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Samenvatting

Sinds 1994 stimuleert Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) vormen 

van onderzoek, vaak wetenschappelijk van aard, die zich richten op het verbeteren 

van voorlichting, preventie of behandeling in relatie tot het thema slachtofferschap. 

Daarmee wil SASS een bijdrage leveren aan het beter positioneren van slachtoffers in 

de samenleving. Deze jubileumbundel bevat een overzicht van alle studies die SASS 

sinds haar bestaan heeft gefinancierd en een terugblik waarin de kracht van twintig 

jaar SASS uiteen wordt gezet. Aandacht is er ook voor de ambities van SASS.
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Voorwoord

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) is op 30 december 1994 

opgericht. Dat was tien jaar nadat in ons land de eerste landelijke organisatie voor 

slachtofferhulp actief werd. Inmiddels is slachtofferhulp op allerlei manieren in onze 

samenleving aanwezig. In 1999 werd tijdens de Europese top in Tampere besloten de 

rechten van de slachtoffers te erkennen en vast te leggen. Onze stichting heeft in de 

afgelopen twintig jaar een bijdrage geleverd aan het beter positioneren van slachtof-

ferhulp. Er zijn tientallen onderzoeken verricht voor een totaalbedrag van circa tien 

miljoen euro. Die onderzoeken raakten vele verschillende facetten van slachtoffer-

schap. In deze jubileumbundel wordt daar een globale indruk van gegeven en is een 

aantal projecten uitgelicht.

Slachtofferhulp is en blijft mensenwerk waarbij eigen kracht en steun hand in hand 

gaan. Dat was en is nog steeds actueel. In onze statuten uit 1994 stond dit al mooi 

verwoord. Verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening is stevig verbonden met 

re-integratie in de samenleving en de sociale redzaamheid van het slachtoffer. SASS 

heeft in een tijd dat slachtofferhulp volwassen werd veel kunnen betekenen. Nog 

steeds zijn er leemtes in de slachtofferhulp. Deze zullen we de komende jaren pro-

beren te verkleinen. Daartoe zal samenwerking en steun worden gezocht. Wij willen 

meer gebruik maken van de kennis en ervaring die binnen de Achmea-organisatie 

aanwezig is. Daarnaast blijven we zoeken naar de meest optimale inzet van onze 

middelen door samenwerking en afstemming met gelijkgestemde organisaties om zo 

steun te bieden aan slachtoffers én wetenschappers. 

Bij dit twintigjarig bestaan past ook een woord van dank aan hen die ons werk mo-

gelijk hebben gemaakt. Allereerst Vereniging Achmea die ons de financiële middelen 

verstrekt voor onze stichting. Wij hebben onze activiteiten steeds onafhankelijk 

kunnen verrichten waarbij uitsluitend het verbeteren van de kwaliteit van leven van 

het slachtoffer centraal stond. De SASS heeft een unieke structuur. Het grootste deel 

van het werk wordt gedaan door onze bestuursleden, ondersteund door een parttime 
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secretaris. Zonder hun inzet was het werk niet mogelijk geweest. Het secretariaat van 

de Raad van Bestuur van Achmea – en later het secretariaat van Vereniging Achmea – 

steunen ons administratief en zorgen steeds weer voor een gastvrij ontvangst.  

Tot slot zou ons werk niet mogelijk zijn geweest als talloze wetenschappers de weg 

naar SASS niet hadden gevonden om hun goede onderzoeksvoorstellen te  

presenteren en vervolgens uit te voeren.

De drijfveer blijft het slachtoffer zelf: het gebruik van hun eigen kracht, doelmatig 

ondersteund door gepaste hulpverlening in een samenleving die ruimte geeft aan 

slachtoffers om hun eigen leven weer op te pakken. 

Zo zijn we terug bij de doelstelling zoals geformuleerd bij de start van onze stichting 

en bovendien aangekomen bij onze inspiratie voor de komende tijd.

Armand Höppener

Voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Zeist, mei 2015
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De kracht van 
20 jaar SASS

1. Inleiding
Twintig jaar geleden stond Paul Overmars vanuit de Raad van Bestuur van Achmea 

aan de wieg van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). Sinds een 

aantal jaren wordt SASS gefinancierd door Vereniging Achmea. In zijn huidige rol als 

bestuursvoorzitter van Vereniging Achmea blikt Overmars terug.

 

“Achmea is maatschappelijk georiënteerd. Wij zijn er voor verzekerden. In het kader 

van de fusie tussen Zilveren Kruis en AVCB tot Achmea ontstond de behoefte om 

onze maatschappelijke betrokkenheid meer te tonen, anders dan door verzekeren. 

Dat was de aanleiding voor het oprichten van SASS als onafhankelijk opererende 

stichting binnen de coöperatieve groep Achmea.”

 

“De doelstellingen van SASS raken onze hoofdmissie: verzekeren. Wij wilden de 

positie van slachtoffers veranderen. En ook voorkomen dat mensen slachtoffer 

worden. Dat is niet alleen in het begin het doel geweest, dat is tot dusverre het doel 

gebleven.’’

 

SASS is geen onderzoeksinstituut, maar een stichting die door het stimuleren van 

onderzoek een bijdrage wil leveren aan het beter positioneren van slachtoffers in de 

Nederlandse samenleving. De door SASS gefinancierde onderzoeken, vaak weten-

schappelijk van aard, kunnen gericht zijn op voorlichting, preventie of behandeling in 

relatie tot het thema slachtofferschap.

 

“Zo financierde SASS een onderzoek naar kindermishandeling in de huiselijke kring. 

Dat onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor huisartsen, die terecht-

gekomen zijn in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.”
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Het is de nadrukkelijke wens van Vereniging Achmea dat de door SASS gefinancierde 

onderzoeken niet uitsluitend de wetenschap dienen. “Wij vinden het belangrijk dat de 

resultaten daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van 

slachtoffers in onze samenleving. De praktische toepasbaarheid van de onderzoeken 

die SASS steunt is en blijft cruciaal.”

 

Met als doel ‘de Nederlandse samenleving qua omgang met het thema slachtoffer-

schap een stap naar een betere toekomst te brengen’, begon SASS eind 1994 aan 

haar missie.

2.  20 jaar SASS: het samenbrengen van 
wetenschap en samenleving 

Twintig jaar later, in december 2014, presenteerde het ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap (OCW) een nieuw wetenschapsbeleid om burger en weten-

schap dichter naar elkaar toe laten groeien. De wetenschap moet een nieuwe plaats 

in de maatschappij krijgen, met nieuwe ambities. Het dichten van een bestaande kloof 

tussen wetenschapsland enerzijds en de burgerbeleving anderzijds vormt daar een  

onderdeel van. Aan de hand van de wetenschapsvisie 2025 [1] stippelde het kabinet 

een weg uit die het realiseren van die nieuwe ambities mogelijk moet maken. Het  

dichter bij elkaar brengen van wetenschap en samenleving is een van de doelen die 

SASS zichzelf stelt. SASS is ervan overtuigd dat er op dat gebied continue verbeter-

kansen liggen. 

“Naast de individuele hulp door instanties voor slachtofferzorg staat het werk van 
de stichting nu al twintig jaar midden in de samenleving. Met de projecten die voor 
financiële steun en begeleiding worden geselecteerd, krijgen nieuwe inzichten, 
ideeën en soms zelfs experimenten een kans waardoor slachtofferschap wordt 
voorkomen of tenminste dragelijker gemaakt.”
Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, voormalig voorzitter SASS 

Dit jaar viert SASS het vierde lustrum. Tijd om stil te staan, om terug te blikken en de 

balans op te maken. Waar heeft twintig jaar financiering van verschillende vormen van 

onderzoek – binnen het kader slachtoffer en samenleving – op wetenschappelijk en 
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maatschappelijk gebied toe bijgedragen? Uit de tientallen projecten die de afgelopen 

twintig jaar subsidie ontvingen, is een aantal projecten geselecteerd die de weten-

schappelijke en maatschappelijke impact van twintig jaar SASS-subsidie inzichtelijk 

maken. 

‘‘Door de middelen die Achmea aan SASS beschikbaar stelt en door de 
onafhankelijkheid waarmee het bestuur kan opereren, is de stichting nu al 
twintig jaar in staat een unieke rol te spelen in de ontwikkeling en vernieuwing 
van onderzoek dat gericht is op het concreet verbeteren van de positie van het 
slachtoffer.” 
Drs. Jan Pieter Rompa, voormalig secretaris SASS 

De studies die SASS de afgelopen twintig jaar heeft ondersteund, hebben als gemene 

deler dat zij een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de positie van slacht-

offers in de samenleving. Dat kan een bijdrage zijn op het gebied van voorlichting, 

preventie, behandeling of een combinatie van die drie. Onderzoek dat zich richt op 

voorlichting is analyserend/informatief van aard. De informatie die wordt verkregen 

met behulp van dit type onderzoek kan bijvoorbeeld als doel hebben om uiteindelijk te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van een preventief/reactief instrument. Preventief 

onderzoek richt zich op het voorkomen van trauma’s en slachtoffers. Onderzoek toege-

spitst op behandeling is gefocust op de behandeling of nazorg van slachtoffers, die al 

aan een bepaald trauma of schokkende ervaring zijn blootgesteld. De drie categorieën 

staan zelden los van elkaar. Studies behoren dus niet altijd duidelijk enkel tot de cate-

gorie waaronder ze in de genoemde subcategorieën staan beschreven. 

Slachtofferschap is van alledag

Slachtofferschap zit in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen en op elk 

moment. Dat maakt dat slachtofferschap en samenleving onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. 

De Nederlandse samenleving werd in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 opge-

schrikt door een grote brand in Café De Hemel (ook wel bekend als Café ‘t Hemeltje) in 

Volendam. Bij het aansteken van een paar sterretjes vloog de kerstversiering aan het 

plafond in brand, waarna het pand verder vlam vatte. 

11De kracht van 20 jaar SASS



Veertien mensen kwamen om het leven. Driehonderd mensen belandden met veelal 

ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De impact op de Nederlandse samenleving 

was enorm en op de Volendamse in het bijzonder. 

Later bleek de brandveiligheid van het café niet op orde te zijn geweest. De ramp  

vormde aanleiding voor verscherpte controles naar de brandveiligheid in de Neder-

landse horeca. 

Tien jaar na de brand, eind 2010, vertelden slachtoffers opnieuw hun verhaal. Media 

verdiepten zich in de vraag hoe het de slachtoffers sinds de ramp was vergaan [2] [3]. 

Onderzoek wees uit dat een aanzienlijk deel van de slachtoffers en betrokken hulp-

verleners een posttraumatische stressstoornis had ontwikkeld [4].

