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8-9 december 2010

◼ Verhoor Robert M.
◼ > 150 (digitale) rechercheurs
◼ Grootschalig Bijzonder Optreden (GBO)



10 december 2010

◼ Omvang zaak nog altijd onduidelijk
◼ Aanhouding Richard van O. (echtgenoot)
◼ Vierhoek komt bijeen
◼ Prioriteiten:

1. ouders informeren 
2. hulpverlening aan ouders en kinderen
3. opsporing en strafrechtelijk onderzoek 
4. maatschappelijke onrust voorkomen
5. mediastrategie. 



12 december 2010

◼ Ouders ontvangen persoonlijke brief
◼ Besloten bijeenkomst

◼ Oprichten callcenter
◼ Aanhouding Edwin R. (collega kinderdagverblijf)



Medisch onderzoek (AMC)

◼ Lichamelijk en psychisch onderzoek
◼ Multidisciplinaire teams:

– Kinderarts
– Kinddeskundige
– Maatschappelijk werker



Nazorgfase GGD Amsterdam 

◼ Opsporen van psychosomatische klachten (telefonisch)
– 1e nazorgactie :6-9 weken na bekendmaking (februari 2011)
– 2e nazorgactie: 6 maanden na bekendmaking (juli 2011)

◼ Doorverwijzen indien nodig
– 16% verwezen naar de GGZ of was al in zorg
– In de formeel slachtoffergroep was dit 41%



Amsterdamse zedenzaak

◼ Unieke zaak
– Grote omvang
– Zeer jonge kinderen; baby’s en peuters
– Overwegend jongens
– Eén hoofddader (buiten het gezin)   
– Hoge bewijslast en gedetailleerde documentatie



Slachtoffers

◼ >150 kinderen vermoedelijk slachtoffer
◼ Juridisch bewijs (n=87)

– Pornografisch materiaal (n=27)
– Veroordeling (n=67)





Doel van het onderzoek

Het systematisch in kaart brengen van de lichamelijke en 
psychische signalen en gevolgen van seksueel misbruik bij 
jonge kinderen en hun ouders



Onderzoeksopzet

I. Retrospectief onderzoek
lichamelijke en psychische signalen van seksueel misbruik

II. Longitudinaal onderzoek 
korte en lange termijn gevolgen van seksueel misbruik

III. Kwalitatief onderzoek (ouders en professionals)
Impact op gezin, ervaringen met crisisorganisatie, nazorg, hulpverlening, 
politiebeleid, juridische procedures, media



Tijdspad

II.  Longitudinaal onderzoek 

I.  Retrospectief onderzoek

III.  Kwalitatief onderzoek 

Meetmoment Jaar Leeftijd

T0 (bekendmaking) 2010 3 jaar

T1 2013 6 jaar

T2 2014 7 jaar

T3 2015 8 jaar

T4 2016 9 jaar

T5 2017 10 jaar

T6 2018 11 jaar

T7 2019 12 jaar

T8 2020 13 jaar

T9 2021 14 jaar

T10 2022 15 jaar

T11 2023 16 jaar

T12 2024 17 jaar

III.  Kwalitatief onderzoek 

III.  Kwalitatief onderzoek 



Onderzoeksopzet

I. Retrospectief onderzoek
lichamelijke en psychische signalen van seksueel misbruik

II. Longitudinaal onderzoek 
korte en lange termijn gevolgen van seksueel misbruik

III. Kwalitatief onderzoek (ouders en professionals)
Impact op gezin, ervaringen met crisisorganisatie, nazorg, hulpverlening, 
politiebeleid, juridische procedures, media



◼ Indicatoren voor seksueel misbruik:
– Gedragsveranderingen tijdens lichamelijk onderzoek
– PTSS symptomen of regressie in zindelijkheid
– Ongepast seksueel gedrag  en/of seksuele kennis

◼ Ontbreken van ano-genitale bevindingen of gedragssignalen sluit
seksueel misbruik niet uit

◼ Het beoordelen van seksueel misbruik bij kinderen 
multidisciplinair uitvoeren

Resultaten retrospectief onderzoek





Onderzoeksopzet

I. Retrospectief onderzoek
lichamelijke en psychische signalen van seksueel misbruik

II. Longitudinaal onderzoek 
korte en lange termijn gevolgen van seksueel misbruik

III. Kwalitatief onderzoek (ouders en professionals)
Impact op gezin, ervaringen met crisisorganisatie, nazorg, hulpverlening, 
politiebeleid, juridische procedures, media



