 
aanwezig zijn. Bij aanhoudende incest is daarvan veelvuldig sprake. 

Integere rechercheurs; erkenning van slachtofferschap 
Van der Hart meldt dat de therapie aan incestslachtoffers veel tijd vraagt en een 
hoog risico kent. Werkers met een grote mate aan inzet en ervaring zijn in staat 
een dergelijke therapie aan te bieden. Yolanda laat zich lovend uit over twee, haar 
zaak toegewijde, politiemensen. Deze waren in staat om met veel geduld en 
toewijding een basis van voldoende vertrouwen met haar op te bouwen. Zij gaven 
Yolanda voldoende stimulans om haar verhaal kenbaar te maken. 
Yolanda geeft aan waarom deze rechercheurs haar over de streep trokken. Zoals 
gezegd speelden geduld en vertrouwen een grote rol. Het belangrijkste was dat zij 
duidelijk tot uitdrukking brachten Yolanda's ervaringen op geen detail in twijfel te 
trekken. Zij erkenden haar daarmee in haar slachtofferschap. 

Het verhaal over Yolanda sprak tot eenieders verbeelding, ook omwille van de 
enoreme publiciteit, die deze zaak kreeg. Het mag duidelijk zijn dat verhalen van 
slachtoffers, ernstig en minder ernstig, iedere dag spelen en dan zonder deze 
media-aandacht. Hieronder presenteer ik vier voorbeelden daarvan; vier verhalen 
over vier willekeurige slachtoffers. 

4.3.3 Casusposities 

De aangekondigde casusposities analyseer ik op drie elementen. Als eerste 
omschrijf ik de omstandigheden en de beleving van de slachtoffers in kwestie in 
termen van traumatische beleving. Als tweede rapporteer ik over de interventie 
van de hulpverlener aan de hand van de 'sensitizing concepts'. En tenslotte 
beargumenteer ik in welke mate hulpvragers en hulpverleners in kwestie kwaliteit 
wisten te bereiken door gebruik van de zogeheten ijkpunten. De vier 
beschrijvingen zijn afkomstig uit de praktijk van Slachtofferhulp 
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Amsterdam/Amstelland. 