Hoe kun je slachtoffers na zo’n ingrijpende gebeurtenis het beste begeleiden? Waar 

hebben slachtoffers behoefte aan? Hoe organiseer je als gemeenschap psychosociale 

hulpverlening? Het zijn stuk voor stuk vragen die elke ramp met zich meebrengt. 

Het supportproject Volendam stelde zichzelf als doel die vraagstukken te behandelen 

in een boek, dat later gepubliceerd zou worden onder de titel ‘Support in Volendam – 

de kracht van een gemeenschap’ [5]. De doelgroep betrof een breed publiek: slacht-

offers, hulpverleners en beleidsmakers die met psychosociale zorg na rampen te 

maken hebben.

Voor de financiële ondersteuning richtten de onderzoekers zich tot SASS. Die financiële 

ondersteuning kwam er.

Op 17 juli 2014 werd Nederland geheel onverwacht onderdeel van een ramp van totaal 

andere orde. Nederland raakte betrokken bij een conflict dat zich in eerste instantie 

ver buiten de landsgrenzen leek af te spelen. De vliegramp met de MH17 in Oekraïne 

kostte 298 mensen het leven, waaronder 194 Nederlanders [6]. Het verdriet was groot, 

veelomvattend en complex. Plotseling werd Nederland getroffen door direct en indirect 

collectief slachtofferschap. 
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Slachtofferschap raakt lang niet alleen het collectief, maar is er veelal vooral op 

individueel niveau. Daarbij valt te denken aan de gevolgen van misdrijven. Elke dag 

worden mensen slachtoffer van criminaliteit, variërend van ernstige gewelds- of zeden-

misdrijven tot huisvredebreuk of grootschalige fraude [7]. 

Slachtofferschap is van alledag. SASS is daarom van mening dat de positie van 

slachtoffers in de maatschappij te allen tijde aandacht verdient. In twintig jaar tijd is 

de positie van slachtoffers in een ander daglicht komen te staan. Er is meer aandacht 

gekomen voor de positie van slachtoffers en nabestaanden [8]. Niet in de laatste plaats 

komt dat door de inzet van slachtoffers zelf. Slachtoffers weten steeds beter dat zij in 

hun recht staan, weten zich te organiseren en weten te vragen om wat zij nodig heb-

ben. Dat uit zich in de ontwikkeling van een breed scala aan initiatieven, maatregelen, 

beleid en wetgeving, hetgeen de afgelopen twintig jaar verder vorm gekregen heeft. 

“Wij steunen onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan de verbetering, 
empowerment en ontzorging van kwetsbare slachtoffers in de samenleving. 
Als bestuur zijn wij steeds op zoek naar voorstellen met een zo maximaal 
mogelijke impact.”
Prof. Dr. Theo Huibers, bestuurslid SASS 

“In de acht jaren waarin ik secretaris van SASS mocht zijn, heb ik bij veel externe 
gesprekspartners mogen ervaren wat de unieke en onafhankelijke rol van SASS 
betekent. Daar ben ik trots op.”
Drs. Jan Pieter Rompa, voormalig secretaris SASS 

3. Voorlichting 
In twintig jaar tijd ondersteunde SASS verschillende projecten die als doel hadden ken-

nis te verspreiden over een fenomeen, situatie of groep. Nieuwe inzichten die werden 

verkregen met behulp van dit type onderzoek, lieten zich in de praktijk bijvoorbeeld 

vertalen naar de ontwikkeling of aanpassing van een bepaald instrument of systeem. 
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Slachtofferschap in een kleurrijke samenleving

SASS ondersteunde meerdere projecten die door het huidige integratiedebat ook 

vandaag de dag nog actueel zijn. Onder die projecten was ‘slachtofferschap in een 

kleurrijke samenleving’. Het onderzoek, dat van start ging in 2005, had als doel de 

kloof tussen hulpverlening en etnische minderheidsgroepen in Nederland – Turken, 

Antilianen en Arubanen – te verkleinen. 

Het onderzoek werd afgerond in 2009 en leidde tot concrete aanbevelingen voor 

Slachtofferhulp Nederland [9]. Naast informatiebrochures voor medewerkers werd 

binnen de organisatie de training ‘Kleurrijke opvang’ in het leven geroepen. De 

onderzoeksresultaten beperkten zich niet enkel tot nationaal publiek. Deze werden in 

2009 gepresenteerd tijdens het internationale congres ‘European Society for Traumatic 

Stress Studies’ in Oslo.

VIB

Door technologische innovaties zijn de levenskansen van te vroeg geboren baby’s 

enorm toegenomen [10]. Baby’s kunnen steeds vroeger in leven worden gehouden. 

Maar met een deel van de vroeggeborenen gaat het niet meteen goed. Uit eerdere 

onderzoeken [11] [12] [13] is gebleken dat te vroeg geboren kinderen – in tegenstelling 

tot op tijd geboren kinderen – een groter risico lopen het slachtoffer te worden van 

ongunstige opvoedsituaties. Daarnaast ervaren ouders vaak stress en problemen in 

het opbouwen van een band met het kind in de eerste maanden na de geboorte. 

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een kortdurende interventie die in het ziekenhuis 

door getrainde verpleegkundigen wordt geboden aan ouders van te vroeg geboren 

kinderen. Het doel van VIB is om ouders te helpen de manier van contact maken met 

hun kind te ontdekken, te begrijpen en te verbeteren.

VIB werd al meer dan dertig jaar in de praktijk toegepast, maar het ontbrak lange tijd 

aan wetenschappelijke bewijslast waarmee de effectiviteit werd aangetoond. Het pro-

ject ‘The effectiveness of video interaction guidance in families with premature infants’, 

voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen het International Victimology 

Institute Tilburg (INTERVICT) en de afdeling ontwikkelingspsychologie van Tilburg  

University, heeft zich gericht op een wetenschappelijke evaluatie van het instrument. 
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De uiteindelijke resultaten van het project verschenen in 2013 en lieten onder meer 

zien dat VIB het sensitieve en afgestemde interactieve gedrag van ouders significant 

verbetert en het afstandelijke gedrag significant vermindert. Bovendien kon aan de 

hand van de resultaten worden vastgesteld dat VIB een positieve invloed had op de 

vorming van een band tussen ouder en kind. De onderzoeksresultaten zijn zowel 

nationaal als internationaal gepresenteerd en opgepikt. De bevindingen van het  

onderzoek werden beschreven in nationale en internationale publicaties [14]. 

“Het is winst dat we hebben aangetoond dat de interventie effectief is. VIB maakt 
ouders sensitiever voor signalen van de baby en zorgt dat ouders meer betrokken 
zijn bij de baby. Dat voorkomt dat de ouder-kind relatie op een negatieve manier 
wordt beïnvloed.”
Prof. Dr. Hedwig van Bakel, projectleider VIB

Bij de start van het onderzoek in 2009 was vastgesteld dat 51 ziekenhuizen in 

Nederland gebruikmaakten van VIB. Met behulp van het project werd de effectiviteit 

van VIB wetenschappelijk aangetoond waardoor het gebruik van VIB op grotere schaal, 

nationaal en internationaal, kan worden ingezet. Door ouders te ondersteunen in het 

opbouwen van een band met hun te vroeg geboren kind kunnen psychische en sociale 

problemen op latere leeftijd voorkomen worden. 

“Met dit onderzoek hebben we bijgedragen aan kennis over de ontwikkeling van 
baby’s die te vroeg geboren zijn en bij wie een grote kans bestaat dat de opvoeding 
negatief verloopt. Volgens de regels van de wetenschap zijn we met medewerking 
van enthousiaste verpleegkundigen in staat geweest om bij een kwetsbare groep 
dit belangrijke onderzoek uit te voeren.’’
Prof. Dr. Hedwig van Bakel, onderzoeker VIB
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4. Preventie
“Jaarlijks hebben we 16.000 doden minder door preventie,” zei Johan Mackenbach 

in 2011 in een interview met Trouw [15]. Als hoogleraar maatschappelijke gezond-

heidszorg is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Te vaak wordt 

preventie volgens Mackenbach gezien als het lelijke zusje van de echte geneeskunde. 

De overheid zou volgens hem veel meer moeten investeren in preventieve zorg. 

Mackenbach – en velen met hem [16] [17] – menen dat populatiebenadering een van de 

sleutels tot preventiesucces is. Bij populatiebenadering raakt de preventieve maat-

regel in beginsel ieder lid van de bevolking, ook als hij of zij geen risicopatiënt is. 

Voorbeelden hiervan zijn verkeersmaatregelen en de verwijdering van transvetzuren uit 

het voedsel.

Verkeersmaatregelen

Gedurende twintig jaar – en met name in de beginperiode – heeft SASS veel oog ge-

had voor onderzoek dat zich richt op slachtofferschap in het verkeer. Zo werd in 1995 

een onderzoek gesteund dat zich richtte op het inventariseren van whiplashproblema-

tiek en later op de preventie van whiplash. 

Jaarlijks krijgen tussen de 15.000 en 30.000 mensen een whiplash, meestal als 

gevolg van een verkeersongeluk [18]. Whiplashklachten kwamen midden jaren negentig 

van de vorige eeuw meer in de belangstelling door het gebruik van autogordels in 

combinatie met het slecht functioneren van zowel de afstelling, als de constructie van 

hoofdsteunen. 

Met steun van SASS toonden onderzoekers van het Kennisinstituut TNO, Veilig 

Verkeer Nederland en de Consumentenbond aan dat de combinatie autostoel/hoofd-

steun in een aantal destijds nieuw uitgebrachte middenklasse auto’s, in geen enkele 

combinatie voldeed bij het beschermen van auto-inzittenden tegen de gevolgen van 

een kopstaartbotsing.

De resultaten werden breed door de media opgepikt. Consumentenbond-onderzoeker 

Ronald Vroman lichtte de bevindingen in een televisie-interview met Felix Meurders 

toe [19]. 
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Samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bundelden de onderzoekers 

hun krachten en kennis om tot een overzicht van richtlijnen te komen. Richtlijnen met 

betrekking tot de hoofdsteun-stoelconstructie, waarbij onder meer aandacht werd 

geschonken aan de hoofdsteunhoogte, de afstand van de hoofdsteun tot het hoofd, 

de stijfheid van de hoofdsteun en de stoelleuning en de stand van de stoellening. 

Subsidie van dit project heeft niet alleen bijgedragen aan het creëren van meer  

bewustzijn van het fenomeen whiplash in de samenleving – en daardoor meer  

begripvolle benadering van whiplashklachten door bijvoorbeeld artsen en fysio-

therapeuten – maar ook tot de vorming van concrete richtlijnen, waarmee de kans op 

het oplopen van een whiplash in het verkeer gereduceerd werd [20]. 

