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Effecten van angst op het schietgedrag van politieambtenaren 

Dit proefschrift gaat over de effecten van angst op het schietgedrag van 

politieambtenaren. Presteren onder stress is inherent aan het werk van 

politieambtenaren. Politieambtenaren worden regelmatig geconfronteerd met 

agressief gedrag van burgers, moeten verdachten achtervolgen, en – in de meest 

extreme gevallen – levensbedreigende situaties beëindigen met hun vuurwapen. De 

laatste jaren worden politieambtenaren steeds vaker geconfronteerd met misdaden 

die gepaard gaan met het gebruik van vuurwapens (Barclay et al., 2003; Timmer 

& Pronk, 2011). DIt heeft ervoor gezorgd dat het aantal schietincidenten waarbij 

politieambtenaren betrokken zijn, stelselmatig is toegenomen.

Natuurlijk is het stressvol om betrokken te raken bij een schietincident, zelfs 

voor politieambtenaren (zie bijv. Anderson et al., 2002; en Hoofdstuk 1 van dit 

proefschrift). Ondanks dat de gevolgens tijdens schietincidenten levensgroot zijn, 

is er weinig specifieke kennis over de effecten van angst op de schietprestatie van 

politieambtenaren. Bijvoorbeeld, schieten angstige agenten minder nauwkeurig? 

Besluiten ze eerder om te schieten? En is het mogelijk om politieambtenaren beter voor 

te bereiden op stressvolle situaties door te trainen onder realistische omstandigheden? 

Het doel van dit proefschrift is om op deze vragen een antwoord te geven.

In algemene zin is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van angst op 

perceptueel-motorische prestatie (bijv. schieten). Echter, de bevindingen zijn divers 

en er is vooralsnog geen overkoepelende theorie die de relaties tussen angst en 

prestatie kan verklaren. Over het algemeen is het zo dat de prestatie als gevolg van 

angst verslechtert, maar over hoe dit proces precies in z’n werk gaat zijn de meningen 

verdeeld (zie Nieuwenhuys & Oudejans, in press, voor een overzicht van deze literatuur). 

Wanneer iemand angstig is dan gaat dit gepaard met een verhoogde activiteit van 

de amandelkern (een belangrijk emotioneel centrum in het brein) en verminderde 

activiteit in het prefrontrale gebied (Bishop et al., 2004a, 2004b; Kim et al., 2004; 

Somerville et al., 2004). Als gevolg hiervan hebben mensen vaak meer aandacht 

voor dreiging en zijn ze eerder geneigd om situaties op een dreigingsgerelateerde 

manier te zien of interpreteren (Eysenck et al., 2007; Bishop, 2007). Daarnaast wordt 

dreigingsgerelateerd handelen (bijv. vluchtgedrag) gefaciliteerd, waardoor het in 

sommige gevallen moeilijk is om doelgerichte acties goed uit te (blijven) voeren (Frijda, 

1988).
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In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt een integraal model voorgesteld 

dat de relaties tussen angst en perceptueel-motorische prestatie beschrijft. Kern 

van dit model is dat de impact van angst op prestatie niet uniform is, maar zich – 

afhankelijk van het type taak dat wordt uitgevoerd – op drie verschillende niveaus kan 

afspelen, te weten: ‘aandacht’, ‘interpretatie’, en ‘gedrag’. Taken die sterk berusten 

op online visuele controle zijn vooral gevoelig op het niveau van aandacht, taken 

waarbij veel beoordeling en besluitvorming komt kijken zijn vooral gevoelig op het 

niveau van interpretatie, en taken die berusten op uitvoering –  of waarbij er veel 

bewegingsvrijheid is – zijn vooral gevoelig op het niveau van gedrag (zie Nieuwenhuys 

& Oudejans, in press).