CASUS 4.1 De omgeving deed er luchtig over 
1. Oktober 1996 meldt zich een man bij Slachtofferhulp. Hij is werkzaam bij 
een glazenwassersbedrijf. In z'n team heeft hij al een tijd woorden met een 
jongere collega. Deze is, naar zeggen van cliënt, kortaangebonden. De 
collega heeft hem al verscheidene malen bedreigd. Oorzaak van deze 
spanning waren verdachtmakingen over vermeend vreemdgaan door cliënt. 
Afgelopen woensdagavond, meteen na het werk, is cliënt door de jongere 
collega mishandeld. Slachtoffer heeft zich ziek gemeld. Hij heeft last van 
slapeloosheid, is bang voor herhaling en voelt zich gaandeweg 
depressiever. Eerst een scheiding en nu dit. 
2. De cliënt is er ernstig aan toe. Hij heeft twee klappen tegen zijn slaap 
gekregen en was naar zeggen van de andere collega's enige minuten buiten 
bewustzijn geweest. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie, hetgeen hem 
door de eigenaar van het bedrijf niet in dank werd afgenomen. Deze had de 
ruzie liever "binnenkamers" gehouden. Dit incident is slecht voor de 
reputatie van het bedrijf. 
3. Cliënt trekt zich niet zoveel aan van de opmerkingen van de baas. Hij is 
eerder langs geweest bij hem om zijn hulp te vragen bij het collegiale 
geschil. De baas had er nogal luchtig over gedaan. Een geschil wat bij 
drank is ontstaan, moet je ook weer met drank kunnen bijleggen. Cliënt 
voelde zich nogal met een kluitje in het riet gestuurd. 
4. Door de laconieke reactie van de baas ondervond cliënt ook weinig steun 
van de directe collega's. Van de oorzaak van het geschil begrijpt hij nog 
minder. Hij is twee maanden geleden op bezoek geweest bij de zuster van 
de gewelddadige collega maar uitdrukkelijk op haar uitnodiging. Bovendien 
is zijn scheiding al een halfjaar geleden uitgesproken. De collega heeft 
ongelijk met zijn uitspraak over vreemdgaan. Bovendien staat het de zuster 
en hem toch vrij hoe een eventuele verhouding te regelen? 
5. De weinig solidaire reactie van werkomgeving valt hem danig tegen. Tot 
het incident had hij met veel plezier bij het glazenwassersbedrijf gewerkt. 
Hadden ze hem ook goed door de scheiding heengeholpen. Naast het werk 
was er ook veel contact met elkaar op de vrije dagen. De reactie van de 
collega in kwestie en de anderen doen hem besluiten naar ander werk om 
te zien. Hij voelt zich irünimaal gesteund. 
6. De medewerker van Slachtofferhulp laat cliënt vertellen over zijn 
ervaringen onmiddellijk en enige dagen na de gewelddadigheid. Er was ook 
sprake van fysiek letsel. De politie heeft tot zover niet meer actie 
ondernomen dan aangifte opnemen en het horen van de collega. Inmiddels 
is het incident twee-en-halve maand geleden. Het wordt kennelijk in de 
doofpot gestopt. 
7. Contact met de politie door Slachtofferhulp levert de informatie op dat de 
dader heeft bekend. Deze was bezorgd om zijn zus, die meer 'slechte' 
ervaringen met mannen heeft gehad. De politie heeft de zaak niet 
doorgestuurd; staat het slachtoffer daarop? 
8. Cliënt en Slachtofferhulp hebben opnieuw contact. Wil cliënt de zaak 
afgehandeld door een strafzitting of is onderhandse schikking mogelijk. Dit 
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lijkt meer aan te bevelen, tenslotte moeten partijen in de werksituatie met 
elkaar verder. De daad van de dader, blijkt inmiddels, was vooral ingegeven 
door overbezorgdheid. 
9. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen slachtoffer en dader. 
Naast Slachtofferhulp is ook de eigenaar van het bedrijf aanwezig. Zowel 
slachtoffer en dader spreken hem aan op zijn weinige toeschietelijkheid, 
bijvoorbeeld waar het ging om het conflict tussen beiden te regelen. Ze 
hadden meer van hem verwacht. Sneller optreden door hem, gaf het 
slachtoffer aan, zou hem geholpen hebben de geschiedenis sneller achter 
zich te laten. Het zou ertoe hebben geleid dat hij weer op het werk had 
kunnen komen. 
10. Betrokkenen vinden elkaar, beloven beterschap en spreken af dat het 
slachtoffer vanaf komend weekeinde weer op het werk kan verschijnen. De 
baas zal hem welkom heten tegenover de collega's. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Tot voor het beschreven incident was de werkomgeving en het werkperspectief 
het best aan te duiden met omschrijvingen als voorspelbaar, rechtvaardig, billijk 
en zo meer. Het werk was plezierig, de man keek niet naar een andere baan om. 
Het incident in kwestie had alles veranderd. Onmiddellijk daarna was er sprake 
van verbazing, ontgoocheling, schrik, nachtmerries en concentratieproblemen. 
Deze gevoelens maakten in de daaropvolgende dagen plaats voor wantrouwen, 
een gevoel van onveiligheid, irritatie, woede en schuldgevoel. Het slachtoffer 
voelde zich kwetsbaar. Het slachtoffer voelde zich noch door werkgever noch door 
politie erkend in zijn slachtofferschap. De kwestie zou op de lange baan worden 
geschoven. In de weken na het gebeuren kwamen gevoelens van eenzaamheid, 
verdriet, lusteloosheid en depressie steeds nadrukkelijker naar voren. Pas bij de 
komst van Slachtofferhulp trad hierin verandering op. 

Sensitizing concepts 
Het slachtoffer was gevangen in een typisch "wij-zij-denken"; hijzelf tegenover de 
dader, de baas en zelfs de weinig ondernemende politie. Dit gevoel maakte hem 
bij uitstek machteloos, versterkte zijn slachtofferschap en tastte zijn 
zelfvertrouwen aan. 
De hulpverlener bood zichzelf aan als iemand met wie open en waarachtig kon 
worden gecommuniceerd. Alleen al het praten met een betrokken buitenstaander 
bood enige distantie. 
De hulpverlener wist te koppelen naar baas en politie; daarmee doorbrak deze, ook 
in de ogen van het slachtoffer, de ontstane patstelling. De inzet van de politie 
kreeg nieuwe dynamiek; zij waren terughoudend geweest, hadden eerst de 
regeling van het conflict aan partijen zelf willen overlaten. Aan de hulpverlener 
deelden zij mee dat wanneer daar geen schot in kwam, zij verdere strafrechtelijke 
actie zouden ondernemen. 
Deze mededeling gaf het slachtoffer de nodige ruimte. Hij kon met de "stok achter 
de deur" het gesprek met baas en dader aangaan. Deze perspectiefverschuiving 
bood meer ruimte tot onderhandeling. Daarop werden metterdaad zaken gedaan 
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naar bedrijfseigenaar en collega in kwestie. 