Kindermishandeling

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het 

Kinderrechtenverdrag aan. Twintig lidstaten ondertekenden het verdrag en commit-

teerden zich hiermee onder andere aan het naleven van artikel 19, waarin het recht 

van het kind op bescherming tegen kindermishandeling ligt besloten.

“Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en gees-

telijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid 

neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en 

behandeling [21].’’

Pijnlijke situaties met fatale afloop maakten volgens hoogleraar forensische psycholo-

gie Corine de Ruiter duidelijk dat er in Nederland rondom vroegsignalering, preventie 

en aanpak van kindermishandeling nog een hoop te verbeteren viel. In 2003 richtte zij 

zich met een onderzoeksvoorstel tot SASS. 

Dat voorstel werd gehonoreerd. Doel van het project was om een wetenschappelijk 

onderbouwde richtlijn te ontwikkelen die er mogelijk toe zou bijdragen dat hulpverle-

ners zich eerder bewust werden van de mogelijkheid dat kindermishandeling in het 

spel was.
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In 2005 lag die richtlijn er [22]. De richtlijn werd erkend door het Nederlands Jeugd 

Instituut (NJI) en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Daar bleef het niet bij. 

Door de jaren heen is de toepasbaarheid en de relevantie van de richtlijn verder 

doorontwikkeld, leidend tot verscheidene wetenschappelijke publicaties [23] [24] [25]. In 

een publicatie in het vakblad Kind en adolescent concludeerde het onderzoeksteam 

in 2013 dat het risicotaxatie-instrument CARE-NL kan bijdragen aan een betere 

structurering van het besluitvormingsproces rond meldingen van (vermoedens van) 

kindermishandeling [26]. 

Duurzaam onderzoek

Promotietrajecten kennen over het algemeen een (financierings)duur van vier jaar. 

Wanneer het onderzoek niet wordt voortgezet, betekent dat helaas vaak ook dat de 

lange termijn resultaten niet goed gemonitord worden. 

Terwijl het juist de lange termijnresultaten zijn, waar de praktijk zo bij gebaat is. Bij de 

beoordeling van subsidieaanvragen probeert SASS dan ook de duurzaamheid van het 

onderzoek in acht te nemen. 

De studie Research on Adolescent Development and Relationships (RADAR) ging 

van start in 2004. Beoogd doel was het zoeken naar verbanden tussen daderschap, 

slachtofferschap en crimineel gedrag. 

“Tot wij ons onderzoek begonnen was slachtofferschap van agressie en 
delinquentie benaderd vanuit het slachtofferperspectief, terwijl we wisten dat ook 
daders vaak slachtoffer zijn en één dader vaak veel slachtoffers maakt. Wij vonden 
het een vruchtbare ingang om naar de ontwikkeling van daderschap te kijken, 
omdat daar in principe het grootste preventiepotentieel ligt.”
Prof. Dr. Hans Koot, onderzoeker RADAR

Het onderzoek leverde een grote verscheidenheid aan resultaten en verbanden op. In 

2012 verscheen een artikel over de ontwikkeling van agressief, grensoverschrijdend 

en delinquent gedrag van jongeren en hun vrienden en verschillende factoren die 

daarin een rol spelen.

18 De kracht van 20 jaar SASS



“De belangrijkste winst is dat we veel beter zicht krijgen op de complexiteit van 
de invloed van persoonskenmerken van de jongere en de sociale omgeving op de 
gedragsontwikkeling van de jongere.”
Prof. Dr. Hans Koot, onderzoeker RADAR

SASS verlengde de subsidieperiode van het project om de lange termijnresultaten 

in kaart te kunnen brengen. De studie kent inmiddels een lange doorlooptijd. De 

focus lag in 2012 op het publiceren van resultaten in nationale en internationale 

vakbladen. Wetenschappelijke en praktische implementatie worden waar mogelijk 

samengebracht, bijvoorbeeld door wetenschappelijke kennis tijdens publiekslezingen 

te vertalen naar een breder publiek. 

“Met RADAR kreeg de doelstelling van SASS onmiskenbaar duidelijk gestalte. 
Innovatief en praktisch bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de 
hulpverlening aan slachtoffers, wetenschappelijk verkregen inzichten omzetten 
in adviezen voor de praktijk van hulpverleners en hulpverlenende instellingen en 
versterking van het bewustzijn van het grote publiek aangaande preventie van 
daderschap én slachtofferschap.”
Dr. Bert de Jong, voormalig voorzitter SASS 

“RADAR heeft een onmiskenbare maatschappelijke relevantie door de concrete 
impulsen die de bevindingen uit het project opleveren voor te ontwikkelen beleid.” 
Drs. Jan Pieter Rompa, voormalig secretaris SASS 

De onderzoekers van RADAR signaleerden onder meer dat suïcidaliteit onder jongeren 

een probleem is dat landelijk de aandacht verdiende. Slachtofferschap speelt daar 

een belangrijke rol in. De onderzoekers ontwikkelden een online training om het  

thema suïcidaliteit op middelbare scholen onder de aandacht te brengen.
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“We zijn erin geslaagd 500 gezinnen gedurende vijf jaar bijna volledig in het 
onderzoek te houden en daarmee wereldwijd volstrekt unieke gegevens te 
verzamelen over jongeren en de sociale omgeving waarin ze zich ontwikkelen. 
Dat zijn gegevens waar we nog jaren uit kunnen putten.”
Prof. Dr. Hans Koot, onderzoeker RADAR

“Het project RADAR dringt door tot in de wortels van het ontstaan van 
slachtofferschap en daderschap. Het richt de blik op de jeugd, de levensfase 
waarin sommigen aan de ene, anderen aan de andere kant terechtkomen. Als 
we beter zicht krijgen op wat een ontwikkeling ten kwade afremt, levert dat een 
bijdrage aan een gelukkiger samenleving.”
Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, voormalig voorzitter SASS 
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5. Behandeling en nazorg
Zorg is altijd een belangrijke en veelomvattende kostenpost van de Nederlandse staat 

geweest. De laatste jaren gaat er jaarlijks ongeveer 90 miljard euro naar gezond-

heidszorg [27]. Om te voorkomen dat die kosten onverminderd doorstijgen zijn al vele 

bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Het duurder worden van ieders persoonlijke 

zorgverzekering, door ophoging van de zorgpremiekosten en de eigen risico-bedragen, 

is daar een voorbeeld van [28]. 

De medisch specialistische zorg (tweedelijnszorg) vormt een belangrijk onderdeel van 

de hoge zorgkosten [30]. De huisarts fungeert in het Nederlandse zorgsysteem als 

poortwachter. Die rol is veelomvattender geworden. In de gepresenteerde kabinets-

plannen voor 2015 werd een grotere verantwoordelijkheid toegeschreven aan de 

huisarts [29].

De rol van de huisarts bij slachtofferbegeleiding 

Ook bij de begeleiding van slachtofferschap is veelal een belangrijke rol weggelegd 

voor de huisarts. Vele tientallen malen per jaar komen huisartsen in contact met 

slachtoffers die lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen. Goede sa-

menwerking tussen eerstelijns zorginstanties kan er toe bijdragen dat slachtoffers 

de behandeling en nazorg krijgen die zij van verschillende instanties nodig hebben. 

Zo wordt zwaardere en duurdere zorg in tweedelijns instellingen waar mogelijk voor-

komen.

De huisarts is de spil in het web van de eerstelijns zorgfaciliteiten. De huisarts heeft 

het beste zicht op – en contact met – die verschillende instanties in de buurt. Zo zou 

het althans moeten zijn, meende een groep onderzoekers van de Rijksuniversiteit 

Limburg in 1995. Onder leiding van Saskia Mol wilden zij in kaart brengen hoe de 

huisarts zijn of haar rol bij de re-integratie van slachtoffers het beste vorm kon geven. 

SASS honoreerde de subsidieaanvraag voor een project dat vier jaar zou duren. 

Bij huisartsen bestond de behoefte aan richtlijnen. Handvatten die niet bindend, maar 

wel sturend konden werken tijdens hun zorgverleningstraject. Het project leverde in 

2004 een publicatie op in het vakblad Huisarts & Wetenschap, waarin de onderzoe-

kers in gingen op de vraag hoe huisartsenhulp er na ingrijpende gebeurtenissen uit 
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zou moeten zien [30]. Bovendien kwam in het artikel aan bod hoe belangrijk de signale-

ringsfunctie van de huisarts is wanneer het op slachtofferherkenning aankomt. 

“Patiënten die over een ingrijpende gebeurtenis komen vertellen, zoeken in de 
eerste plaats steun en begrip.’’
Onderzoeker Saskia Mol in Huisarts & Wetenschap, 2004

In twintig jaar tijd heeft het bewustwordingsproces bij huisartsen in Nederland, over 

het belang van hun rol bij slachtofferbegeleiding, een flinke emancipatieslag gekend. 

Gesubsidieerd onderzoek op dat gebied droeg onder meer bij aan de totstandkoming 

van de toolkit ‘Goed voorbereid op nazorg na rampen’ [31]; een richtlijn op het gebied 

van samenwerking tussen huisartsen en andere geneeskundige hulporganisaties in 

de regio. 

PTSS

“Aandacht voor psychisch letsel kan miljoenen schelen”, berichtte RTL Nieuws op  

1 oktober 2014 [32]. Als slachtoffers van een ongeluk of geweld op tijd behandeld 

zouden worden voor psychische schade zouden niet alleen zij beter af zijn, maar zou 

dat de samenleving ook miljoenen euro’s schelen.

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische stoornis die valt onder 

de categorie angststoornissen. Deze stoornis kan ontstaan na het ervaren van een 

schokkende gebeurtenis.

Vroegtijdige signalering en behandeling kan mogelijk erger voorkomen. Door SASS ge-

financierd onderzoek richtte zich onder andere op het ontwikkelen van een vragenlijst 

om PTSS in een vroeg stadium op te sporen. In 2013 is besloten om op het gebied 

van PTSS een vervolgproject te starten. Ook dit onderzoek richt zich op het vroegtijdig 

signaleren van PTSS. Hierbij wordt moderne technologie ingezet om nog sneller en 

adequater dan voorheen te kunnen detecteren wanneer er sprake is van PTSS. Ook 

heeft SASS een themaconferentie georganiseerd over PTSS en functioneel slachtof-

ferschap.
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De opkomst van e-health 

E-health is het gebruik van technologie ter verbetering van gezondheid en gezond-

heidszorg. De verscheidenheid aan toepassingen is inmiddels niet meer weg te 

denken uit het zorglandschap. In de afgelopen twintig jaar zijn zowel zorgverlener als 

cliënt steeds behendiger geworden in het gebruik van e-health. 

