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Nederlandse samenvatting

 Nabestaanden die iemand verliezen door moord hebben niet alleen te maken met 
gevoelens van gemis en rouw, maar ook met het gegeven dat hun geliefde opzettelijk 
van hen is afgenomen. Een ander persoon heeft doelbewust en op een gewelddadige 
manier het slachtoffer van het leven beroofd. Hoewel de psychische gevolgen voor 
de nabestaanden groot worden geacht, is er weinig systematisch onderzoek verricht 
naar psychopathologie bij nabestaanden van moord. Deze dissertatie had daarom 
drie doelen. Het eerste doel was om psychopathologie bij nabestaanden van moord 
te onderzoeken, gericht op symptomen van een Posttraumatische Stress Stoornis 
(PTSS) en Gecompliceerde Rouw (GR) (Hoofdstuk 2 en 3). Het tweede doel was 
om inzicht te krijgen in wraak na verlies door moord; eerst door de samenhang te 
bestuderen tussen dispositionele en situationele wraak enerzijds en GR, PTSS en 
positief functioneren anderzijds (Hoofdstuk 4), en ten tweede door het onderzoeken 
van de relatie tussen negatieve cognities en vermijdingsgedrag enerzijds en GR, PTSS, 
boosheid en wraak anderzijds (Hoofdstuk 5). Het derde doel was het onderzoeken van 
het effect van een gecombineerde behandeling van EMDR en CGT om symptomen 
van PTSS en GR te verminderen (Hoofdstuk 6). In dit laatste hoofdstuk wordt een 
samenvatting van de bevindingen gegeven. De belangrijkste bevindingen worden in 
een breder kader geplaatst, en limitaties en richtingen voor toekomstig onderzoek 
worden besproken.

Een systematische review over psychopathologie na verlies door moord
 De systematisch review over psychopathologie na verlies door moord bevatte acht 
studies, waarin PTSD, depressie, GR en alcohol -en drugsmisbruik werd bestudeerd  
(Hoofdstuk 2). De prevalentie van PTSS (gedurende een keer in iemands leven) 
varieerde sterk tussen de studies, namelijk van 19.1% tot 71%. De prevalentie 
van huidige PTSS varieerde tussen de 5.2% en 6%. Een vergelijking van de aard en 
prevalentie van psychopathologie tussen de studies werd bemoeilijkt door ongelijke 
steekproefomvang, de verschillende wijze waarop deelnemers waren geïncludeerd, 
de opzet van de studies en de tijd sinds het verlies. Op basis van de bevindingen kon 
niet worden aangegeven welke vorm van psychopathologie het meeste voorkomt bij 
nabestaanden van moord. De geïncludeerde studies suggereren dat PTSS het meest 
frequent voorkomt. Echter, deze conclusie kan een vertekenend beeld geven gezien 
alleen PTSS werd gemeten in alle acht studies, terwijl depressie, GR, en alcohol- en 
drugsmisbruik werden gemeten in respectievelijk vier, twee en één studie(s). Om te 
beantwoorden welke stoornis het meest prevalent is, moeten meerdere stoornissen 
gemeten worden. De geïncludeerde studies gaven geen uitsluitsel over de ernst van 
psychopathologie bij nabestaanden van moord in vergelijking tot nabestaanden van 
wie een geliefde omkwam door een ongeval, voertuig of suïcide en slachtoffers van 
andersoortig geweld.
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Prevalentie van gecompliceerde rouw en post-traumatische 
stressklachten na verlies door moord 
 Prevalentie cijfers en voorspellers van zelf-gerapporteerde PTSS en GR werd 
onderzocht bij 312 nabestaanden van moord (Hoofdstuk 3). De prevalentie van 
PTSS was 33.3%, de prevalentie van GR was 81.9%. Deelnemers werden geworven 
via case managers van Slachtofferhulp Nederland en via lotgenotenverenigingen. 
De tijd sinds het verlies bleek significant te verschillen tussen de zogenoemde “case 
manager groep” (drie jaar), en de “lotgenotengroep” (negen jaar). Vanwege dit 
verschil worden de resultaten voor beide groepen apart besproken. De prevalentie 
van PTSS was 30.9% voor de lotgenotengroep en 37.5% voor de case manager groep. 
De prevalentie van GR was 82.7 % voor de lotgenotengroep en 80.6% voor de case 
manager groep. De relatie tussen de nabestaande en het slachtoffer was geassocieerd 
met ernst van de symptomen: ouders en partners ervoeren meer GR klachten dan 
andere familieleden. Ouders ervoeren bovendien meer PTSS klachten dan indirecte 
familieleden (lotgenotengroep) en dan kinderen en vrienden (case manager groep). 
Vrouwen rapporteerden significant hogere PTSS klachten (case manager- en 
lotgenotengroep) en GR klachten (alleen case manager groep) dan mannen. PTSS en 
GR klachten verschilden niet al naargelang de dader een bekende of onbekende, of 
een familielid of geen familielid van de nabestaande was. De intensiteit van klachten 
was wel gerelateerd aan het strafproces van de dader: wanneer het strafproces 
nog gaande was rapporteren deelnemers hogere PTSS en GR klachten dan wanneer 
de dader was veroordeeld of nog niet was gevonden (case manager groep). Deze 
bevinding is waarschijnlijk gerelateerd aan de tijd sinds het verlies, die korter was in 
de case manager groep. In de eerste jaren na het verlies is het waarschijnlijker dat de 
juridische procedure nog gaande is, dan wanneer het verlies langer geleden is.
 