Ijkpunten 
De medewerker had inzet en was bereid het slachtoffer te verstaan in diens 
kwetsbaarheid. Zo ook was de medewerker oprecht bezig om contact te leggen 
met baas en de tegenpartij. Dit contactleggen gebeurde vanuit het geloof dat 
slachtoffer en diens werksituatie er op één of andere manier uit zouden komen, 
eerder door onderhandeling dan door strafrechtelijke actie. Toch bood de 
eventuele mogelijkheid van dergelijke actie een steuntje in de rug. Het nodigde in 
ieder geval het slachtoffer uit de situatie net even anders te kunnen aanpakken. 

CASUS 4.2 Ik heb er ook zelf schuld aan 
1) Maart 1992 wordt Slachtofferhulp bezocht door een 35-jarige vrouw van 
Pakistaanse afkomst. Het hulpverleningsgesprek wordt in het Engels 
gevoerd. 
2) Zij vertelt over haar situatie. 10 jaar daarvoor is zij door haar ouders aan 
een 8 jaar oudere man uitgehuwelijkt. Eerst was het paar van plan in 
Pakistan te leven. Vrij snel maakte dit plan plaats voor het voornemen om 
naar Groot Britannië te emigreren. Het verblijf in Engeland was van korte 
duur. De echtgenoot beleefde de discriminatie als uiterst hinderlijk. 
Bovendien dacht hij in Nederland met zijn studie elektrotechniek beter aan 
de bak te kunnen. 
3) Deze veronderstelling werd niet bewaarheid. Met zijn gebrekkige kennis 
van het Nederlands lukte het hem slechts een betrekking als ongeschoold 
arbeider te krijgen. Hij was nogal verbitterd over zijn situatie. Geldgebrek 
en de angst van eerverlies verhinderden dat het paar remigreerde. 
4) Er kwamen geen kinderen. Of man of vrouw daarvan de oorzaak waren 
bleef onduidelijk. Feit was, dat de man het zijn vrouw verweet. Bovendien 
was er de nodige verbittering over de weinig succesvolle emigratie naar 
Europa. De frustratie daarover leidde tot aanhoudend geweld tegen de 
vrouw door de man. Alles was "haar schuld". 
5) De vrouw vertelde in het gesprek dat zij alles gelaten verdroeg. 
Misschien was de ellendige situatie ook haar schuld en had zij destijds niet 
moeten aandringen op een verblijf ver van haar schoonouders. Het lot 
strafte haar inderdaad voldoende: er kwamen geen kinderen. 
6) Dat zij voortdurend werd geslagen ervoer zij als lichamelijke en 
geestelijke pijn. Het maakte niet uit als zij van haar echtgenoot zou 
wegvluchten. Zij droeg toch immers schuld aan de situatie. Aan haar eigen 
ouders melden over haar ongelukkige situatie zou zij nooit doen. 
7) Het leek haar waardiger haar lot te nemen zoals het was. Dan leek zij de 
regie over haar omstandigheden te kunnen handhaven. Dan kon zij zich in 
mentale zin boven haar man met zijn frustraties verheffen. 
8) De medewerker van Slachtofferhulp kon niet veel meer dan de vrouw 
bedanken voor haar incidentele bezoek, haar verhaal zo goed mogelijk 
aanhoren en haar steunen bij haar verdriet. De vrouw wilde geen 
vervolggesprek, laat staan haar identiteit prijsgeven. Zij vertrok met het 
aanbod van de medewerker dat zij altijd bij Slachtofferhulp welkom zou 
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zijn. Het gesprek op de vrijdagmiddag in kwestie heeft nooit tot een 
volgend contact geleid. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Bij dit slachtoffer had het gevoel deel te zijn van een beheersbare en rechtvaardige 
wereld al lang geleden plaatsgemaakt voor een gevoel liefst aan alles te willen 
ontsnappen. Het slachtoffer voelde zich kwetsbaar, was moe, had last van hoofd
en spierpijnen. Voelde zich eenzaam, hetgeen zich vertaalde in verdriet en 
huilbuien. Zij was bang, lusteloos en vergeetachtig. Slachtofferhulp kon, ondanks 
grote betrokkenheid, weinig doen om deze beklemming op te heffen. 

Sensitizing concepts 
Bij de afsluiting van dit eenmalige contact blijft de hulpverlener achter met een 
groot gevoel van machteloosheid. Er was bij deze cliënt zeker de inzet iets te 
willen doen aan de situatie maar de hulpverlener werd weerhouden door de 
onmogelijkheid in deze complexe sociale werkelijkheid te onderscheiden op 
actoren en interactie. De omstandigheden van de vrouw bleven ondoorzichtig, 
complex en onveranderlijk. Daardoor kwamen noties als 'kleinschalig arrangement 
van de sociale omgeving' of 'kunnen koppelen' niet aan bod. Daarbij speelden taai
en cultuurverschil een behoorlijk nadelige rol. 
Uiteindelijk kon de hulpverlener enkel het spreekwoordelijke "luisterende oor" 
aanbieden en hopen dat het slachtoffer zich althans enigermate erkend voelde in 
haar slachtofferschap. 