“Je hoeft er geen vrij voor te vragen. Je hoeft niemand uitleg te geven over wat je 
aan het doen bent. Je doet de behandeling in je eigen tijd. Dat zijn veel voordelen.”
Cliënt in een item van het NOS Journaal over haar behandeling bij Interapy [33]

In 1999 lag dat anders. Toen was het gebruik van e-health nog pionierswerk. Zouden 

mensen hun diepste gevoelens soms liever aan een computerscherm dan aan een 

hulpverlener vertellen? De scepsis in de zorgwereld was groot. Toch rolde het eerste 

onderzoeksvoorstel bij SASS binnen. 

“Als gevolg van de opkomst van de informatiesamenleving is er steeds meer inter-

actie mogelijk tussen cliënten en hun therapeuten, zonder dat zij fysiek bij elkaar zijn. 

Hierdoor kunnen cliënten vaker thuis worden behandeld en komen mensen eerder en 

gemakkelijker met de therapeut in contact,” schreven onderzoekers.

In 2007 kwam SASS zelf met een specifiek onderzoeksvoorstel op het gebied van 

e-health. SASS signaleerde dat de groep jeugdigen die slachtoffer is geworden van 

seksueel geweld nog altijd veel te hoog lag. SASS was geïnteresseerd in de vraag of 

behandeling via internet ondersteunend zou kunnen werken in het verwerkingsproces. 

SASS stelde budget beschikbaar voor een onderzoeksteam met vertegenwoordigers van 

de Rutgers Nisso Groep (inmiddels Rutgers WPF), kenniscentrum voor seksualiteit en 

het bedrijf Interapy, ontwikkelaar op het gebied van therapieën voor psychische klachten. 

Online therapie voor mensen met een posttraumatische stressstoornis was de eerste 

van een reeks die zou volgen. Inmiddels biedt Interapy 12 online behandelmodules  

aan. De onlinetherapie ‘Verkrachting’ is daar een van. Juist bij dit thema, waar 

schaamte een rol kan spelen, merkten psychologen dat therapie op afstand mensen 

over een drempel kan helpen. 
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In de afgelopen 20 jaar heeft het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van 

online therapie zich in rap tempo opgestapeld [34]. 

Hooggeleerd in slachtofferschap 

Victimologie omschrijft de leer van slachtofferschap. Nederland kent inmiddels in 

twee Universiteitssteden hoogleraren op dit vlak. Met de Vrije Universiteit Amsterdam 

en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) werkt SASS sinds jaren 

nauw samen.

De waarde van een universitair instituut dat zich richt op slachtofferschap is volgens 

de betreffende hoogleraar het promoten en samenbrengen van interdisciplinair onder-

zoek. Om zo enerzijds bij te dragen aan het georganiseerd bestrijden van misdaad en 

onrecht en anderzijds aan het verstevigen van de rechten van slachtoffers. 

6. De balans van 20 jaar SASS
“Wanneer je in het algemeen kijkt naar de statutaire doelstellingen van goede doelen 

stichtingen, kun je dikwijls zeggen dat er voor hun goede doelen misschien wel nooit 

geld genoeg is”, stelt Bert de Jong, voormalig voorzitter van SASS. “Dat geldt ook 

voor het werk ter verbetering van de positie van het slachtoffer, zoals dat als doelstel-

ling in de statuten van SASS gedefinieerd is. Tegen deze achtergrond is SASS er in de 

afgelopen 20 jaar in geslaagd met een betrekkelijk bescheiden budget veelbelovende 

initiatieven te ondersteunen om uiteindelijk in praktische zin de positie van het slacht-

offer te verbeteren, zowel in termen van preventie en weerbaarheid, als in termen van 

herstel en revalidatie.”

Cruciaal is volgens De Jong de brede herkomst van bestuursleden uit verschillende 

kringen waarin slachtofferschap, daderschap en slachtofferhulp van grote betekenis 

zijn. “Ook hun onafhankelijkheid jegens de beschermer en begunstiger Vereniging 

Achmea is van betekenis, in het bijzonder voor de wetenschappelijke wereld.”

Van belang voor de toekomst is de krachtige oriëntatie van het bestuurlijk handelen: 

op zoek naar toekomstgerichte en vernieuwende projecten. Dat betekent open staan 

voor nieuwe methoden en technieken. Out of the box denken en met vooruitziende 
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blik aandacht hebben voor nieuwe (sociale) media. En daarnaast het vermogen  

tonen om eens een bescheiden resultaat – of zelfs een mislukking – te accepteren. 

Dat betekent ook dat SASS geen belangstelling heeft voor projecten die alleen maar 

terugkijken en uitleggen hoe het allemaal zo gekomen is. “We doen niet aan  

geschiedschrijving”, luidde een uitspraak van een voormalig bestuurslid van SASS. 

De kracht van het bestuur wordt volgens De Jong versterkt doordat bestuursleden in 

hun eigen relatienetwerken banden hebben met personen en instellingen voor wie 

hulp aan slachtoffers het dagelijkse werk vormt. En als lid van begeleidingscommis-

sies onderhouden bestuursleden direct contact met de uitvoerders van projecten die 

door SASS worden gefinancierd. 

7. Een blik op de toekomst  
De projecten die SASS afgelopen twintig jaar financieel heeft ondersteund, hebben 

vele facetten van slachtofferschap geraakt. Voor de komende jaren heeft SASS een 

aantal domeinen geprioriteerd [35]. Bewust is gekozen om het aantal beperkt te hou-

den om daarmee een scherpere focus aan te kunnen brengen. Voor twee categorieën 

slachtoffers zal SASS proactief het voortouw nemen. Dat zijn 1) het verbeteren van de 

positie van ernstige verkeersslachtoffers en 2) het verbeteren van de positie slacht-

offers in de zorg. Voor deze twee typen slachtoffers wil SASS nader onderzoek finan-

cieren zodat ook deze slachtoffers volwaardig gehoord, empowered en ondersteund 

worden. Het beleid van SASS richt zich er dan ook op om actief met de stakeholders 

van deze twee voornoemde typen slachtoffers het contact te zoeken. 

Daarnaast ziet SASS nog drie andere categorieën slachtoffers waarvoor aandacht, 

verdieping of empowerment gewenst is. Hier zal echter een meer passieve houding 

worden aangenomen. Het betreft hier onderzoeksvoorstellen op het terrein van 1) 

slachtoffers in de publieke dienstverlening 2) slachtoffers van huiselijk geweld en 3)

nieuwe type slachtofferschap, zoals slachtofferschap door cybercrime.
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Overzicht projecten  
20 jaar SASS

Projectomschrijvingen 1995 – 1999

Project 1. De rol van de huisarts bij de re-integratie van slachtoffers

Details: 

Onderzoeker: S. Mol, Rijksuniversiteit Limburg

Samenvatting: 

Huisartsen komen jaarlijks enkele tientallen malen in aanraking met slachtoffers 

die ernstige lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen. Daarbij doet de 

vraag zich voor of de huisarts steeds de ernst van de situatie onderkent en het 

slachtoffer optimaal begeleidt. Met name de kwaliteit van de nazorg verdient veel 

aandacht. Ook ten aanzien van de verwijsfunctie speelt de huisarts een centrale 

rol. Omdat er bij huisartsen op dit gebied weinig praktisch toepasbare kennis 

beschikbaar was en er behoefte bestond om de deskundigheid van huisartsen op 

dit terrein te bevorderen, zijn in dit project de mogelijkheden onderzocht om een 

NHG-standaard te ontwikkelen. De opdracht werd verstrekt aan de Rijksuniversiteit 

Limburg met een looptijd van vier jaar. 

Geresulteerd in: 

• Wetenschappelijke publicaties
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Project 2. Kwaliteitsverbetering eerste opvang slachtofferhulp

Details:

Onderzoeker: F.W. Winkel, vakgroep sociale psychologie, Vrije Universiteit Amster-

dam in samenwerking met Landelijk Overlegorgaan Slachtofferhulp

Samenvatting: 

Mensen die na een voorval in een slachtoffersituatie terecht komen, hebben nogal 

eens problemen om het vertrouwen in de woon- en werkomgeving te hervinden. 

Naar dit verschijnsel was in binnen- en buitenland al veel onderzoek gedaan, maar 

van de resultaten zou beter gebruik kunnen worden gemaakt. De vakgroep Sociale 

Psychologie van de Vrije Universiteit had een voorstel uitgewerkt om de psycholo-

gische eerste hulp aan slachtoffers te onderzoeken en na te gaan op welke wijze 

de in dit opzicht hulpbehoevende slachtoffers kunnen worden bereikt. Daarnaast 

zijn de effectiviteit van hulpverleningsmethoden onderzocht en zijn kwaliteitscontro-

le-instrumenten ontwikkeld. Bij dit onderzoek is samengewerkt met het Landelijk 

Overlegorgaan Slachtofferhulp. De opdracht had een looptijd van vier jaar.

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Richtlijnaanpassing

Project 3. Preventie en whiplash

Details:

• Onderzoekers: E.G. Jansen en R. Vroman, Consumentenbond in samenwerking 

met kennisinstituut TNO

• Overig: dit onderzoek heeft in 1998 een vervolg gekregen, mogelijk gemaakt door 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en SASS. Het betrof een vergelijkend 

onderzoek naar de kwaliteit van hoofdsteunen in een aantal veel verkochte auto’s

Samenvatting: 

Het aantal whiplash-slachtoffers nam sterk toe. Whiplash is een ernstig lichamelijk 

letsel, meestal als gevolg van aanrijdingen, dat in de belangstelling is gekomen 

door het gebruik van autogordels in combinatie met het slecht functioneren van zo-

wel de afstelling als de constructie van hoofdsteunen. TNO Wegtransportmiddelen 
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deed onderzoek naar de relatie tussen bots-omstandigheden en het ontstaan van 

whiplash klachten. Het doel was om een overzicht van richtlijnen te maken met be-

trekking tot de hoofdsteun-stoelconstructie, waarbij onder meer aandacht werd ge-

schonken aan de hoofdsteunhoogte, de afstand van de hoofdsteun tot het hoofd, 

de stijfheid van hoofdsteun en stoelleuning en de stand van de stoelleuning. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Richtlijnontwikkeling

• Media-aandacht

Project 4. Poortwachter IJsselland I & II

Details:

• Onderzoekers: W.J. de Ridder en P.M. Fluit, Stichting Maatschappij en Ondernemen 

(SMO) in samenwerking met een regionaal politiecorps

• Overig: dit onderzoek heeft een vervolg gekregen in 1998 (poortwachter IJsselland 

II). Conclusie was dat een intranet-prototype voor verschillende poortwachters 

gewenst was. Dat is ontwikkeld, maar het regionale aspect bleek een handicap. 