Onderzoekspopulatie 

◼ 45 kinderen 
◼ Gem. leeftijd: 6 jaar (range 3 – 11) 
◼ 67% jongens
◼ 82% formeel slachtoffer
◼ 41% pornografisch materiaal



Meetinstrumenten (jaarlijks)

◼ Vragenlijsten & klinische interviews
- Psychische gezondheid en welzijn kind en ouder

◼ Observaties 
- Kwaliteit ouder-kind interactie
- Kwaliteit gehechtheidsrelatie



Uitkomstmaten

Kind
◼ Posttraumatische stress
◼ Dissociatie
◼ Internaliserende problemen
◼ Externaliserende problemen
◼ Seksueel (afwijkend) gedrag
◼ Gehechtheid

Ouder
◼ Posttraumatische stress
◼ Emotionele reacties op het 

misbruik van het kind



Resultaten kinderen



Posttraumatische stress



Dissociatie



Internaliserende problemen





Externaliserende problemen



Seksueel (afwijkend) gedrag



Gehechtheid



Resultaten ouders



Posttraumatische stress



Emotionele reacties op misbruik kind



Psychische zorg
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In het kort…..

Kind
◼ Posttraumatische stress
◼ Dissociatie
◼ Internaliserende problemen
◼ Externaliserende problemen
◼ Seksueel (afwijkend) gedrag
◼ Gehechtheid

Ouder
◼ Posttraumatische stress
◼ Emotionele reacties op het 

misbruik van het kind

------------------------- psychische zorg ----------------------



Aanbevelingen

◼ Langdurig monitoren
◼ Wees alert op atypische klachten bij kinderen
◼ Wees bij ouders alert op het (later) ontstaan van posttraumatische 

stressreacties en emotionele reacties, met name schaamte en 
schuld.

◼ Bied tijdig en passende (psychische) zorg aan, veel klachten lijken 
niet vanzelf over te gaan

◼ Ook na (psychische) zorg kunnen klachten terugkeren, tot vele 
jaren na het misbruik



Publicaties





Onderzoeksopzet

◼ I. Retrospectief onderzoek
lichamelijke en psychische signalen van seksueel misbruik

◼ II. Longitudinaal onderzoek 
korte en lange termijn gevolgen van seksueel misbruik en de mogelijke 
verspreiding van kinderpornografisch materiaal via het internet

◼ III. Kwalitatief onderzoek (ouders en professionals)
Impact op gezin, ervaringen met crisisorganisatie, nazorg, hulpverlening, 
politiebeleid, juridische procedures, media



De eerste periode na de bekendmaking:
Shock

◼ Ouders in shock: Onwerkelijk, als een film, ongeloof



De eerste periode na de bekendmaking:
Verschillende reacties op shock

◼ Overspoeld door emoties (woede, verdriet, schuldgevoel, wanhoop)
◼ Emotioneel verdoofd (roes, waas, droomgevoel)
◼ Fysieke reacties (pijn, ziek, geen honger, trillen, koud)

! Geef ouders psycho-educatie over deze verschillende reacties



De eerste periode na de bekendmaking:
Onzekerheid

◼ Ouders gingen verschillend om met de onzekerheid. Sommigen 
waren optimistisch en stelden zichzelf gerust. Voor anderen was de 
onzekerheid heel angstig en waarbij  zij allerlei scenario's voor zich 
zagen.

In de meeste gevallen blijft onzekerheid voortduren!



De eerste periode na de bekendmaking:
Rollercoaster

◼ Ouders belandden in een rollercoaster aan emoties en werden 
geleefd door de hectiek van stappen die er gezet moesten worden 
in het kader van het opsporingsonderzoek.

! Biedt ouders de mogelijkheden aan en help hen zelf te beslissen.



De eerste periode na de bekendmaking:
Overlevingsmodus
◼ Het onderzoeken en waarborgen van het welzijn van het kind stond 

voor veel ouders voorop en deze zorg dwong hen het hoofd boven 
water te houden en niet aan hun emoties ten onder te gaan.

! Alledaagse taken kunnen ondergeschikt raken.



Impact van de media-aandacht:
Kwetsbaar voor onthulling

◼ kwetsbaar dat door de media-aandacht zoiets persoonlijks nu 
publiekelijk bekend was onder de mensen



Impact van de media-aandacht:
Angst dat kind de hoofddader herkent

◼ Ouders waren bang dat hun kind de foto van de hoofddader in de 
krant zou zien of op het nieuws zou herkennen en hier vragen over 
zou stellen.