Wraak na verlies door moord
 Bij 331 nabestaanden van moord werd het verband onderzocht tussen twee 
vormen van wraak enerzijds en GR, PTSS en positief functioneren anderzijds 
(Hoofdstuk 4). Situationele wraak, na een specifiek incident en gericht op een 
specifieke dader, en dispositionele wraak, iemands algemene houding jegens wraak, 
waren beiden positief gecorreleerd met PTSS en GR, en negatief gecorreleerd met 
positief functioneren. Een multivariaat regressiemodel met dispositionele wraak en 
situationele wraak als onafhankelijke variabelen en GR, PTSS en positief functioneren 
als afhankelijke variabelen gaf een verklaarde variantie van 18% in GR, PTSS en 
positief functioneren. Dispositionele en situationele wraak voorspelden samen 
17% van de verklaarde variantie van GR, en 7% van de variantie in PTSS en positief 
functioneren. Beide soorten wraak verklaarden individuele verschillen in GR, terwijl 
alleen situationele wraak individuele verschillen in PTSS en positief functioneren 
verklaarde. In termen van dispositionele wraak verschilden nabestaanden van moord 
niet significant van een vergelijkingsgroep van studenten die waren blootgesteld 
aan kleine overtredingen, zoals zijn afgesneden in het verkeer. Nabestaanden van 
moord hadden wel een hogere mate van situationele wraak in vergelijking met 
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studenten wiens geliefde ontrouw was in de relatie. Geconcludeerd kan worden dat 
nabestaanden van moord niet wraakzuchtiger in het algemeen zijn, maar wel meer 
wraakgevoelens hebben jegens de moordenaar van hun geliefde, dan studenten 
hebben ten opzichte van de persoon die hun heeft geschaad.

Wraak, boosheid, negatieve cognities en vermijding na verlies 
door moord
 Bij 331 nabestaanden van moord werd het verband onderzocht tussen vier 
soorten negatieve cognities en twee typen vermijdingsgedrag enerzijds en GR, 
PTSS, boosheid en wraak anderzijds (Hoofdstuk 5). De resultaten toonden aan 
dat negatieve cognities over de eigen persoon, catastrofale misinterpretaties over 
eigen rouwreacties en depressieve vermijding een unieke associatie hadden met de 
variantie in GR en PTSS. Negatieve cognities over de eigen persoon was de enige 
cognitieve gedragsvariabele die een unieke associatie had met boosheid. Angstige 
vermijding en negatieve cognities over de toekomst hadden een unieke associatie 
met wraak gedachten en gevoelens. De bevindingen suggereren dat het raadzaam 
kan zijn om negatieve cognities en vermijdingsgedrag aan te pakken in de behandeling 
van emotionele problemen na verlies door moord. 