Ijkpunten 
Zeer zeker was er alle inzet om het slachtoffer te verstaan vanuit haar 
kwetsbaarheid én was er de oprechte wens om de vrouw op integere wijze te 
verstaan. Het was veel moeilijker het slachtoffer en haar omgeving te zien als deel 
van de oplossing. De door macht beïnvloedde verhoudingen tussen Pakistaanse 
vrouw en echtgenoot lieten vooral gebrek aan veranderingsmogelijkheid zien. Hier 
zou strafrechtelijke actie wellicht wel iets hebben kunnen losmaken; de vrouw had 
daarin geen vertrouwen. De medewerker kon de vrouw enkel wat troostende 
woorden meegeven; het slachtofferschap lag hier complex en was omwille van de 
taalbarrière moeilijk te duiden. 

CASUS 4.3 Ruzie op het schoolplein 
1. Op 27 mei 1995 wordt mevrouw T. slachtoffer van mishandeling. Zij 
wordt in het zicht van haar twee kinderen in elkaar geslagen door haar 
buurvrouw. Beide vrouwen hadden al geruime tijd ruzie met elkaar. 
Mevrouw T. is alleenstaand. 
2. Op verzoek van de schoolleiding komt de politie ter sprake. Deze belooft 
een bemiddelingspoging. Deze vindt in juni plaats. 
3. Mevrouw T. zoekt contact met Slachtofferhulp. Het bemiddelingsgesprek, 
waarbij de Woningbouwvereniging ook aanwezig was, heeft niet veel 
opgeleverd. Zij is bang voor herhaling, wordt bij voortduring aan het 
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incident herinnert en zij schaamt zich zeer omdat de twee jonge kinderen 
getuige waren van het incident. Het slachtoffer voelt zich niet begrepen. 
Haar kennis van het Nederlands is beperkt. 
4. De Spaanssprekende medewerker van Slachtofferhulp neemt contact op 
met de Woningbouwvereniging. Deze heeft besloten de buurvrouw een 
andere woning aan te bieden. Hiervan was cliënte niet op de hoogte. 
Slachtofferhulp brengt haar deze informatie, hetgeen haar iets geruster 
maakt. Ze stelt in aanvang geen behoefte aan emotionele ondersteuning te 
hebben. Deze krijgt zij immers van haar familieleden, die in de buurt 
wonen. 
5. Drie weken later belt mevrouw T. opnieuw. Zou Slachtofferhulp nog een 
keer langs kunnen komen. De steun van de familie valt tegen terwijl haar 
gevoel van slachtofferschap aanhoudt. Slapen gaat nog steeds zeer moeilijk. 
Haar gevoel van stress is niet minder geworden. Het incident op het 
schoolplein heeft zij tot zover niet met de kinderen besproken. 
6. Het is inmiddels half augustus. Slachtofferhulp heeft nu opnieuw een 
gesprek met mevrouw T., waarbij ook beide kinderen en haar broer 
aanwezig is. Zij kan nu veel beter haar gevoelens uiten. De buurvrouw zal 
het einde van de maand verhuizen. Tijdens de mishandeling werd ook de 
bril van cliënte stukgeslagen. De medewerker van Slachtofferhulp neemt dit 
op met de politie; deze zal alsnog bemiddelen. Het dossier wordt naar het 
Openbaar Ministerie gestuurd. 
7. 22 september 1996. Het gaat nu beter met mevrouw T. De buurvrouw in 
kwestie is verhuisd. Zij heeft de schade aan de bril vergoed. Mevrouw T. is 
beter dan voorheen in staat over het gebeurde te vertellen. De gevoelens 
van spanning zijn goeddeels verdwenen. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Onmiddellijk na het incident voelde het slachtoffer zich bedreigd en machteloos. 
Het incident was al met al onverwacht aangekomen. Het had het dagelijkse leven 
behoorlijk ontwricht. De dagen daarop was er meer sprake van schrik, 
herbeleving, overtrokken alertheid en concentratieproblemen. Het slachtoffer had 
veel behoefte aan praten, hetgeen zij tegenover haar directe omgeving ook deed. 
Deze gevoelens gingen hand in hand met emoties van irritatie, woede, 
kwetsbaarheid en onveiligheid. De aanvankelijke pogingen van politie en 
woningbouwvereniging leidden ook niet tot afname van deze gevoelens. 
Na drie weken, bij het bezoek door Slachtofferhulp, klaart de situatie op. Er is dan 
ook positief bericht binnengekomen, de buurvrouw heeft een ander huis 
aangeboden gekregen, zij zal hier van gebruik maken. Einde september tenslotte 
kan gesproken worden van herstel. De gevoelens van eerdere herbeleving en 
heftigheid zijn verdwenen. Er is sprake van succesvolle verwerking. 