Gekeken is of nationale koepels konden ondersteunen

Samenvatting: 

In dit project is gezocht naar mogelijkheden om, in samenwerking met de politie, 

de doorverwijzing van slachtoffers naar medische en maatschappelijke instel-

lingen te verbeteren. De ervaring heeft geleerd dat de periode van herstel en 

re-integratie aanzienlijk wordt bekort als direct na het voorval aan de slachtoffers 

relevante hulp wordt geboden. Tevens is de wenselijkheid onderzocht van nieuwe 

communicatiemiddelen zoals de instelling van een algemeen informatienummer, 

waarmee slachtoffers altijd een deskundig aanspreekpunt hebben. Dit onderzoek 

heeft plaatsgevonden in samenwerking met een regionaal politiecorps, een aantal 

hulpverlenende instellingen en enkele private bedrijven. Onderzoek is verricht in de 

regio IJsselland.

Geresulteerd in:

• Richtlijnaanpassing
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Project 5. Het kind als verkeersslachtoffer

Details: 

Onderzoekers: W.H. Eisma en H.J. ter Duid, Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting: 

In samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Groningen werd een onderzoek 

gestart naar de factoren die van invloed zijn op de lichamelijke en psychische 

gevolgen van verkeersongevallen waarbij kinderen zijn betrokken. Bij deze studie 

werd ook nagegaan op welke wijze kinderen kunnen worden geholpen om zich aan 

te passen aan een nieuwe situatie die het gevolg is van het ongeval en welke rol 

familie of verzorgers daarin kunnen spelen. Als het dagelijks bestaan van een kind 

wordt ontwricht, is ook de sociale context waarin het kind verkeert mede bepalend 

voor de acceptatie zowel direct na het ongeval als op langere termijn. Het onder-

zoek had een duur van vier jaar.

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Richtlijnontwikkeling

Project 6. Kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven 

Details:

Onderzoeker: W.J. Beek, Stichting Maatschappij en Onderneming

Samenvatting: 

Slachtoffers van criminaliteit, verkeersongevallen of onvolkomen medisch hande-

len zullen, zodra het mogelijk is, proberen het heft in eigen hand te nemen. Voor 

het slachtoffer ging er in de praktijk eerder iets mis dan op het moment waarop 

spoedeisende hulp wordt verleend. Als betrokkenen de indruk hebben dat hun 

klachten worden genegeerd, ontstaat een ernstige situatie die wel met het begrip 

‘secundaire victimisatie’ wordt aangeduid. Mensen worden dan ook slachtoffer van 

het systeem van hulpverlening. Het onderzoek is onder andere uitgevoerd door de 

TU Delft.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie
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Project 7. Behandeling van brandwonden met looistoffen

Details:

Onderzoekers: J.S. du Pont, M.J. Hoekstra, Brandwonden Research Instituut 

Beverwijk en S.B.A. Halkes, Universiteit Utrecht, faculteit Farmaceutische Weten-

schappen

Samenvatting: 

Slachtoffers van brand lopen niet zelden verwondingen op waarvan zij niet meer 

geheel genezen. Soms raken mensen in cosmetisch opzicht zwaar beschadigd, 

maar ook functioneel kan er veel in hun leven veranderen. De toenemende kwali-

teit van de gezondheidszorg heeft ertoe bijgedragen dat meer patiënten met grote 

en ernstige brandwonden in leven kunnen blijven, zij het vaak met grote littekens. 

SASS heeft gemeend een onderzoek te moeten subsidiëren naar het gebruik van 

looistoffen dat weefselverval onderdrukt, ontstekingen tegengaat en daarmee de 

vorming van littekens voorkomt. Het onderzoek is gedaan door de groep Medicinal 

Chemistry van de faculteit farmaceutische wetenschappen van de Universiteit 

Utrecht en het Brandwonden Research Instituut.

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

Project 8. Whiplash experiment

Details: 

Onderzoekers: D.P. Mulder en L. van Dreumen, Stichting Interkuur in samenwerking 

met Whiplash Stichting Nederland

Samenvatting: 

De behandeling van whiplashpatiënten kreeg steeds meer aandacht. Er werden 

verschillende methoden ontwikkeld om de revalidatie van whiplashpatiënten te 

stimuleren. Voor patiënten die in het reguliere (para)medische circuit zijn uitbehan-

deld, maar wel een chronische aandoening hebben overgehouden waardoor zij niet 

of nauwelijks in het arbeidsproces kunnen terugkeren, is onderzocht of het behan-

delprogramma, zoals ontwikkeld in een kuurcentrum in Albena (Bulgarije) vruchten 

afwerpt. Deze behandeling, de Sterback-methode, is gebaseerd op de traditionele 

balneo-therapie, aangevuld met in Nederland onbekende toevoegingen. In over-

leg met de Whiplash Stichting Nederland hebben enkele groepen patiënten deze 
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behandeling ondergaan. Van de resultaten zijn metingen verricht zodat kon worden 

vastgesteld of deze methode de chronische whiplashpatiënten in staat stelt beter 

met hun handicap om te gaan en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Richtlijnaanpassing

Project 9. Omgaan met trauma’s 

Details:

Onderzoeker: R.J. Kleber, Universiteit Utrecht; Klinische en Gezondheids- 

psychologie

Samenvatting: 

Als gevolg van de opkomst van de informatiesamenleving is er steeds meer inter-

actie mogelijk tussen cliënten en hun therapeuten, zonder dat zij fysiek bij elkaar 

zijn. Hierdoor kunnen cliënten vaker thuis worden behandeld en komen mensen 

eerder en gemakkelijker met de therapeut in contact. Bovendien blijken mensen 

hun diepste gevoelens en gedachten soms liever aan een computerscherm dan 

aan een hulpverlener toe te vertrouwen. Er zijn met computerondersteuning al 

goede resultaten bereikt bij het beschrijven van traumatische ervaringen en de re-

sultaten zijn vaak beter dan de mogelijke resultaten bij begeleiding van een fysiek 

aanwezige therapeut. In dit project is nagegaan welke behandeling van trauma’s 

het meest effect heeft. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Ontwikkeling van toolkit voor leerkrachten
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Projectomschrijvingen 2000 – 2004

Project 10. Verzoeningskamer op scholen

Details:

Onderzoekers: A.P.M. van Beckhoven en S.H.D. Steinmetz, Slachtofferhulp  

Nederland

Samenvatting: 

Een groeiend aantal scholen werd geconfronteerd met conflicten, diefstallen, 

vernielingen en geweld. Voor een veilig schoolklimaat is preventie noodzakelijk 

en moeten er mogelijkheden zijn om conflicten op te lossen. Slachtofferhulp 

Nederland heeft voorgesteld om – voor en door leerlingen – een zogenaamde 

‘Verzoeningskamer’ in te richten ten behoeve van slachtoffer- en daderhulp, het 

bemiddelen in een conflict tussen partijen, het verzoenen en het lering trekken uit 

de opgedane ervaring. Het onderzoek richtte zich op de beoordeling en vaststelling 

van de methodieken die de ‘Verzoeningskamer’ kon hanteren en op de afstemming 

van de methodieken op elkaar, op de inhoud van de schoolregels en op de wense-

lijke toepassing van het jeugdstrafrecht.

Geresulteerd in:

• Protocolontwikkeling

Project 11. Therapeutic Touch op stress bij patiënten met brandwonden

Details:

Onderzoeker: Stichting van Praag Instituut

Samenvatting: 

Patiënten met brandwonden zijn gevangen in een vicieuze cirkel van stress, pijn 

en angst met betrekking tot de pijnlijke dagelijkse verbandwisseling. Dit leidt tot 

veel lichamelijke, psychologische en psychosomatische klachten. Om deze cirkel 

te doorbreken zijn nieuwe vormen van verpleegkundige aandacht ontwikkeld. Een 

van deze nieuwe methoden wordt ‘Therapeutic Touch’ genoemd en heeft tot doel 

de patiënt te helpen ontspannen. In dit onderzoek is ‘Therapeutic Touch’ vergele-

ken met de al langer bestaande vorm van verpleegkundige aandacht ‘presence’, 

teneinde een objectie bevestiging te vinden van de in brandwondencentra gedane 
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observaties dat ‘Therapeutic Touch’-patiënten inderdaad minder stress, pijn en 

angst beleven.

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

Project 12. Pesten op school 

Details: 

Onderzoekers: B. van der Meer, T. Mooij, Utrecht Algemeen Pedagogisch Studie-

centrum

Samenvatting: 

Pesten op school is een veel voorkomend gebeuren. Een op de vijf kinderen in 

het basisonderwijs en een op de zes kinderen in het voorgezet onderwijs wordt 

op school gepest. Een van de gevolgen is dat de pesters mogelijk in het criminele 

circuit terecht komen. Er zijn reeds vele pogingen gedaan om het pesten op school 

terug te dringen. Dit onderzoek strekte zich uit tot het meten van de effecten van 

verschillende instrumenten die kunnen worden gebruikt om zowel de pester als 

het slachtoffer, als de leerkracht te ondersteunen bij het verminderen van het 

pestgedrag. Het accent van het onderzoek lag op het verkrijgen van inzicht in het 

fenomeen pesten en in het signaleren van pestgedrag. Tevens zijn de mogelijkhe-

den van verandering van attitude van leerkracht, leerling en ouders onderzocht.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

Project 13. Slachtofferzorg op de Nederlandse Antillen

Details: 

Onderzoeker: Openbaar Ministerie Curaçao 

Samenvatting: 

Op de Nederlandse Antillen kwam de zorg voor slachtoffers nog maar amper tot 

ontwikkeling. Het Openbaar Ministerie op Curacao heeft het initiatief genomen 

om slachtoffers die in een strafproces als benadeelden zijn aangemerkt, te 

ondervragen en hun visie te vernemen over de wenselijkheid en de inhoud van 

slachtofferzorg. De uitgangspunten van het Openbaar Ministerie omvatten de 
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correcte en – waar nodig – persoonlijke bejegening van slachtoffers, adequate 

informatieverstrekking en het stimuleren van het gebruik van de mogelijkheid om 

vergoeding van zowel materiële als immateriële schade te claimen. Het project zou 

ook moeten leiden tot voorstellen voor de inhoud van het informatiemateriaal, de 

aangifteformulieren en de communicatie met slachtoffers.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Protocolaanpassingen

Project 14. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Details:

Onderzoekers: B.P.R. Gersons en E.M. Sijbrandy, AMC De Meren

Samenvatting: 

Mensen die een traumatische ervaring doormaken, zoals een ramp, hebben van 

nature de behoefte om na afloop hun ervaringen en emoties met elkaar te delen. 