Het behandelen van GR en PTSS symptomen met Cognitieve 
Gedragstherapie en EMDR: een gerandomiseerde studie
 Nabestaanden van moord met GR en/of PTSS kregen een behandeling 
aangeboden. In deze gerandomiseerde gecontroleerde studie werd de effectiviteit 
onderzocht van een korte, 8-sessie durende behandeling met CGT en EMDR, met 
als doel om GR en PTSS te verminderen (Hoofdstuk 6). In totaal 85 deelnemers met 
symptomen van GR en/of PTSS werden toegewezen aan één van de vier condities: (a) 
een interventie conditie met  EMDR gevolgd door CGT; (b) een interventie conditie 
met CGT gevolgd door EMDR; (c) een wachtlijst conditie met EMDR gevolgd door 
CGT, of (d) een wachtlijst conditie met CGT, gevolgd door EMDR. Alle condities starten 
met twee introductie sessies. Deelnemers volgden drie sessies EMDR en drie sessies 
CGT. Deelnemers die de behandeling hadden afgerond rapporteerden significant 
minder symptomen van GR en PTSS in vergelijking met mensen in de wachtgroep, 
waarbij grote tot zeer grote effecten werden gevonden. Gemiddelde GR en PTSS 
scores waren significant lager halverwege de behandeling, wanneer de deelnemers 
drie sessies van EMDR (zonder CGT) hadden voltooid, in vergelijking met een meting 
voorafgaand aan de behandeling. Hetzelfde resultaat werd gevonden wanneer de 
deelnemers drie sessies CGT hadden afgerond (zonder EMDR). Deelnemers in beide 
behandelvolgorden (EMDR gevolgd door CGT en CGT gevolgd door EMDR) toonden 
na de behandeling significant lagere GR en PTSS scores in vergelijking met voor de 
behandeling. Beide behandelvolgordes waren even effectief in het verminderen GR 
en PTSS-symptomen. De resultaten uit deze studie zijn vergelijkbaar voor GR en PTSS, 
met het enige verschil dat PTSS symptomen stabiel bleven na de behandeling tot 
aan de zes maanden vervolg meting, terwijl GR symptomen significant toenamen 
na de behandeling tot aan de vervolg meting. Het behandeleffect op GR en PTSS 
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symptomen varieerde niet al naar gelang het geslacht van deelnemers en de 
wervingsstrategie die was gebruikt (namelijk via lotgenotengroepen, Slachtofferhulp 
Nederland of door middel van een website).
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Dankwoord

 Toen ik jong was zag ik op televisie wel eens nieuwsberichten voorbij komen over 
moordzaken in Nederland. Beelden van stille tochten, verhalen over daders die niet, 
of pas na jaren, gevonden werden of verhalen waaruit bleek dat de dader een naaste 
is. Heftige verhalen die toch ook ver van je afstaan. Ik had toen nog niet kunnen 
bedenken dat ik jaren later beroepsmatig met dit thema te maken zou krijgen, dat 
ik zelf met nabestaanden van moord zou spreken en inzicht zou krijgen in de wijze 
waarop mensen hiermee omgaan. 
 Na het schrijven van dit proefschrift, waarin met name klachten van nabestaanden 
centraal staan, is het vooral de veerkracht van veel mensen die mij bijblijft. Het 
meemaken van een moord op je gezinslid of geliefde is een immense tegenstelling: de 
persoon waar je zoveel liefde voor voelt wordt op zo’n liefdeloze manier weggenomen. 
Desondanks lukt het veel nabestaanden om hier op de één of andere manier mee om 
te gaan. Om de wereld na zo’n gebeurtenis nog enigszins met vertrouwen tegemoet 
te treden vergt moed en ook het besef dat zulk extreem geweld excessen zijn en niet 
de norm. 

 Graag wil ik verschillende personen bedanken die hebben bijgedragen aan dit 
proefschrift. Mijn promotoren Jos en Paul. Jos, ik vind het knap om te zien hoe je 
diverse onderzoekslijnen naar gecompliceerde rouw uitzet en mensen met elkaar 
verbindt. Bedankt dat je de tijd nam voor onze afspraken, mij vrij liet in het maken van 
eigen keuzes en mij de ruimte gaf om er andere werkzaamheden naast te doen. Paul, 
bedankt voor je kritische feedback en het delen van je wetenschappelijke inzichten 
met mij. Je bleef geduldig verschillende versies van een artikel verbeteren en dwong 
mij tegelijkertijd om zelf na te denken en keuzes te maken. Dat, in combinatie met je 
humor, maakte de samenwerking fijn en leerzaam.    