Sensitizing concepts 
Al snel ontstaat contact tussen hulpvrager en hulpverlener en krijgt de hulpvrager 
het gevoel haar zeggenschap over haar leefsituatie te herwinnen. De politie 
ondervond zij niet als partij aan haar zijde. Door de komst wordt de communicatie 
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tussen politie en haar versterkt. Slachtofferhulp is eveneens geslaagd in het 
'netwerken' naar de woningbouwvereniging. Het lijkt wel alsof beide instanties 
beter in staat zijn aan het slachtoffer uit te leggen dat zij toch 'echt hun best' doen 
in haar voordeel. Bewijs van dit streven is het bericht van aanbod van andere 
woningruimte aan de buurvrouw. 
Door de actie van Slachtofferhulp komen slachtoffer en beide instanties op één lijn 
te zitten. Partijen maken zich, versus de "a-sociale" buurvrouw een congruente 
visie van handelen eigen. Het slachtoffer kan 'opgelucht' adem halen en zich een 
toekomstperspectief na vertrek van de buurvrouw eigen maken. 

Ijkpunten 
Juridische actie sec had in deze situatie weinig oplossing geboden, daarvan was 
ook de politie overtuigd. Zij bood ook aan te onderhandelen tussen beide partijen. 
Coalitievorming tussen politie, woningbouwvereniging en Slachtofferhulp werkte 
des te meer. De medewerker van Slachtofferhulp slaagde erin op kleinschalige 
wijze te opereren. De actie als totaal bood de Spaanse vrouw een hernieuwd 
zeggenschap over haar eigen leefomstandigheden. 

CASUS 4.4 Kaak op drie plaatsen gebroken 
1. November 1996 is een twee-en-dertigjarige man in elkaar geslagen door 
drie onbekende mannen. Dit gebeurde buiten op straat, niet ver van zijn 
woonhuis. Zijn kaak is op drie plaatsen gebroken. Het slachtoffer heeft een 
week in het ziekenhuis gelegen. Hij moet opnieuw geopereerd worden. Op 
het moment van aanmelding heeft hij veel pijn, is erg bang en tast in het 
duister naar het motief van mishandeling. 
2. Het eerste gesprek tussen slachtoffer en medewerker van Slachtofferhulp 
vindt plaats in het ziekenhuis. De man is alleenstaand. Hij is bang om terug 
naar huis te gaan. Hij speelt met de gedachte enige weken bij familieleden 
in Brabant te logeren. Daar kan hij wat op verhaal komen. 
3. Enige weken later is het slachtoffer terug in Amstelveen. Hij heeft veel 
behoefte om te praten. Het slachtofferschap staat niet alleen. Kort achter 
elkaar is zijn vader overleden en heeft hij met de vriendin, met wie hij 
samenwoonde, gebroken. Van zijn studieplannen is weinig terecht 
gekomen. Zonder behoorlijke opleiding is het moeilijk aan de bak te komen. 
4. Voor wat betreft werk kwam de mishandeling slecht uit. Enige weken 
daarvoor had hij via een uitzendbureau een betrekking als koerier 
gevonden. Hij zou daarmee beginnen. Door letsel en ziekenhuisverblijf is hij 
deze baan kwijtgeraakt. Hij voelt zich terug bij af. 
5. Februari 1997. De medewerker van Slachtofferhulp heeft nu drie 
gesprekken gevoerd. Emoties naar aanleiding van het incident en zijn 
verdere leefomstandigheden zijn uitgebreid ter sprake geweest. De 
medewerker heeft erkenning en herkenning kunnen bieden. Het letsel aan 
de kaak is ontstoken. Dit maakt verdere noodzaak van emotionele steun des 
te dringender. De zaak is voorgedragen aan het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven. Er is een nieuwe afspraak met de kaakchirurg 
gemaakt. Naar het uitziet zal een derde operatieve ingreep moeten 
plaatsvinden. De daders zijn nog steeds spoorloos. Het slachtoffer kan geen 
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motief tot mishandeling bedenken. De gevoelsmatige verwerking van het 
gebeuren verloopt moeizaam. 

