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Politieprestaties onder druk: Aanhouding en zelfverdediging

Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek was om de invloed van angst 
op de kwaliteit van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden (AZV) van 
politieambtenaren te onderzoeken. Op jaarbasis is vaak minder dan zes uur beschikbaar 
voor het trainen en onderhouden van AZV. Daarnaast verschillen de omstandigheden 
tijdens training en toetsing dusdanig van de praktijk, dat verondersteld kan worden 
dat de AZV-voorbereiding van politieambtenaren niet optimaal is. Toch wordt van 
politieambtenaren verwacht dat zij onder hoge druk effectief en voor het beoogde doel 
redelijk en gematigd kunnen handelen. De hoofdvraag in dit onderzoek was dan ook 
in hoeverre politieambtenaren, op basis van de genoten training en ervaring, in staat 
zijn om onder hoge druk effectief gebruik te blijven maken van AZV. Een tweede vraag 
was of (en zo ja, hoe) AZV-training verbeterd kan worden om politieambtenaren in de 
toekomst beter voor te bereiden op geweldsituaties. Op basis van de beschreven studies 
is op deze vragen antwoord gegeven.

Samenvatting

In Hoofdstuk 2 werd onderzocht hoe politieambtenaren hun eigen voorbereiding 
op en prestaties in geweldsituaties ervaren. Met een online vragenlijst reageerden 
politieambtenaren op stellingen over de aangeleerde vaardigheden, de AZV-trainingen, 
het gebruik van AZV in de praktijk en de effectiviteit van hun handelen in geweldsituaties. 
De focus van deze studie lag vooral op verschillen tussen politieambtenaren die meer 
ervaring hebben in het uitvoeren van zelfverdedigingstechnieken (bijv. opgedaan in de 
praktijk of door vechtsporttraining in hun vrije tijd) en politieambtenaren die alleen 
kunnen terugvallen op de reguliere politietraining. Ook lag de focus van deze studie op 
verschillen tussen politieambtenaren die meer of minder angst hebben ervaren tijdens 
geweldsituaties. De resultaten impliceren dat meer ervaring samengaat met betere 
AZV-prestaties in de praktijk. Meer angst in geweldsituaties leidt juist vaak tot meer 
problemen. Hoewel de meeste respondenten rapporteerden dat ze voldoende effectief 
kunnen handelen in geweldsituaties, vinden ze dat ze te weinig AZV-training krijgen 
en dat de huidige AZV maar beperkt te gebruiken zijn in geweldsituaties. AZV-training 
lijkt dus aan herziening toe, met als doel politieprestaties in geweldsituaties verder te 
verbeteren en het aantal onveilige situaties (met risico op gewonde politieambtenaren, 
verdachten en omstanders) terug te brengen.

De resultaten uit de vragenlijststudie gaven aanleiding om de invloed van angst op 
AZV-prestaties verder te onderzoeken. In Hoofdstuk 3 werden de effecten van angst 
op de motorische uitvoering van AZV experimenteel onderzocht. Politieambtenaren 
moesten met een drietal vaardigheden (voorwaartse trap, blokkering, bokkenpoot) 
reageren in een situatie waarin zij met een rubber mes (lage druk) of met een elektrisch 
geladen mes (hoge druk) bedreigd werden. De prestaties werden beoordeeld door 
gebruik te maken van een 5-puntsbeoordelingsschaal en door verschillende houdings- 
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en bewegingsvariabelen te meten. Uit de resultaten bleek dat de politieambtenaren 
de trap en de blokkering slechter uitvoerden onder hoge druk dan onder lage druk. 
De houdings- en bewegingsvariabelen lieten zien dat prestatieverschillen werden 
veroorzaakt doordat de politieambtenaren onder hoge druk sneller (gehaaster) 
reageerden op de mesaanval en meer naar achter leunden (trap) of zich kleiner maakten 
en lager blokkeerden (blokkering). Het onvoldoende de tijd nemen voor de uitvoering 
van een vaardigheid en een onjuiste houding daarbij aannemen lijken veroorzaakt te zijn 
doordat de politieambtenaren hun aandacht richtten op het niet geraakt worden door 
het mes, terwijl de aandacht richten op een goede uitvoering van een trap of blokkering 
waarschijnlijk tot een betere prestatie zou leiden.

In Hoofdstuk 4 werd de beoordeling van AZV-prestaties verder uitgebreid door niet 
alleen te focussen op de motorische handeling, maar ook op relevante vaardigheden, 
zoals communicatie naar de verdachte, interpretatie van een situatie en selectie van een 
juiste aanpak. De politieambtenaren kregen de opdracht een verdachte aan te houden 
die werd verdacht van mishandeling. De verdachte wilde in geen van de gevallen mee 
met de politieambtenaar en gedroeg zich meer of minder agressief. Er werd onderzocht 
of en hoe de mate van agressie en de aanleg voor het ervaren van angst van invloed waren 
op de angst die de politieambtenaren ervoeren tijdens de aanhouding en welk effect dit 
had op hun keuzegedrag en hun prestaties. Uit de resultaten bleek dat alleen de aanleg 
voor het ervaren van angst van invloed was op de angst van de politieambtenaren tijdens 
de aanhouding, maar dat de aanleg verder geen invloed had op hun keuzegedrag of 
prestaties. Wat betreft hun keuzegedrag bleek alleen de mate van agressie van invloed 
op welke vaardigheid de politieambtenaren gebruikten om controle te krijgen over de 
verdachte. De belangrijkste bevinding was dat meer angst leidde tot slechtere prestaties 
in communicatie, proportionaliteit en kwaliteit van handelen. Daarnaast bleek dat 
meer angst tijdens de aanhouding gerelateerd was aan langer aarzelen voordat de 
politieambtenaren tot actie over gingen. 