 Mijn bijzondere dank en waardering gaat uit naar alle nabestaanden die hun 
ervaringen met ons hebben gedeeld in het kader van dit onderzoek. Zonder jullie 
medewerking had dit onderzoek niet gedaan kunnen worden. Bij het contact met 
jullie, zoals bijvoorbeeld tijdens presentaties bij lotgenotenbijeenkomsten, heb ik 
mij in het begin wel eens afgevraagd wat jullie vinden van iemand die jullie leed 
bestudeert. Een wetenschappelijke benadering van rouw staat ver af van jullie 
persoonlijke beleving. Jullie hebben mij echter met open armen ontvangen. Mijn 
speciale dank gaat uit naar de besturen van de drie lotgenotenverenigingen en in 
het bijzonder naar Jan van Kleef van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind 
(VOVK), Jack Keijzer en Martin Roos van Aandacht Doet Spreken (ADS), en Cor 
Sterkenburg van de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit (VVRS). Jan, 
ik wil jou als voorzitter van de VOVK ervoor bedanken dat de VOVK dit onderzoek 
mede heeft geïnitieerd. Daarnaast wil ik je bedanken voor het schrijven van het 
voorwoord in dit proefschrift, waarin je je verhaal hebt gedeeld. Jack, ik kan mij ons 
gesprek in het Van der Valk hotel in Wieringerwerf, toen ik pas begonnen was met dit 
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onderzoek, nog goed herinneren. Ik vroeg je of je wraakgevoelens koesterde naar de 
daders van de moord op je zoon. Je zei dat je niet wilde dat zij jou leven nóg verder 
gingen bepalen, en dat je probeert je energie te richten op positieve dingen, zoals 
je gezin en het geven van voorlichting op scholen. Ik vind het bijzonder knap hoe 
je dit weet te doen. Martin, bedankt voor je begeleiding bij de bijeenkomsten van 
ADS. Cor, bedankt voor de betrokkenheid en medewerking met dit project vanuit 
de VVRS. Ik weet nog goed hoe ik in Aduard na mijn presentatie naar huis aan gaan, 
maar jullie erop stonden dat ik bleef eten. 
 Elk van jullie heeft mij bijzonder welkom laten voelen tijdens de lotgenoten-
bijeenkomsten en herdenkingsdagen. 

 De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland wil ik bedanken voor het uitdelen 
van de vragenlijsten aan nabestaanden. Ook veel dank aan de therapeuten die in het 
kader van dit onderzoek nabestaanden hebben behandeld. 

 Graag wil ik het Fonds Slachtofferhulp als subsidiegever bedanken voor het 
financieel mogelijk maken van dit onderzoek. Ineke Sybesma, Carlo Continio, 
Duskja Stijfhoorn en Sandra Scherpenisse, bedankt voor jullie betrokkenheid bij 
dit onderzoek. Jullie waren vaak bij onze presentaties en bij herdenkingsdagen 
en dachten mee over informatiebrieven en nieuwsberichten. Bedankt voor jullie 
toewijding aan dit project. 

 Antony Pemberton, Rolf Kleber en Robbert Sanderman wil ik bedanken voor het 
deelnemen in de leescommissie en het beoordelen van mijn proefschrift.
 Mark, bedankt voor het simpel uitleggen van statistiek. Maar zeker ook voor de 
relaxte sfeer daaromheen, en voor de leuke gesprekken over vakanties, verbouwingen 
en andere dingen. 
 Vera en Roy, bedankt voor jullie hulp bij het behandelartikel in het laatste deel van 
mijn promotie. 
 Peter, bedankt voor het lezen van mijn proefschrift en voor mijn taken in de master 
Klinische Forensische Psychologie & Victimologie. Coby, ik heb onze gesprekken over 
wraak gewaardeerd, evenals onze huidige samenwerking in het onderwijs.  
 Theo, bedankt dat ik gebruik mocht maken van jouw kamer. Het voelde als een 
oase van rust. In tijden van drukte, zowel qua rumoerigheid op de gang als wat 
betreft deadlines, heb ik in jouw kamer in vliegende vaart delen van dit proefschrift 
geschreven. 
 Tamara, Ingrid, Marjon en Dana, bedankt voor het regelen van veel praktische 
zaken rondom het onderzoek, zoals het bellen van nabestaanden en het regelen 
van de financiële afwikkeling van de behandeling. Fijn dat jullie mij dit uit handen 
konden nemen. Verder dank aan Ingrid, Lucia, Jolanda, Josje en Henry voor de 
ondersteunende diensten, en alle andere collega’s voor de prettige werksfeer.

 Christien, volgens mij zijn weinig mensen zo positief ingesteld als jij. Bedankt voor 
je luisterende oor en de gezellige momenten. 
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 Lonneke, het is leuk om na lange tijd een kamergenoot te hebben die een 
soortgelijk onderwerp heeft, en te sparren over rouw gerelateerd onderzoek. Ik 
waardeer je humor, directheid, ambitie en wetenschappelijk perfectionisme. 

 Rick, mijn broer, ik heb een ISBN, nu jij!
 Pap en mam, jullie hebben mij meegegeven dat je mensen met verdriet niet uit 
de weg moet gaan. Dat is waarschijnlijk de basis van waaruit ik dit werk heb kunnen 
doen. 
 Marco, van collega en co-auteur, naar mijn partner. Als ik op persoonlijk gebied 
iets moois heb overgehouden aan deze baan dan ben jij en ons gezin, het. Je 
acceptatiegerichte ideeën en - houding hebben dit proefschrift beter gemaakt, en 
mijn leven rijker. 
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