Analyse 

Slachtofferschap 
Op het moment van ontmoeting met Slachtofferhulp is cliënt uiterst ontwricht in 
z'n normale levensritme. Hij voelde zich tijdens het incident machteloos en uiterst 
bedreigd. Daarna kwam de schrik en de angts voor herhaling van de 
mishandeling. Cliënt klaagt over slaapproblemen en nachtmerries. Hij vermijdt de 
plek van mishandeling, durft niet terug naar de plaats waar zijn leven zo'n 
noodlottige wending nam. In gesprek met de medewerkster van Slachtofferhulp 
komen gaandeweg andere gevoelens aan bod. Het gevoel van kwetsbaarheid 
maakt plaats voor dat van woede, dat van zelfschuld voor dat van hevige ergernis. 
Toch blijft er een gevoel van doffe berusting en tasten naar de zin van het leven. 
De medewerker doet haar best deze gevoelens te duiden, hetgeen extra moeilijk is 
want het slachtofferschap naar aanleding van de mishandeling is er één in een 
reeks. 
Toch is er enige vooruitgang hoewel gevoelens van herstel regelmatig worden 
afgewisseld door gevoelens van eenzaamheid, huilbuien, verdriet, angst en 
lusteloosheid. De verwerking zal beslist nog enige maanden duren. De 
medewerkster overweegt verwijzing naar een psychotherapeut. 

Sensitizing concepts 
Positieve elementen in bovenstaande casuspositie is de vasthoudendheid van de 
hulpverlener om het slachtoffer terzijde te staan in de verwerking van het misdrijf. 
Dit komt zeker aan bij het slachtoffer; de hulpverlener is ook verontwaardigd over 
de onrechtvaardige gang van zaken. 
Tevens is de hulpverlener in staat de zaak als verzoek voor te leggen aan het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit biedt geen onmiddellijk financieel soelaas, 
maar laat aan het slachtoffer zien dat de overheid bij dit soort ernstige redeloze 
geweldpleging niet onpartijdig toeziet. Hoe bureaucratisch dit aanvankelijk ook 
lijkt, het slachtoffer ontleent bemoediging daaraan. 
De situatie van het slachtoffer is complex, ook vanwege zijn eerdere verlies van 
vader en partner. Effectieve verruiming van handelingsrepertoire zal de 
medewerker van Slachtofferhulp niet lukken. Daarvoor is psychotherapeutische 
ondersteuning nodig. Er zal nog het nodige aan verwerking moeten plaatsvinden. 

Ijkpunten 
Het slachtoffer ondervond van de hulpverlener belangeloosheid, inzet en de 
bereidheid hem te verstaan in zijn slachtofferschap. De hulpverlener wekte de 
indruk duidelijk 
het beste beentje voor te willen zetten. Dat bood troost en bemoediging. Zoals 
gezegd was de aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een manier om 
het slachtoffer enige zeggenschap terug te geven over eigen leefomstandigheden. 

4.4 Afsluiting 
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Omgeving en kwaliteit van verwerking 
In dit hoofdstuk werd zicht geboden op de emotionele gevolgen van een misdrijf. 
Het succes van de verwerking daarvan hangt ondermeer af van de soort van 
reactie, die door de omgeving wordt geboden. Ontbreekt hierin kwaliteit dan zal 
de verwerking van het misdrijf stagneren. Slechte verwerking uit zich ondermeer 
door het verlies van handenngsruimte. Het vanzelfsprekende in de omgang met de 
omgeving gaat verloren. Mensen kunnen voor kortere of langere tijd, soms zelfs 
voor de rest van hun leven daarvan hinder ondervinden. 

Politie en justitie deel van de omgeving 
Het strafrechtsapparaat is een belangrijk onderdeel van de omgeving van 
slachtoffers. Dit apparaat zal, gegeven het bureaucratische karakter daarvan, 
eerder kwaliteitsbelemmerend dan -versterkend werken. Ondanks goede 
bedoelingen van afzonderlijke functionarissen en de interventies door 
Slachtofferhulp zal het apparaat slechts beperkt in staat zijn om voldoende 
erkenning van het slachtofferschap of het herstel van het rechtsgevoel mogelijk te 
maken. 

Ondersteuning van kwaliteit; verdere beschrijving in komende hoofdstukken; 
hulpverleningsmethodiek, politie en justitie 
Toch zijn er situaties, waarin slachtofferhulp, politie en het openbaar ministerie er 
wel in slagen ondersteuning van kwaliteit te leveren. De hoofdstukken totzover, 
vooral voor wat betreft de casusposities, lieten daar al het nodige van zien. De 
door mij bedoelde kwaliteit vraagt om de verwezenlijking van een aantal 
voorwaarden, waarbij die van discretionaire ruimte en tussen-organisatie 
belangrijke zijn. 
In hoofdstukken 5 geef ik nadere beschrijving met betrekking tot de politie, terwijl 
ik in hoofdstuk 6 de bijzondere aandacht op de werking van het justitiële apparaat 
richt. 

In deze hoofdstukken worden theoretische noties opnieuw met 
praktijkbeschrijving afgewisseld. 

Noten 

1) Steinmetz (1990): blz. 29 e.v. 