Daarmee laten Hoofdstuk 2, 3, en 4 consistent zien dat angst een negatieve invloed 
heeft op de AZV-prestaties van politieambtenaren. Zoals verondersteld in Hoofdstuk 2, 
zou het verhogen van het aantal trainingsuren een oplossing kunnen zijn om de negatieve 
invloed van angst te reduceren. In Hoofdstuk 5 werd onderzocht of politieambtenaren 
met vechtsportervaring (opgedaan in hun vrije tijd) beter presteerden onder lage en hoge 
druk dan politieambtenaren die alleen kunnen terugvallen op reguliere politie training. 
Ook werd onderzocht of politieambtenaren met vechtsportervaring (in vergelijking met 
politieambtenaren zonder vechtsportervaring) onder hoge druk net zo goed zouden 
presteren als onder lage druk. De focus lag vooral op de vraag of het verhogen van de 
trainingsfrequentie naar eens per week (al) voldoende zou zijn om prestaties onder druk 
te verbeteren. Politieambtenaren met ervaring in kickboksen of karate/jiujitsu (training 
meerdere malen per week), krav maga (training eens per week) en politieambtenaren 
zonder vechtsportervaring oefenden verschillende AZV uit. Uit de resultaten bleek dat 
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de politieambtenaren met vechtsportervaring (ook degenen die eens per week trainden) 
beter presteerden onder hoge druk dan de politieambtenaren zonder vechtsportervaring. 
Toch lieten de politieambtenaren met en zonder vechtsportervaring een vergelijkbaar 
verval zien in prestaties onder hoge druk ten opzichte van lage druk. 

Daarmee lijkt het extra belangrijk ook de inhoud van de trainingen aan te passen, 
zodat de trainingen beter aansluiten op het werk in de praktijk. In Hoofdstuk 6 werd 
het effect van een trainingsinterventie gestoeld op instinctieve reacties, op prestaties 
in geweldsituaties onderzocht. Politieambtenaren ontvingen twee soorten trainingen, 
namelijk een FIRST-training waarin ze vaardigheden leerden die meer gebaseerd 
zijn op instinctieve reacties en een reguliere AZV-training (controle-training). De 
politieambtenaren werden in twee groepen verdeeld: de eerste groep ontving eerst 
de FIRST-training en later de AZV-training. Bij de tweede groep was de volgorde 
omgekeerd. Voor, tussen en na de trainingen werden de politieambtenaren getest in zes 
realistische scenario’s (met verhoogde angst) om te bepalen of de gevolgde training van 
invloed was op hun prestaties. Uit de resultaten bleek dat na een reguliere AZV-training 
de politieambtenaren niet meer of minder effectief gingen presteren. Na de FIRST-
training presteerden de politieambtenaren wel effectiever. Dit kwam onder andere door 
een betere communicatie, alertheid, assertiviteit, doortastendheid en het inzetten van 
primaire reflexen als tactische zelfbewegingsmechanismen. 

Conclusies

De gerapporteerde studies laten consistent zien dat angst een negatieve invloed heeft 
op AZV-prestaties van politieambtenaren. Deze prestaties betreffen niet alleen de 
motorische uitvoering van een vaardigheid, maar ook andere relevante vaardigheden, 
zoals communicatievaardigheden. Recente theoretische ontwikkelingen suggereren 
dat wanneer politieambtenaren meer angst ervaren, hun taakgerichte aandacht 
(bijvoorbeeld nodig om de opponent zover mogelijk naar achteren trappen) verschuift 
naar stimulusgedreven aandacht (bijvoorbeeld bang zijn om geraakt te worden). Deze 
aandachtsverschuiving resulteert vaak in vermijdingsgedrag, zoals de romp naar achteren 
houden tijdens trappen, het lichaam kleiner maken tijdens het blokkeren (Hoofdstuk 3) 
of langer aarzelen tijdens een aanhouding (Hoofdstuk 4).  

Opvallend genoeg bleken prestaties van politieambtenaren met en zonder 
vechtsportervaring vergelijkbaar te verslechteren door angst (Hoofdstuk 5). Meer 
trainingservaring leidde wel tot betere prestaties onder hoge druk, maar dat kon niet 
voorkomen dat prestaties slechter waren dan onder lage druk. Daarom is het niet alleen 
belangrijk dat politieambtenaren meer training krijgen, maar ook dat deze trainingen 
realistischer worden en de praktijk beter benaderen. Realistische training voor AZV laat 
zien dat, wanneer politieambtenaren gericht trainen op signaalherkenning van agressie, 
anticiperen op mogelijke agressie en gebruik maken van vaardigheden gebaseerd op 
primaire reflexen, zij beter gaan presteren in (stressvolle) geweldsituaties. Zeker gezien het 
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geringe aantal trainingsmogelijkheden, is het belangrijk om de trainingen zo realistisch 
mogelijk neer te zetten, zodat politieambtenaren waardevolle ervaringen opdoen die ze 
direct kunnen toepassen in de praktijk.
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