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Moord en doodslag kunnen een grote impact hebben op de nabestaanden van de 
slachtoffers. Naast emotionele, psychische en lichamelijke problemen kunnen na-
bestaanden geconfronteerd worden met gevolgen op sociaal, praktisch en juri-
disch vlak. In 2007 is Slachtofferhulp Nederland (SHN) met het ‘Casemanagement 
Levensdelicten’ gestart om tegemoet te komen aan de behoeften van deze speci-
fieke doelgroep. In een longitudinaal onderzoek zijn de gevolgen en problemen van 
nabestaanden van geweldsslachtoffers in de eerste jaren na het misdrijf in kaart 
gebracht. Daarnaast is onderzocht op welke wijze de nabestaanden door de case-
manager van SHN worden ondersteund en hoe zij dat waarderen.

Methode van onderzoek 

De onderzoeksgroep bestaat uit een populatie van 62 nabestaanden behorende bij 
42 levensdelicten.
Met de nabestaanden zijn in de jaren 2009 — 2012 semigestructureerde interviews 
gehouden. De totale onderzoeksgroep is tweemaal geïnterviewd en de helft van de 
groep nog een derde maal, steeds met tussenpozen van een jaar. 
De respons is in het tweede en derde jaar respectievelijk 92 en 83 procent. Naast de 
interviews hebben de nabestaanden in elk onderzoeksjaar twee schriftelijke vragen-
lijsten ingevuld. De eerste vragenlijst betreft de Brief Symptom Inventory (BSI), een 
instrument om het psychisch functioneren van een individu te meten en een indruk 
te krijgen van de aard en ernst van de klachten. In de tweede vragenlijst wordt aan 
de nabestaanden gevraagd een oordeel te geven over hun tevredenheid over ver-
schillende leefgebieden en over de verschillende aspecten van de dienstverlening 
door de casemanagers. De respons op de vragenlijsten was in het eerste jaar 90 
procent en in het tweede en derde jaar respectievelijk 81 en 73 procent.

Belangrijkste resultaten

• De 19 mannen in het onderzoek ervaren meer problemen dan de algemene be-
volking, maar minder dan een patiëntengroep. De 43 vrouwen hebben problemen 
van een niveau dat vergelijkbaar is met een patiëntengroep. In de periode erna 
treedt er een lichte verbetering op bij beide groepen. 

• De nabestaanden ervaren naast intens verdriet veel boosheid naar aanleiding 
van het misdrijf en hebben onder andere slaapproblemen en angsten. In de loop 
van de tijd worden de psychische problemen minder intens en frequent maar het 
gemis neemt toe. 
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Moord en doodslag hebben grote impact op de nabestaanden van de slacht-
offers. De gevolgen van een levensdelict voor de nabestaanden kunnen zich 
uitstrekken over verschillende leefgebieden. Om gehoor te geven aan de be-
hoeften van deze specifieke doelgroep kent Slachtofferhulp Nederland (SHN) 
sinds 2007 een speciale voorziening voor nabestaanden van slachtoffers van 
moord en doodslag: de Casemanagers Levensdelicten. Deze professionele 
casemanagers bieden de nabestaanden hulp en ondersteuning bij de gevol-
gen van het misdrijf. Zo snel mogelijk na het misdrijf brengt de casemanager 
de behoeften en problemen van de nabestaanden in kaart en schakelt, indien 
nodig, op verschillende terreinen specifieke ondersteuning voor de nabestaan-
den in. De casemanager blijft gedurende langere tijd een aanspreekpunt voor 
de nabestaanden. Sinds 2010 bestaat de Casemanager Levensdelicten als een 
landelijke, structurele voorziening van Slachtofferhulp Nederland.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft Bureau Beke onderzoek ver-
richt naar de gevolgen van levensdelicten voor de nabestaanden van de slacht-
offers en de wijze waarop zij daarbij zijn ondersteund door de casemanagers 
van Slachtofferhulp Nederland. Het betreft een langlopend onderzoek waarbij 
een groep van 62 nabestaanden gedurende een periode van twee tot drie jaar 
na het misdrijf is gevolgd. 
Bij een ingrijpende gebeurtenis als een moord of doodslag krijgen nabestaan-
den van het slachtoffer niet alleen te maken met de emotionele kant van de 
zaak, maar ook met allerhande andere problemen. Omdat het om een misdrijf 
gaat, worden zij geconfronteerd met het politieonderzoek en – als er een ver-
dachte is – met het strafproces. Daarnaast kunnen er allerlei praktische en admi-
nistratieve problemen spelen. In dit boek wordt beschreven welke problemen 
de nabestaanden ten gevolge van het misdrijf ervaren, hoe deze problemen 
zich in de tijd ontwikkelen en welke rol de casemanager daarbij heeft gespeeld 
in termen van hulp en ondersteuning. Het boek besluit met conclusies over de 
mate waarin de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland tegemoet komen 
aan de behoeften van nabestaanden en welke aandachtspunten in de toekomst 
van belang zijn. 
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Publicatie bestellen