Onderzocht is het effect van een korte psychologische interventie die enige tijd na 

de traumatische ervaring plaatsvindt. De verwachting was om met dit onderzoek 

inzicht te verkrijgen in het vroegtijdig onderkennen van stress die met trauma’s 

is verbonden. Huisartsen en andere hulpverleners kunnen met de resultaten een 

bijdrage leveren aan de verbetering van de hulp aan slachtoffers in Nederland. Aan 

dit project ging een ander onderzoeksproject vooraf. Die deelstudie werd gesub-

sidieerd door ZonMw, Programma Preventie. Het betrof een studie naar het effect 

van emotionele en educatieve opvang ter preventie van de acute PTSS. Het project 

richtte zich op een mogelijke vroegsignalering en behandeling van mensen met 

PTSS. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties
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Project 15. Posttraumatische dystrofie bij polsfracturen

Details:

Onderzoekers: M. Van der Els, D.D. Niesten en R.W. Kreis, brandwondenstichting

Samenvatting: 

Posttraumatische dystrofie kan ontstaan na een trauma, operatie of door onbeken-

de oorzaak. Symptomen zijn onverklaarde diffuus verspreide pijn, een abnormale 

huidtemperatuur en huidskleur, in combinatie met zwelling (oedeem) en een bewe-

gingsbeperking van de betreffende extremiteit. In Nederland komt posttraumati-

sche dystrofie jaarlijks zo’n 8.000 keer voor. 59% betreft een bovenste extremiteit, 

zoals de pols. Vrouwen zijn drie keer vaker aangedaan dan mannen. Uit eerder 

onderzoek bleek dat het toedienen van vitamine C profylactisch werkt ten opzichte 

van het ontstaan van CRPS bij polsfracturen. Bij dit onderzoeksproject is gekeken 

welke dosis vitamine C optimaal werkt bij patiënten met een conservatief, gips, be-

handelde polsfractuur versus patiënten met een operatief behandelde polsfractuur. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

Project 16. Leerstoel victimologie 

Details:

Onderzoeker: benoeming verbonden aan Intervict

Samenvatting: 

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft voorgesteld - voor de duur van één jaar - een 

bijzondere leerstoel victimologie te vestigen die deel uitmaakt van de Faculteit der 

Psychologie en Pedagogiek. Er is in het profiel voor de leerstoel gekozen voor een 

gedragswetenschappelijke invalshoek en voor de problematiek van de stagnerende 

psychische verwerking van trauma’s die het gevolg zijn van misdrijven en verkeers-

ongevallen. Er bestond tussen de verschillende aspecten van het vakgebied die op 

verschillende universiteiten worden bestudeerd een leemte in de systematische 

bestudering van de problematiek. Met de instelling van de leerstoel was het stre-

ven om in deze leemte voorzien.

Geresulteerd in:

• Leerstoel
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Project 17. Met je vingers in je oren

Details:

Onderzoeker: Thuiszorgorganisatie Thuisfront

Samenvatting: 

Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een methode voor hulpverlening 

aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Daartoe is een expe-

rimentele vorm van hulpverlening ontwikkeld, getoetst en geëvalueerd teneinde 

de aanpak ook op landelijk niveau te kunnen implementeren. Het onderzoek vond 

plaats in Groningen en Winschoten. Na presentatie van de resultaten was het doel 

dat Thuisfront zorg zou dragen voor implementatie van het aanbod in Groningen en 

uitvoering in Friesland en Drenthe.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Richtlijnontwikkeling

Project 18. Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Details:

Onderzoekers: J.N. Schreuder en Ph. Spinhoven, Stichting Centrum ’45

Samenvatting: 

De indruk bestond dat alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) een groot 

risico lopen om psychiatrische aandoeningen te ontwikkelen. Het onderzoek 

beoogde om duidelijkheid te scheppen in het aantal alleenstaande minderjarige 

asielzoekers dat onder psychosociale klachten leed en hoe de toegankelijkheid 

tot de geestelijke gezondheidszorg voor die groep te verbeteren. Het project betrof 

een grootschalig landelijk longitudinaal onderzoek naar in Nederland verblijven-

de alleenstaande minderjarige asielzoekers en hun voogden, leerkrachten en 

GGZ-hulpverleners.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie
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Project 19. Supportproject Volendam

Details:

Onderzoekers: M.S.P. Klein Beernink, Maria KB beleidsverdieping en presentatie

Samenvatting: 

In de overgang van oud naar nieuw 2001 werd Volendam opgeschrikt door een 

brand in ‘Café ‘t Hemeltje’. Het supportproject organiseerde sociale steun voor 

getroffenen van de nieuwjaarsbrand. Doel van het project was de publicatie van 

een boek waarin resultaten werden beschreven van een casestudy naar het sup-

portproject in Volendam. Het boek moest inzicht geven in het algemene beeld van 

de rol die een gemeenschap kan spelen in de psychosociale zorg na een ramp. 

Doelgroep betrof een breed publiek: slachtoffers, hulpverleners en beleidsmakers 

die met psychosociale zorg na rampen te maken hebben. 

Geresulteerd in:

• Boekpublicatie

Project 20. Gedragscode behandeling letselschade 

Details:

Onderzoekers: Ph. Eijlander, J.M.B. Vranken en Y.P. Kamminga, Universiteit van 

Tilburg in samenwerking met Nationaal Platform Personenschade (NPP) 

Samenvatting: 

Het centrum voor aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg stelde 

zich ten doel een handzame ‘Gedragscode’ te ontwikkelen, die de behandeling 

van letselschade zou kunnen structureren en enigszins standaardiseren. De code 

kwam tot stand met inspraak van de letselschadebranche, overige deskundigen en 

slachtoffers. Naast de code, die vooral professionals bediende, is ook gewerkt aan 

een gids voor slachtoffers over de code. Daarnaast werd een pilot gestart met een 

elektronisch behandelplan voor letselschade, waaraan een aantal verzekeraars, 

belangenbehartigers en slachtoffers meedeed. 

Geresulteerd in:

• Ontwikkeling gedragscode

• Handvat voor slachtoffers
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Project 21. Ontwikkeling standaard beperkingenprofiel van

verkeersslachtoffers

Details:

Onderzoekers: G.J. Wijlhuizen, R.J.M. Perenboom, W.E.L. de Boer, TNO Kwaliteit 

van Leven

Samenvatting: 

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is een 

internationaal classificatiesysteem om beperking te bepalen die mensen ervaren 

als gevolg van een bepaalde aandoening. Wat is het gevolg van die aandoening 

op iemands kwaliteit van leven? Er was nog geen aparte standaard voor een 

beperkingenprofiel voor verkeersslachtoffers. Dit project had als doel te bepalen 

of het haalbaar was om zo’n standaard te ontwikkelen en uit te testen. Het betrof 

uiteenlopend letsel dat mensen opliepen als gevolg van een verkeersongeval. TNO 

Kwaliteit van Leven voerde het onderzoek uit, in samenwerking met Stichting PIV 

en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Geresulteerd in:

• Protocolaanpassingen

Project 22. Gestructureerd Trauma Interview

Details:

Onderzoekers: N. Draijer, R. van Dyck, W. Langeland, J. Smit, VUmc afdeling GGZ 

Buitenamstel 

Samenvatting: 

Het gestructureerde Trauma Interview (STI) is een instrument om de effecten van 

lichamelijke en seksuele geweldservaringen onder cliënten in de GGZ te bepalen. 

Dit onderzoek had ten doel te bepalen of de STI bruikbaar zou zijn als gouden 

standaard. Het onderzoek bestond uit twee delen: 1) in het polikliniekproject werd 

gekeken of met het instrument voldoende bruikbare informatie werd verzameld 

2) in het secundaire data analyseproject is gekeken of de standaard in diverse 

populaties betrouwbaar en valide was. De lijst zou moeten dienen als praktische 

handleiding ten behoeve van de anamnese van traumatische jeugdervaringen, 

bestemd voor hulpverleners en wetenschappelijk onderzoekers. 
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Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Ontwikkeling vragenlijst

Project 23. Risicotaxatie bij kindermishandeling

Details:

Onderzoekers: C. de Ruiter, V.C. Veen en P.M. Pollmann, Trimbosinstituut 

Samenvatting: 

Pijnlijke situaties met fatale afloop maakten duidelijk dat er in Nederland rondom 

vroegdiagnostiek, preventie en aanpak van kindermishandeling nog een hoop te 

verbeteren viel. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn 

droeg er mogelijk toe bij dat hulpverleners zich eerder bewust zouden zijn van de 

mogelijkheid dat kindermishandeling in het spel is. Zij zouden zich dan effectief 

kunnen richten op een plan van aanpak. Het doel van dit project was het ontwik-

kelen van een risicotaxatie-instrument voor kindermishandeling bij het Advies en 

Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij het AMK moet bij de eerste melding van 

(een vermoeden van) kindermishandeling een inschatting worden gemaakt van de 

risico’s op grond van de beschikbare informatie. De CARE-NL lijst zou dan als nut-

tig handvat kunnen dienen. Daartoe moest deze beoogde Nederlandse variant van 

de Child Abuse Risk Evaluation (CARE) wel eerst getest en gevalideerd worden. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Ontwikkeling risicotaxatie-instrument
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Projectomschrijvingen 2005 – 2009

Project 24. D-cycloserine & intensieve exposure bij PTSS 

Details:

Onderzoekers: C.A.L. Hoogduin en A. van Minnen, Radboud Universiteit Nijmegen 

Samenvatting: 

Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, zoals een overval, seksueel 

misbruik of een ongeluk, ontwikkelen sommige mensen een posttraumatische 

stress-stoornis (PTSS). PTSS is een angststoornis waarbij mensen de traumati-

sche gebeurtenis telkens opnieuw beleven. PTSS is een beperkende stoornis die 

vaak gepaard gaat met andere klachten, zoals stemmingsproblemen en middelen-

misbruik. Een exposurebehandeling, waarin mensen gedetailleerd terugdenken aan 

de nare gebeurtenis en trauma-gerelateerde situaties opzoeken, is een effectieve 

behandeling voor deze klachten. Patiënten ervaren de behandeling echter als be-

lastend en een deel profiteert onvoldoende. Van het antibioticum D-cycloserine is 

recentelijk gebleken dat het behandeleffecten van andere angststoornissen, zoals 

hoogtevrees en sociale angst, verbeterde. Dit onderzoek had ten doel te bepalen 

of D-cycloserine ook bij PTSS als hulpmiddel kon worden ingezet, ten einde het ef-

fect van de psychologische behandeling te versterken. Het betreft dus nadrukkelijk 

geen op zichzelf staande behandeling.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