In overeenstemming met deze voorspellingen, en om de effecten van angst op 

het schietgedrag van politieambtenaren systematisch in kaart te brengen, is dit 

proefschrift opgedeeld in drie delen. In Deel A (“dreigingsgerelateerde aandacht”) 

werden twee experimenten gerapporteerd die het effect van angst (Hoofdstuk 3) en 

‘trainen onder stress’ (Hoofdstuk 4) op de schotnauwkeurigheid van politieambtenaren 

toetsten. In Deel B (“dreigingsgerelateerde interpretatie”), werden drie experimenten 

gerapporteerd waarin de effecten van angst (Hoofdstuk 5 en 6) en ‘trainen onder 

stress’ (Hoofdstuk 7) op het nemen van schietbeslissingen werden getoetst. En 

als laatste, in Deel C (‘dreigingsgerelateerd gedrag’) werden twee experimenten 

gerapporteerd waarin de effecten van dreigingsgerelateerde reacties (bijv. 

vluchtgedrag) op de schietprestatie (Hoofdstuk 8) en de uitvoering van aanhoudings- 

en zelfverdedigingsvaardigheden (Hoofdstuk 9) getoetst werden.

A. Dreigingsgerelateerde aandacht

In Hoofdstuk 3 (Nieuwenhuys & Oudejans, 2010) werd het effect van angst op de 

schotnauwkeurigheid van politieambtenaren onderzocht. Deelnemers voerden een 

schietoefening uit waarbij ze schoten tegenover een opponent die wel (hoge-angst) 

of niet (lage-angst) terugschoot met verfpatronen. Deelnemers bleken duidelijk 

angstiger tegenover een terugschietende opponent en schoten in die omstandigheid 

een stuk minder nauwkeurig. Ze maakten zichzelf kleiner en voerden de oefening 

een stuk sneller uit om te voorkomen dat ze geraakt werden. Ook keken ze weg 

van de opponent en hadden ze hun ogen vaker dicht. Kortom, onder angst nam de 

schotnauwkeurigheid af omdat er minder tijd en aandacht genomen werd voor het 

zorgvuldig richten op de doelwitten.
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In Hoofdstuk 4 (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011) werd vervolgens onderzocht 

of ‘trainen onder stress’ kan helpen om negatieve effecten van angst op de 

schotnauwkeurigheid te verminderen. Op basis van een pretest, posttest, en 

retentietest design voerden deelnemers opnieuw een schietoefening uit tegenover 

een opponent die wel (hoge-angst) of niet (lage-angst) terugschoot met verfpatronen. 

Tussen de pre- en posttest, trainde de ene helft van de deelnemers (experimentele 

groep) de schotnauwkeurigheid onder hoge angst, terwijl de andere helft van de 

deelnemers (controlegroep) de schotnauwkeurigheid trainde onder lage angst. Zoals 

verwacht waren beide groepen op de pretest angstiger tegenover een terugschietende 

opponent en schoten ze in die omstandigheid een stuk minder nauwkeurig. 

Echter, op de posttest (d.w.z. na de trainingen) ging de schotnauwkeurigheid van 

de experimentele groep niet langer achteruit als gevolg van angst, terwijl de 

schotnauwkeurigheid van de controlegroep onder hoge angst nog steeds even slecht 

was. Op een retentietest, die vier maanden na de trainingen werd afgenomen, was 

het positieve resultaat voor de experimentele groep nog steeds zichtbaar. Metingen 

van het kijkgedrag lieten zien dat verbeteringen in de schotnauwkeurigheid wellicht 

gekoppeld zijn aan verminderde afleiding en het langer onafgebroken kunnen blijven 

kijken naar de doelwitten voorafgaand aan het moment van schieten.

B. Dreigingsgerelateerde interpretatie

In Hoofdstuk 5 (Nieuwenhuys, Savelsbergh et al., 2012) werd het effect van angst op 

het nemen van schietbeslissingen onderzocht. Deelnemers voerden een schietoefening 

uit in een schietsimulator, waarbij ze moesten reageren (schieten of niet-schieten) 

op een verdachte die plotseling tevoorschijn kwam met (schieten) of zonder (niet-

schieten) een vuurwapen. De angst werd hierbij gemanipuleerd door het inschakelen 

(hoge-angst) of uitschakelen (lage-angst) van een ‘shootback-kanon’, dat gebruikt 

kon worden om harde plastic balletjes af te schieten op de benen van de deelnemers. 