2) Van der Velden, Van der Burg, Steinmetz, Van der Bont (1992): blz. 13 e.v. De 
auteurs verwijzen in hun schets naar theorievorming door Lazarus en Laurier (R.S. 
Lazarus, R. Launier: Stress related transactions between person and environment; 
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in: L. A. Pervin, M. Lewis: Perspectives in ^interactional psychology; New York, 
1978 

3) Van der Velden e.a. (1992) biz. 22: De aanduiding PTSS komt uit de Diagnostic 
and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM III) Zie; B. Gersons: 
Posttraumatische stress-stoornis: geschiedenis van een recent begrip; in: MGV 9 
en: B. Gersons: Acute Psychiatrie; Assen, 1991 

4) Van den Bout en Kleber (1994): blz. 70 e.v. 

5) Hofman, Kleber, Brom (1990): blz. 16 e.v. 

6) Kleber, Brom m.m.v. van Defares: (1992): blz. 12 e.v. 
Onder invloed van ondermeer Horowitz (M.J. Horowitz en N.B. Kaltreider: Brief 
psychotherapy of stress response syndromes; in: T. Karasu, L. Bellak (red.): 
Specialized techniques in individual psychotherapy; New York, 1980) ontwikkelde 
de American Psychiatric Association een handboek waarin het begrip 
psychostraumatische stress-stoornis werd ontwikkeld (DSM IHR). 

7) idem: blz. 30: De auteurs stellen de termen coping of stress response syndrome 
voor. Bij een dergelijke aanduiding drukt men uit dat de persoon zich heeft te 
verstaan tot de fysieke en psychische gevolgen van het schokkende incident. De 
kwaliteit van verwerking hangt samen met de persoonskarakteristiek en de 
kenmerken van zijn omgeving. Ook de toedracht van het incident doet ertoe. 
Ondergaat men deze in collectief verband of wordt men individueel getroffen ? 
Bekend in deze is het verschil in verwerking van hun oorlogservaringen van 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en die in Vietnam. De eerste categorie 
veteranen werden met een grote mate aan erkenning welkom geheten, terwijl 
voor de veteranen uit Vietnam geen maatschappelijk welkom was. 
Zo ook gelden verschillen in cultuur voor bijvoorbeeld de appreciatie van de dood, 
stervenden en hun nabestaanden. Aries (P. Aries: Western attitudes towards 
death: From the Middle Ages to the present; The John Hopkins University Press, 
Baltimore/London, 1974) toont aan dat het verschijnsel overlijden, wat in de 
middeleeuwen een onmiddellijke werkelijkheid was voor jong en oud, in de loop 
der eeuwen steeds meer is 'weggestopt'. In de huidige tijd krijgen nabestaanden 
minimale erkenning. Zij worden gevraagd hun gevoelens te onderdrukken. 

8) idem: blz. 175 e.v. Flamery ( R.B. Flamery: Social support and psychological 
trauma: A methodical review: Journal of Traumatic Stress, 1990, 3, blz. 593-613) 
duidt de sociale omgeving als ondersteunend aan aan de hand van de volgende 
kriteria: 1) cognitive support, de omgeving moet bereid en in staat zijn de 
gebeurtenis en de daaruitvolgende verschijnselen te verklaren, 2) de omgeving 
moet in staat zijn traumatisch gedrag te accepteren, 3) de omgeving moet 
materiële ondersteuning kunnen bieden, 4) de omgeving is in staat gezelschap en 
lotsverbondenheid (companionship and cameraderie) te bieden en 5) de omgeving 
biedt emotionele ondersteuning (" a pat on the shoulder "). 

9) idem: blz. 81 
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10) Uijtdewilligen (1991) 