Project 25. Antidepressiva bij conversiestoornis

Details:

Onderzoekers: A. van Minnen, C.A.L. Hoogduin, angstcentrum Overwaal, Radboud 

Universiteit Nijmegen

Samenvatting: 

Na een traumatische gebeurtenis ontstaat er bij sommige patiënten een acute,  

motorische functiestoornis, zonder dat er een lichamelijke oorzaak aan ten 

grondslag ligt. Zo kan iemand bijvoorbeeld verlamming ervaren, of niet meer 

lopen doordat de spieren te verslapt zijn. Als er geen lichamelijke oorzaak is, is er 
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sprake van een conversiestoornis. De stoornis lijkt op een neurologisch ziekte-

beeld of de stoornis doet een andere lichamelijke oorzaak vermoeden. Dat is de 

reden dat de stoornis vaak chronisch en langdurig is, voordat psychologische hulp 

wordt gezocht. Er waren vooralsnog geen gecontroleerde studies uitgevoerd naar 

de behandeling van een conversiestoornis. Er waren aanwijzingen dat cognitieve 

gedragstherapie (CGT) werkzaam is. Er waren ook aanwijzingen dat antidepressiva 

effectief zijn. Deze studie wilde CGT vergelijken met antidepressiva. Belangrijk was 

het realiseren van een goede samenwerking tussen somatisch specialisten en 

psychiatrische hulpverlening, omdat patiënten vaak te lang bleven circuleren in het 

somatische circuit – en daardoor niet adequaat werden behandeld. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

Project 26. Allochtone slachtoffers van criminaliteit

Details:

Onderzoekers: F. Bovenkerk en D.J. Korf, Willem Pompe Instituut voor Strafrechts-

wetenschappen van de Universiteit Utrecht

Samenvatting: 

De aandacht voor criminaliteit in de kring van sommige immigrantengroepen was 

enorm. De keerzijde was vaak onderbelicht: immigrantanten en hun kinderen zijn 

ook slachtoffer van criminaliteit. Dit onderzoek was opgesplitst in een kwantitatief 

en kwalitatief gedeelte. Het kwantitatieve gedeelte richtte zich op de etnische 

afkomst van daders en slachtoffers en de reactie hierop van overheid, politie en 

Slachtofferhulp Nederland. Het kwantitatieve gedeelte was toegespitst op acht 

multiculturele stadsbuurten in Nederland. Binnen deze casestudies werd opnieuw 

gekeken naar het slachtofferschap van verschillende etnische groepen en de  

reactie van de overheid hierop.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Wetenschappelijke publicaties
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Project 27. Slachtofferschap in een kleurrijke samenleving

Details:

Onderzoekers: R.J. Kleber en A.N. Drogendrijk, Instituut voor Psychotrauma,  

Slachtofferhulp Nederland, Universiteit Utrecht

Samenvatting: 

Slachtofferhulp was in Nederland laagdrempelig beschikbaar. Of het nu ging om 

geweldslachtoffers, verkeersslachtoffers of slachtoffers van andersoortige traumati-

serende gebeurtenissen. Ongeacht nationaliteit, dus voor autochtone en allochtone 

Nederlanders. Binnen het domein slachtofferhulp bestond veel onduidelijkheid om-

trent hulp aan allochtonen. Medewerkers van slachtofferhulp bleken het vaak lastig 

te vinden om het hulpaanbod goed aan te laten sluiten bij hulpvragen van allochtone 

slachtoffers. Door middel van kwalitatief onderzoek trachtte deze studie systema-

tisch inzicht te verschaffen in de verwachtingen en ervaringen van de medewerkers 

van slachtofferhulp. Ook werd de aard en inhoud van psychosociale problemen van 

Turkse en Antilliaanse slachtoffers en de resultaten van geboden hulp geanalyseerd.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

Project 28. Risicotaxatie bij huiselijk geweld

Details:

Projectleiders: Dr. L. van der Knaap en Prof. F.W. Winkel, Universiteit van Tilburg/

Intervict 

Onderzoeker: K. Kuijpers

Samenvatting: 

Volgens schattingen waren er jaarlijks vijfhonderdduizend huiselijk geweld inciden-

ten in Nederland, waarvan een aanmerkelijk deel geweld tussen intieme partners. 

Geweld tussen intieme partners bleek dikwijls herhaaldelijk voor te komen of zelfs 

chronisch van aard. De reactie van organisaties zoals politie en rechtspleging, 

maar ook de hulpverlening aan slachtoffers, moest dus niet enkel gericht op (de 

gevolgen van) een eerder misdrijf, maar ook op het voorkomen van geweld in de 

toekomst. Instrumenten die de kans schatten op herhaling en methoden om deze 

kans te verkleinen werden daarom van grote waarde geacht in het beleid rondom 

huiselijk geweld. Dit onderzoeksproject had ten doel een Nederlandstalig risico-

taxatie-instrument te ontwikkelen. 
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Geresulteerd in:

• Ontwikkeling risicotaxatie-instrument

Project 29. Gevolgen van meisjesbesnijdenis 

Details: 

Onderzoekers: M. vd Muijsenbergh, J. Knipscheer en A. vd Kwaak, Stichting Pharos

Samenvatting: 

Hoewel het belang er van keer op keer werd onderstreept, was er weinig kennis 

over psychische, sociale en relationele gevolgen van meisjesbesnijdenis. Het bleek 

moeilijk om die gegevens te achterhalen, omdat het een doelgroep betreft die niet 

gemakkelijk met vreemden over dergelijke gevolgen praat. Hulpverleners in de 

GGZ zouden baat hebben bij instrumenten om preventief in te grijpen. Stichting 

Pharos wilde zulke instrumenten ontwikkelen door onderzoek te doen onder vrou-

wen (18+), afkomstig uit een van de volgende risicolanden: Sierra Leone, Egypte, 

Somalië, Eritrea, Soedan of Ethiopië. Er is geïnventariseerd of er klachten waren 

in de psychische, relationele of sociale sfeer en er is nagegaan welke factoren 

bepalend zijn geweest. Ook is gepoogd zicht te krijgen op eventuele coping-stijlen 

die vrouwen hebben ontwikkeld. 

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Ontwikkeling signaleringsinstrument

Project 30. Samen slimmer, samen sterker

Details:

Onderzoekers: J.C.M. Netten en M.W. Rooze, Stichting Impact

Samenvatting: 

De ervaring leerde dat slachtoffers elkaar opzoeken na het samen ervaren van een 

traumatische gebeurtenis. Hun zelfredzaamheid en veerkracht worden vergroot door 

uitwisseling van informatie en ervaring met andere getroffenen. Zelforganisaties zijn 

belangrijk in de zorg na rampen, maar bij het opzetten van zulke organisaties leek 

het of het wiel telkens opnieuw moest worden uitgevonden. Praktische zaken, juri-

dische aangelegenheden; het zit in de hoofden van mensen, maar stond nergens 
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beschreven. Door die kennis telkens opnieuw te moeten bundelen ging kostbare 

energie en tijd verloren. Impact wilde daarom een praktische handleiding ontwikke-

len voor het opzetten, in stand houden en afbouwen van een zelforganisatie. 

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Ontwikkeling handleiding

Project 31. Kind en trauma 

Details:

Onderzoekers: R.J. Kleber, T. van der Schoot en E. Alisie, Psychotraumacentrum 

UMC Utrecht

Samenvatting: 

Er moest structurering en vergroting van kennis omtrent schokverwerking bij kinde-

ren komen. Preventieactiviteiten en hulpverlening na schokkende gebeurtenissen 

konden dan beter worden vormgegeven. Het UMC Utrecht wilde daaraan bijdragen 

met een studie naar posttraumatische reacties bij kinderen in de basisschool-

leeftijd. Gegevens van 1.770 kinderen zijn geanalyseerd om zo het voorkomen 

van blootstelling aan trauma, posttraumatische stress en het beïnvloeden op de 

kwaliteit van leven te beoordelen. Ook is gekeken of het instrument de ‘Schok-

verwerkingslijst voor Kinderen’ goed genoeg aansluit bij de praktijk en hoe deze 

eventueel bruikbaarder te maken is. 

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Protocolaanpassingen

Project 32. Digitale hulpverlening aan jeugdigen

Details:

Onderzoekers: M.E. Kuyper en N. Tsaqana, Stichting Rutgers Nisso Groep en 

Interapy

Samenvatting: 

SASS wilde weten of online hulpverlening een geschikte behandelmethode kon 

zijn voor jeugdigen die slachtoffer waren geworden van seksueel geweld. De cijfers 
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van onvrijwillige seksuele handelingen op jonge leeftijd lagen nog altijd te hoog 

en bestrijding verdiende daarom de aandacht. Rondom het thema hing een wolk 

van schaamte. Hulpverlening via internet leek voor jongeren een eigentijdse vorm 

van hulpverlening, passend bij hun belevingswereld. Doel van het onderzoek was 

om een behandeling via internet te ontwikkelen ten behoeve van jeugdige slacht-

offers van seksueel geweld – en het meten van de effecten hiervan. Het project 

richtte zich met name op seksueel trauma als gevolg van aanranding, verkrachting 

en hands-off delicten zoals exhibitionisme, voyeurisme en seksueel geweld via 

internet. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Ontwikkeling online behandeling

Project 33. Bescherming slachtoffers van belaging / AWARE

Details:

Onderzoekers: M. Quanjel, J. van der Haraf, en L. Balogh, Stichting IVA (instituut 

voor sociaal wetenschappelijk onderzoek, gelinkt aan Universiteit van Tilburg)

Samenvatting: 

Slachtoffers van belaging bleken vaak vrouwen die door hun ex-partner werden 

belaagd. Aan deze mishandeling gaat vaak bedreiging vooraf en vindt vaak op 

lange termijn plaats waardoor er bij de slachtoffers veelal sprake is van chro-

nische traumatisering. Aanpak van belagingsproblematiek bleek vaak moeilijk 

omdat het gaat om een kwetsbare groep slachtoffers in combinatie met een groep 

vasthoudende plegers. Doel van dit onderzoek was om tegemoet te komen aan 

de behoefte van slachtoffers en professionals tot een effectievere interventie 

gericht op bescherming van de slachtoffers en behandeling van de plegers. Binnen 

het onderzoek werd gekeken naar de belangrijkste drie betrokken groepen in het 

interventieproces; slachtoffers, politie en hulpverlening. In de eerste instantie zijn 

deze groepen los van elkaar onder de loep genomen. Later zijn ze samengebracht 

in een integratieanalyse. Er werd speciaal aandacht besteed aan twee interventie-

methodieken; het technologisch vernieuwende interventiealarm systeem ‘AWARE’ 

en de standaard politie-interventie via 112. Het doel van het onderzoek was om 

enerzijds na te gaan of er verschillen bestaan tussen de beide interventiemetho-
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den en anderzijds om eventuele succesfactoren en tekortkomingen van beide 

systemen aan de kaak te stellen.