Opnieuw bleek dat deelnemers beduidend angstiger waren wanneer ze geraakt 

konden worden. Wanneer de deelnemers angstiger waren, waren ze geneigd om 

eerder te schieten. Dat wil zeggen, de schottijden waren beduidend sneller en het 

percentage trials waarop deelnemers per ongeluk schoten op een ongewapende 

verdachte verdubbelde bijna (van 10% naar bijna 20%). Metingen van het kijkgedrag 

lieten zien dat deze veranderingen niet gerelateerd konden worden aan veranderingen 

in visuele aandacht. In plaats daarvan bleek dat angst ervoor zorgde dat deelnemers 
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vaker meteen reageerden op het moment dat de verdachte tevoorschijn kwam, en 

hem – zonder dat het vuurwapen daadwerkelijk te zien was – neerschoten op basis van 

dreigingsgerelateerde verwachtingen (d.w.z. denken dat de verdachte een vuurwapen 

heeft).

In Hoofdstuk 6 (Nieuwenhuys, Canal-Bruland et al., 2012) werd de rol van 

afstandswaarneming bij het nemen van schietbeslissingen ten opzichte van een 

toenaderende verdachte onderzocht. Deelnemers moesten aangeven op welk moment 

(d.w.z. op welke afstand) ze een aanvaller zouden neerschieten die op ze afkwam met 

een mes. De angst werd hierbij gemanipuleerd door de aanvaller een elektrisch mes 

(hoge-angst) of een plastic oefenmes (lage-angst) mee te geven. De ene helft van de 

deelnemers gaf het moment van schieten aan door daadwerkelijk op de aanvaller te 

schieten (met verfpatronen), terwijl de andere helft van de deelnemers deed alsof en 

het moment van schieten aangaf door hard ‘NU’ te roepen. Direct na afloop moesten 

alle deelnemers aangeven op welke afstand ze de aanvaller hadden ‘neergeschoten’. 

Dit gebeurde met behulp van een visuele matching methode. Wanneer deelnemers 

daadwerkelijk op de aanvaller mochten schieten schoten ze de verdachte beduidend 

eerder neer (d.w.z. op een grotere afstand) wanneer ze angstig waren. Tegelijk bleef 

de verhouding tussen de gemeten schotafstand en de waargenomen schotafstand (op 

basis van visuele matching) gelijk, waardoor bleek dat angst in de huidige context niet 

zozeer van invloed is op visuele processen (in dit geval afstandswaarneming), maar 

vooral zorgt voor een meer dreigingsgerelateerde interpretatie van de situatie.

Op basis van de resultaten van Hoofdstuk 5 en 6, waaruit bleek dat angst een 

behoorlijke invloed heeft op de schietbeslissingen van politieambtenaren, werd in 

Hoofdstuk 7 onderzocht in hoeverre angstgerelateerde fouten in het nemen van 

schietbeslissingen kunnen worden tegengegaan door te trainen onder realistische 

omstandigheden. Op basis van een pretest-posttest design voerden deelnemers 

opnieuw een schietoefening uit in een schietsimulator, waarbij ze moesten reageren 

(schieten of niet-schieten) op een verdachte die plotseling tevoorschijn kwam met 

(schieten) of zonder (niet-schieten) een vuurwapen. De angst werd net als in Hoofdstuk 

5 gemanipuleerd door het inschakelen (hoge-angst) of uitschakelen (lage-angst) 

van een ‘shootback-kanon’, dat gebruikt kon worden om harde plastic balletjes af 

te schieten op de benen van de deelnemers. Tussen de pre- en posttest werden de 

deelnemers verdeeld over vier trainingsgroepen en oefenden ze het nemen van 

schietbeslissingen. Om de invloed van trainingsomstandigheden te kunnen toetsen 
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verschilden deze trainingsgroepen op basis van de visuele (real-life vs. videosimulatie) 

en psychologische (hoge-angst vs. lage-angst) context van de trainingsoefeningen. 

Zoals verwacht waren deelnemers op de pretest opnieuw angstiger wanneer ze 

geraakt konden worden en waren ze in die omstandigheid geneigd om eerder te 

schieten. Ook nu werden de schottijden sneller en nam het percentage trials waarin 

deelnemers per ongeluk schoten op een ongewapende verdachte sterk toe wanneer 

de angst hoog was. Net als in Hoofdstuk 5 reageerden deelnemers onder angst vaak 

al op het moment dat de verdachte tevoorschijn kwam en schoten ze – zonder dat het 

vuurwapen daadwerkelijk te zien was – de verdachte neer op basis van een sterkere 

dreigingsgerelateerde verwachting. Ongeacht het type training dat deelnemers 

ontvingen bleef dit effect onverminderd bestaan op de posttest. Op basis van dit 

resultaat werd geconcludeerd dat angstgerelateerde fouten in schietbeslissingen 

robuust zijn en mogelijk moeilijk te voorkomen binnen het bestek van enkele 

trainingsessies.