Impact van de media-aandacht:
Moeilijk om voor af te sluiten

◼ Heftige confrontaties overal om je heen, voor anderen fijne 
informatiebron.



Impact van de media-aandacht:
Belasting versus erkenning

◼ De meeste ouders ervaarden de media-aandacht als extra 
belasting, terwijl sommige ouders het ervaarden als steun en 
erkenning, als meelevend en respectvol.



Ervaringen met de crisishulpverlening
Stressvol en confronterend

◼ Verschillende stressvolle momenten: Bekendmakingsbijeenkomst, 
foto’s aanleveren bij de politie, aangifte doen en bekentenis horen, 
psychologisch en medisch onderzoek, confrontatie met andere 
ouders.



Ervaringen met de crisishulpverlening:
Behoefte aan steun

◼ Veel ouders beschreven hen als toegewijd, empathisch en 
benaderbaar en hadden het gevoel dat zij op nummer één stonden.

◼ Echter, ouders van kinderen bij wie het misbruik niet werd bewezen 
voelden zich soms een ‘b-slachtoffer’ die op minder steun en 
voorzieningen konden rekenen.



Ervaringen met de crisishulpverlening:
Behoefte aan informatie

◼ Ouders hadden behoefte aan duidelijke informatie over wat hen te 
wachten stond en over nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Ze waren 
niet allemaal tevreden over de communicatie en duidelijkheid.



Ervaringen met de crisishulpverlening:
Behoefte aan expertise

◼ Ouders hadden behoefte aan professionals met kennis van zaken 
en liepen er soms tegen een gebrek aan kennis over de mogelijke 
gevolgen van het misbruik aan, of professionals die voorbarige 
conclusies ventileerden.



Dilemma’s:
Op de hoogte brengen kind

Ouders worstelden met de vraag of ze hun kind wel of niet op de 
hoogte moesten brengen:
- Wat herinnert mijn kind zich?
- Creëer ik geen trauma?
- Nog te klein om te begrijpen
- Invloed op de toekomst? 
- Stigma, zo’n grote zaak
- Maar, wat als ze later achter komen en je hebt niets gezegd?
- Juist open gooien zodat het gespreksonderwerp is



Dilemma’s:
Op de hoogte brengen van omgeving 

◼ Afwegen waarborgen privacy kind en zelf steun ontvangen.
◼ Overwegingen niet op de hoogte brengen:

– Angst voor stigmatisering
– Angst dat het wordt doorverteld/kind per ongeluk wordt verteld
– Niet aan de ouder om over te beslissen
– Emotionele impact van vertellen



Dilemma’s:
Op de hoogte brengen van omgeving 

◼ Overwegingen wel op de hoogte brengen:
– Kunnen ventileren
– Geen keuze
– Anderen waarschuwen
– Niet willen verbergen



Dilemma’s:
Gebruik maken van hulpverlening

◼ Is het nodig?
◼ Heb ik alles gedaan om schade te onderzoeken?
◼ Maak je het daarmee erger?



Dilemma’s:
Aangifte doen en spreekrecht
◼ Ouders maakten zich zorgen over de gevolgen van het doen van 

aangifte, het laten registreren van hun kind in deze grote zaak. 
Ouders benoemden de volgende overwegingen:

– Zorgen om hun privacy
– Gerechtigheid in naam van kind



Kwalitatief onderzoek:
Aanbevelingen

◼ Autonomie ouders: Ouders goed informeren is de sleutel tot het 
maken van weloverwogen beslissingen waar zij zich goed bij voelen, 
geeft hen meer grip en regie.

◼ Ouders zijn in shock, worden geleefd en staan in overlevingsstand. 
Functioneren niet optimaal maar moeten belangrijke beslissingen 
nemen. Licht ouders voor en ondersteun waar nodig.

◼ Ouders hebben behoefte aan steun, informatie en expertise.
◼ Bij voorkeur één contactpersoon.
◼ Biedt alle kinderen en ouders ondersteuning aan, ongeacht het 

niveau van bewijs.
◼ Denk mee in dilemma’s die ouders ervaren, zet voor en nadelen op 

een rij.







Vragen en/of verzoek om publicaties

Eva Verlinden
Coördinator onderzoek Amsterdamse zedenzaak

E:  everlinden@ggd.amsterdam.nl 
T:  06-23271819

Link onderzoeksrapport 2022:
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473214/onderzoeksrap
port-definitief-onbeveiligd-wt22b.pdf

https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473214/onderzoeksrapport-definitief-onbeveiligd-wt22b.pdf