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Wetenschappelijke publicaties

Project 34. ICF Measure on participation and activities (IMPACT)

Details:

Onderzoekers: R.J.M. Perenboom, G.J. Wijhuizen, L. De Witte en M. Post, kennis-

instituut TNO

Samenvatting: 

Naar aanleiding van verkeersongelukken bleken jaarlijks duizenden individuen 

getroffen door zowel fysieke als psychische beschadigingen die hun participatie 

in de samenleving bemoeilijken. Een algemeen geaccepteerd instrument ontbrak 

waardoor het niet mogelijk was op een uniforme wijze het beperkingenprofiel van 

slachtoffers vast te stellen. De ontwikkeling van een dusdanig instrument was van 

belang voor zowel de slachtoffers zelf als personen in de omgeving van het slacht-

offer, zoals zorg- en dienstverleners en financierders van zorg. In 2006 was er een 

instrument ontwikkeld dat beperkingen en activiteiten en participatie beschrijft, 

deels gebaseerd op basis van de International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health (ICF). Dit project leidde tot de ICF Measure on Participation and 

ACTivities (IMPACT) en werd tevens gefinancieerd door SASS. Het doel van niveau 

2 van het IMPACT onderzoek is om de meerwaarde van het IMPACT instrument 

voor de praktijk te laten blijken door gesprekken en testen met/op verschillende 

niveaus. Uiteindelijk doel is om IMPACT op beperkte schaal toe te passen in de 

praktijk van revalidatie, claimbeoordeling van personenschade en beoordeling van 

arbeidsmogelijkheden bij slachtoffers van verkeersongevallen. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Ontwikkeling toetsingsinstrument
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Project 35. Nationaal Slachtoffer Volgsysteem (SVS)

Details:

Onderzoeker: L.A. Taal, UMC Utrecht

Samenvatting: 

Het doel van het onderzoek was om het Slachtoffer Volgsysteem (SVS) verder te 

ontwikkelen en te testen, zodat het kon worden ingezet op landelijk niveau. Het 

SVS is een systeem dat het elektronische communicatie over slachtoffers en hun 

status mogelijk maakt tussen de verschillende betrokkene hulpverleningsinstan-

ties. Dit systeem is van belang voor de uitwisseling van waardevolle en cruciale in-

formatie tussen betrokken hulpverleningsdiensten, zorginstellingen en gemeenten. 

Om het systeem te verbeteren werd in april 2007 een grootschalige praktijktest 

uitgevoerd in de regio Utrecht door Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Regionale 

Ambulancevoorziening (RAVU), de Gemeente Utrecht, de Politie regio Utrecht, be-

trokken ziekenhuizen en leveranciers. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze 

pilotstudie kon het SVS worden aangepast en verfijnd. 

Geresulteerd in:

• Schaalvergroting SVS

Project 36. Psychotrauma-zelfhulp online 

Details:

Onderzoekers: R. Boomstra, H. Riper, I. Kok en G. Franx, Trimbos Instituut

Samenvatting: 

In samenwerking met experts is de website ‘deschokteboven.nl’ ontwikkeld. 

Bedoeld om mensen te informeren en ondersteuning te bieden bij het oplossen 

van mogelijke problemen waar ze tegenaan lopen na een schokkende gebeurte-

nis. De doelgroep voor de website was vrij algemeen, maar het doel was om in de 

toekomst verschillende websites voor verschillende schokkende gebeurtenissen 

te ontwikkelen. Het project was opgebouwd uit verschillende fasen. In de ontwerp-

fase is informatie verzameld over goede hulp na verschillende schokken. In de 

uitwerkingsfase is de website technisch ontworpen en inhoudelijke ingevuld. Een 

demoversie is vervolgens getest en dit heeft uiteindelijk geleid tot het technisch 

beschikbaar stellen van de website in april 2009. In het najaar van 2009 is door 

verschillende betrokken partners (Stichting Arq, NtVP, Slachtofferhulp Nederland en 
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Trimbos-instituut) gewerkt aan een voorstel voor een vervolgproject met als doel  

de website verder te ontwikkelen.

Geresulteerd in:

• Ontwikkeling website

49Overzicht projecten 20 jaar SASS



Projectomschrijvingen 2010 – heden

Project 37. Daders en Slachtoffers van jeugdcriminaliteit (RADAR)

Details:

Onderzoekers: W.H.J. Meeus, Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen 

en H. Koot, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Psychologie en Pedagogiek

Samenvatting: 

RADAR staat voor Research on Adolescent Development and Relationships. Dit 

was een vijfjarig, longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van de sociale rela-

ties en het gedrag van jonge adolescenten. De studie richtte zich op het verband 

tussen daderschap, slachtofferschap en crimineel gedrag. Het eerste aspect van 

het onderzoek ging over de vraag in welke mate criminele daders kunnen worden 

beschouwd als slachtoffers van ongunstige omgevingscondities. Het tweede as-

pect richtte zich op de directe overlap tussen daderschap en slachtofferschap van 

crimineel gedrag bij jongeren. 

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Wetenschappelijke publicaties

Project 38. Vóórkomen van posttraumatische psychopathologie bij patiënten 

van een trauma-unit van een academisch ziekenhuis (TIPS-project)

Details: 

• Onderzoekers: M. Olff en J. Mouthaan AMC De Meren

• Dit onderzoeksvoorstel heeft een vervolg gekregen in de vorm van een promotie-

traject

Samenvatting: 

Onderzocht is in welke mate patiënten van een Trauma Unit ten gevolge van hun 

ongevalsletsel psychopathologie ontwikkelen. Het onderzoek richtte zich bovendien 

op het voorkomen van posttrauma-psychopathologie bij deze patiëntengroep. Het 

onderzoek bestond uit drie deelstudies: 

50 Overzicht projecten 20 jaar SASS



1) onderzoek naar incidentie van posttrauma-psychopathologie; 

2) onderzoek naar preventie van posttrauma-psychopathologie; 

3) onderzoek naar behandeling van posttrauma-psychopathologie. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

Project 39. Mini-Care

Details:

Onderzoeker: C. de Ruiter, Universiteit van Maastricht

Samenvatting: 

Het doel van het project was om een signaleringsinstrument voor kindermishan-

deling te ontwikkelen, dat gebruikt kan worden door professionals die met jonge 

kinderen te maken hebben. Bijvoorbeeld groepsleidsters op een kinderdagverblijf. 

Eerder onderzoek toonde aan dat door deze professionals relatief weinig mel-

dingen van kindermishandeling worden gedaan, terwijl zij diegene zijn die in het 

geval van kindermishandeling juist ook aan de bel kunnen trekken. Het onderzoek 

was opgesplitst in twee fasen. De eerste fase was gericht op de ontwikkeling van 

het signaleringsinstrument ‘Mini-Care’ met behulp van literatuuronderzoek en 

focusgroepen met professionals. De tweede fase bestond uit de uitvoer van een 

quasi-experimenteel onderzoek met de regio Zuidwest Drenthe als experimentele 

conditie waar professionals opgeleid werden in het gebruik van Mini-Care. Een re-

gio in Flevoland fungeert als controlegroep, waarin de professionals geen opleiding 

in het gebruik van Mini-Care genoten. 

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties

• Ontwikkeling signaleringsinstrument
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Project 40. Verkorting en verbetering intake procedure bij personen met 

PTSS 

Details:

Onderzoekers: B.P. Veldkamp, T. de Vries, Universiteit Twente

Samenvatting: 

Om de diagnose PTSS te stellen, wordt gebruik gemaakt van de criteria zoals die 

zijn vastgelegd in de DSM-IV. De interviews die zorgverleners daartoe afnemen 

zijn tijdrovend en zorgen voor een grotere belasting van zorgverlener en patiënt. In 

dit project is daarom gekeken of ICT kan worden ingezet om intakes efficiënter te 

laten verlopen, zonder dat de kwaliteit ervan wordt aangetast. De vraag is of een 

methode ontwikkeld kan worden die voor slachtoffers weinig belastend is en die 

hulpverleners ondersteunt en adviseert bij de intake. Hierbij schrijven patiënten in 

10 tot 15 regels op hoe ze zich voelen. Op basis van die teksten wordt gekeken of 

de patiënt geclassificeerd kan worden met behulp van text mining software. Indien 

nodig worden in een tweede fase ja/nee vragen gesteld om het beeld duidelijk te 

krijgen. 

Geresulteerd in:

• Probleeminventarisatie

• Wetenschappelijke publicaties
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Project 41. Little Survivors by Birth and Crying (VIB)

Details:

Projectleider: H.J.A. van Bakel, Universiteit van Tilburg/Intervict 

Onderzoekers: A. Tooten, H. Hoffenkamp en R. Hall

Samenvatting: 

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 16.000 kinderen te vroeg (binnen 37 

weken) geboren. Het fysieke contact tussen te vroeg geboren baby’s en hun 

ouders is vaak beperkt. Medische apparatuur en handelingen rondom het kind 

staan de vorming van een goede band in de weg. Daarom wordt in toenemende 

mate aandacht besteed aan de emotionele en sociale ontwikkeling van baby’s en 

ondersteuning van de ouders. Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methode 

die kan worden ingezet om ouders te helpen beter contact te maken het kind en 

wordt in ongeveer 51 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Hierbij kijken de ouders 

in de week na de geboorte van hun te vroeg geboren kind drie keer samen met 

een getrainde verpleegster naar video-opnames van een verschillende verzorging- 

en – voedingsmomenten, die ze vervolgens gezamenlijk bespreken. Ondanks het 

feit dat de VIB methode al jaren gebruikt trachtte dit onderzoek als eerste om 

de effectiviteit van de methode te evalueren door 210 te vroeg geboren kinderen 

en hun ouders te volgen om te zien in hoeverre de vertoning van video-opnames 

aantoonbare resultaten biedt.

Geresulteerd in:

• Wetenschappelijke publicaties
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