C. Dreigingsgerelateerd gedrag

Wanneer mensen angstig zijn is de neiging om het waargenomen gevaar te ontvluchten 

groter. In Hoofdstuk 8 werd getest in hoeverre de timing van een vluchtrespons 

(direct vs. uitgesteld) van invloed is op de schietprestatie van politieambtenaren. 

Deelnemers voerden een schietoefening uit waarbij ze moesten schieten op een 

opponent die terugschoot met verfpatronen (hoge-angst). De vluchtrespons werd 

gemanipuleerd door gebruik te maken van twee verschillende strategiëen: uitstappen-

schieten (directe vluchtrespons) en schieten-uitstappen (uitgestelde vluchtrespons). 

In Experiment 1 werd het effect van vluchtrespons (direct vs. uitgesteld) op de 

schotnauwkeurigheid getoetst door deelnemers beide strategiëen te laten uitvoeren. 

In Experiment 2 werd het effect van vluchtrespons op de veiligheid (d.w.z. de kans om 

zelf geraakt te worden) getoetst door deelnemers vanuit stilstand te laten schieten op 

iemand anders die beide strategiëen uitvoerde. Zoals bleek wordt direct vluchtgedrag 

onder hoge angst gefaciliteerd. Dat wil zeggen, deelnemers waren minder angstig, 

namen meer tijd om te richten en schoten beduidend nauwkeuriger wanneer ze direct 

mochten uitstapten en pas daarna hoefden te schieten (Experiment 1). Tegelijkertijd 

bleek echter dat deze strategie niet noodzakelijkerwijs veiliger is. Dat wil zeggen, 

wanneer deelnemers moesten reageren op iemand die beide strategiëen uitvoerde 

hadden ze in het geval van de directe vluchtrespons (uitstappen-schieten) meer tijd 
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om te reageren, wat ervoor zorgde dat ze minder angstig waren en nauwkeriger 

schoten (Experiment 2). Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat 

dreigingsgerelateerde vluchtresponsen wellicht een grote invloed hebben op de 

veiligheid en schotnauwkeurigheid van politieambtenaren.

Tot slot werd in Hoofdstuk 9 (Nieuwenhuys et al., 2009) onderzocht of angst 

naast het schietgedrag ook van invloed is op de uitvoering van aanhoudings- en 

zelfverdedigingsvaardigheden. Hiervoor werd een nieuwe beoordelingsschaal getoetst 

(Experiment 1) en vervolgens gebruikt om de prestatie van deelnemers op een 

aantal relevante aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden in kaart te brengen 

(Experiment 2). Tijdens Experiment 2 werd de angst gemanipuleerd door deelnemers 

tegenover een schijnbaar agressieve (hoge-angst) of schijnbaar passieve (lage-angst) 

opponent te zetten. Zoals bleek uit de resultaten waren deelnemers een stuk angstiger 

wanneer ze tegenover een schijnbaar agressieve opponent stonden. Als gevolg hiervan 

verminderde de prestatie op de geselecteerde vaardigheden van ‘afdoende’ naar 

ergens tussen ‘onvoldoende’ en ‘gemiddeld’, wat – op basis van de beoordelingsschaal 

– aangaf dat deelnemers tijdens de uitvoering vooral moeite hadden met hun 

gewichtsverdeling (balans) en daardoor niet genoeg kracht konden genereren voor een 

effectieve trap, slag, of stoot.

Conclusie

Op basis van de beschreven experimenten laat dit proefschrift in de eerste plaats zien 

dat angst van grote invloed is op het schietgedrag van politieambtenaren in stressvolle 

situaties. De mogelijkheid om geraakt te worden leidt haast zonder uitzondering 

tot verhoogde angst. Uit de verschillende experimenten bleek dat wanneer 

politieambtenaren angstig zijn, ze (a) meer aandacht hebben voor aanwezige dreiging; 

(b) eerder geneigd zijn om situaties als bedreigend te zien of te interpreteren; en (c) 

meer moeite hebben om doelgerichte acties goed uit te (blijven) voeren. Als gevolg 

hiervan schieten politieambtenaren eerder, maken ze meer beslissingsfouten, en 

schieten ze beduidend minder nauwkeurig.