11) Boland (1988): biz. 11 
Vele auteurs definiëren seksueel geweld als een uiting van machtsongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Rubin (L. Rubin: Pijn en moeite; Baam, 1976) 
kwalificeert de verhouding tussen man en vrouw als een productieverhouding. De 
vrouw is nodig als moeder, huisvrouw en sexueel object. Zij levert het 
leeuwendeel aan de instandhouding van het gezin. 
Meulehbelt e.a. (A. Meulenbelt: Feminisme en socialisme; Amsterdam, 1975 en: P. 
Milhoffer: Familie und Klasse; Frankfurt/M., 1977) leggen verband tussen de 
ondergeschikte positie van vrouwen en hun rol in het bestel van de sociaal-
economische verhoudingen. Bij deze onderschikking is geen sprake van brute 
overheersing. Het zijn ook vrouwen zelf, die met deze achterstelling genoegen 
nemen. 
Zowel Greer als Radcliffe Richards (G. Greer: The female eunuch; New York, 1971; 
en J. Radcliffe Richards: The sceptical feminist; Harmondsworth, U.K., 1982) 
wijzen de gedachte aan typisch vrouwelijke eigenschappen af. De zogenaamde 
vrouwelijke natuur is geen biologisch product maar heeft veel meer zijn oorsprong 
in opvoeding en ideologie. 
Ook Millett (K. Millett:Sekse en Macht; Amsterdam, 1983) wijst het patriarchaat 
als natuurtoestand af. Het patriarchaat is historisch gezien van lange duur. De 
aanvang ging samen met de intrede van een godsdienstcultuur, waarin de 
mannelijke sexualiteit centraal kwam te staan. Het historisch oudere matriarchaat 
met de vrouwelijke vruchtbaarheidsideologie verdween. Er werd een mannelijke 
godenwereld gecreëerd. Godinnen werden gedegradeerd, in diskrediet gebracht 
of eenvoudig geëlimineerd. Er werd een theologie opgebouwd waarin zelfs de 
gedachte aan vrouwelijke sexualiteit werd geweerd. Pallas Athene zou zijn 
geboren in het hoofd van oppergod Zeus. Bij de geboorte van Christus zou de 
maagdelijkheid van Maria intact zijn gebleven. (U. Ranke-Heinemann: Eunuchen 
voor het hemelrijk; Baam 1990). 

12) Nicolai, N.: De psychische gevolgen van seksueel geweld. Het perspectief van 
macht en machtsmisbruik; in: Gelauff e.a. (1990): blz. 16 e.v. 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een A-trauma en een B-
trauma. Het eerste trauma is het gevolg van een eenmalig optredende 
gebeurtenis. Bij het tweede trauma treedt de schokkende gebeurtenis 
herhaaldelijk op. 
Kern van de post-traumatische reactie is de afwisseling tussen de zich 
opdringende herinneringsbeelden en de pogingen van het overspoelde ik deze 
beelden weg te werken. Bij de slachtoffers met het A-trauma wisselen deze fasen 
zich. Bij het B-trauma overheerst een van beide fasen langdurig. De drang om 
traumatische beelden weg te werken zal langdurig aanhouden. Nicolai zet uiteen 
dat alle gevoelens worden geïsoleerd, gebagatelliseerd of ontkend. Dit dissociëren 
wordt gebruikt om angst en pijn te ontvluchten, het mechanisme is, in situaties 
van herhaald misbruik en machtsuitoefening (bij incest bijvoorbeeld) een veel 
gehanteerde vluchtweg. De dissociatieve stoornis leidt tot pathologiëen als 
meervoudige persoonlijkheid, geheugenverlies of depersonalisatie. 
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Zie over de vier fasen in de verwerking van een schokkende gebeurtenis het 
fasenmodel van Horowitz (M.J. Horowitz: Stress response syndromes; New York, 
1986). Deze onderscheidt: a) de fase van het eerste besef, b) de fase van 
ontkenning en verdoving, c) fase van ontkenning en herbeleving en d) fase van 
verdere verwerking. 

13) Van den Bout, Kleber, 1994: blz. 124: De auteurs duiden op een aantal obstakels 
tussen slachtoffers en de omgeving, die een goede verwerking nadelig 
beïnvloeden. Zij wijzen op, achtereenvolgens: een niet aansluitende opvatting van 
wat goede hulp kan zijn, verschillende opvattingen over de intensiteit en de lengte 
van het verwerkingsproces, het mechanisme dat men de slachtoffers de schuld 
van het misdrijf toeschrijft en het gegeven dat de omgeving er vaak belang bij 
heeft om bepaalde dingen over getroffenen te denken. 

14) Dijk, J. van: Eigen schuld, dikke bult ? in: Soetenhorst-de Savomin Lohman 
(1989): blz. 13 e.v. 

15) M. J. Lemer: The justice motive in social behavior; introduction; in: Journal of 
Social Issues, Vol. 21 nr. 3, 1975 

16) Steinmetz (1990): blz. 30 e.v. en blz. 39 

17) Van der Velden e.a. (1992): blz. 31 

18) Boland (1988); Blz. 38 e.v. Gevestigde hulpverleners zoeken de oorzaak van 
seksueel geweld vaker bij slachtoffers dan men zou mogen aannemen. 
Voorbeelden van dergelijke beschuldiging of ongeloof zijn: "Dan zal ze het ook wel 
lekker gevonden hebben", "Is het geen fantasie ?" of "Het werd een 
chantagemiddel!". Boland concludeert dat bij hantering van dergelijke uitspraken 
hulpverleners niet in staat zijn een integer zicht op de overlevingsstrategie van 
misbruikte slachtoffers te ontwikkelen. 

19) O. van der Hart: De terreur van het ongeloof in: Yolanda/Snoyink (1994): blz. 
214-223 
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