• Vrijwel alle nabestaanden ondervinden langdurige lichamelijke klachten ten ge-
volge van het misdrijf. Naast hoofdpijn als meest voorkomende klacht, hebben zij 
last van onder andere vermoeidheid, eetproblemen, maag- en darmklachten en 
hartproblemen. Pas in het derde jaar voelen ze zich fysiek iets beter maar som-
mige klachten lijken chronisch. 

• De klachten van de nabestaanden komen voor een deel overeen met de sympto-
men van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

• Rechtszittingen vormen stressvolle piekmomenten voor de nabestaanden. Rond 
die momenten verergeren de psychische en lichamelijke klachten. 

• Na het misdrijf vertonen veel nabestaanden een vorm van vermijdingsgedrag 
en sociale isolatie. Na verloop van tijd verandert dit in positieve zin. Genieten 
van sociale gelegenheden is voor veel nabestaanden ook in het derde jaar na de 
moord echter nog moeilijk. 

• Het plotseling overlijden brengt voor de nabestaanden veel praktische proble-
men met zich mee. Administratieve zaken moeten geregeld worden en er wordt 
aangelopen tegen bureaucratie bij instanties. Na een jaar zijn deze administra-
tieve problemen vaak zo goed als opgelost.

• Bijna alle nabestaanden ondervinden financiële gevolgen van het misdrijf. Bij uit-
zondering vormen deze gevolgen ook nog op langere termijn een probleem.

• Media-aandacht vormt voor een deel van de nabestaanden een probleem maar 
dit verdwijnt wanneer de actualiteit van de zaak af is. 

• De juridische gevolgen van het misdrijf zijn groot voor de nabestaanden. De on-
vermijdelijke confrontatie met het opsporings- en vervolgingsproces is heftig en 
vraagt veel energie van de nabestaanden, waardoor zij niet aan zichzelf toeko-
men. Een duidelijke en goede voorlichting en voorbereiding van de nabestaanden 
ten aanzien van juridische kwesties zijn voor de nabestaanden een noodzaak.

• De casemanager van SHN ondersteunt de nabestaanden op emotioneel, prak-
tisch, sociaal en juridisch vlak. De casemanagers zijn een emotionele steun voor 
de nabestaanden, nemen hen werk uit handen, informeren hen over allerlei voor-
komende kwesties, bereiden hen voor op wat komen gaat en verwijzen hen in 
bepaalde gevallen door naar professionele hulp. De casemanager vormt een be-
langrijke schakel tussen de nabestaanden en politie en justitie.  

• De casemanagers komen tegemoet aan de behoeften van de nabestaanden. 
De nabestaanden hadden vooraf geen verwachtingen van de nieuwe vorm van 
dienstverlening en waarderen de casemanager zeer positief.
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