Teruggrijpend op het model dat gepresenteerd werd in Hoofdstuk 2 maakt 

dit proefschrift duidelijk dat de wijze waarop angst van invloed is op perceptueel-

motorische prestatie niet uniform is, maar sterk afhankelijk kan zijn van het type taak 

(of elementen binnen een taak) die wordt uitgevoerd (zie Nieuwenhuys & Oudejans, 

in press).  Met betrekking tot de schotnauwkeurigheid maken de experimenten uit 



Anxiety and Police Officers’ Shooting Behavior

190

Hoofdstuk 3 en 4 (Deel A) aannemelijk dat miktaken – die zwaar berusten op online 

visuele controle – gevoelig zijn voor het effect van angst op visuele aandacht (zie ook 

Behan & Wilson, 2008; Causer et al., 2011; Vickers & Williams, 2007; Wilson, Vine et 

al., 2009). Dat wil zeggen, in Hoofdstuk 3 werd aangetoond dat angstgerelateerde 

afnames in de tijd die genomen werd om te kijken naar doelwitten ervoor zorgde dat 

deelnemers minder nauwkeurig gingen schieten (Nieuwenhuys & Oudejans, 2010) en 

uit Hoofdstuk 4 bleek dat verbeterde schotnauwkeurigheid onder stress toegeschreven 

kan worden aan het langer kijken naar de doelwitten (Nieuwenhuys & Oudejans, 2011). 

Met betrekking tot het nemen van schietbeslissingen (Deel B) bleek daarentegen dat 

taken die zwaar berusten op beoordelings- en beslissingsvermogen vooral gevoelig 

zijn voor interpretatie-effecten (e.g., Correll et al., 2002; Payne, 2001). Zo werd in 

Hoofdstuk 5 en 6 aangetoond dat angstgerelateerde veranderingen in de beslissing om 

te schieten gerelateerd waren aan een sterker gevoel van (be)dreiging (bijv. verwachten 

dat een verdachte tevoorschijn komt met een vuurwapen) en niet aan veranderingen 

in visuele aandacht (Nieuwenhuys, Canal-Bruland et al., 2012; Nieuwenhuys, 

Savelsbergh et al., 2012). Daarnaast bleek uit Hoofdstuk 7 dat, in tegenstelling tot 

de schotnauwkeurigheid (zie Hoofdstuk 4), angstgerelateerde fouten in het nemen 

van de beslissing om te schieten robuust zijn, en moeilijk te voorkomen doormiddel 

van training. Ook dit resultaat geeft aan dat beide taken (schotnauwkeurigheid vs. 

schietbeslissingen) wellicht berusten op andere controlemechanismen (d.w.z. visuele 

aandacht vs. interpretatie). Als laatste laten de experimenten uit Hoofdstuk 8 en 9 

(Deel C) zien dat wanneer er veel bewegingsvrijheid is, dreigingsgeralteerd reacties 

(bijv. vluchtgedrag), de uitvoering van beroepsvaardigheden ernstig kan verstoren. 

Uit Hoofdstuk 8 bleek bijvoorbeeld dat het toestaan of juist onderdrukken van een 

direct vluchtrespons onder angst van grote invloed is op de schotnauwkeurigheid en 

veiligheid van politieambtenaren, en uit Hoofdstuk 9 bleek dat angstgerelateerde 

veranderingen in lichaamshouding (bijv. wegleunen in afwachting van de 

mogelijke reactie van een opponent) de effectiviteit van aanhoudings- en 

zelfverdedigingsvaardigheden sterk doet afnemen (Nieuwenhuys et al., 2009; zie ook 

Renden, Landman, Geerts, Savelsbergh et al., 2012).

Samenvattend kan gesteld worden dat de prestaties van politieambtenaren 

sterk beïnvloedt worden door angst. Echter, hoe dit proces verloopt lijkt afhankelijk 

te zijn van het type taak (of elementen binnen een taak) die wordt uitgevoerd 

(Nieuwenhuys & Oudejans, in press). In overeenstemming met andere recente studies 
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– waarin onderzoek werd gedaan naar de effecten van verschillende types stressoren 

(DeCaro et al., 2011) en persoonlijkheidskenmerken (Geukes, Mesagno, Hanrahan, 

& Kellman, 2012; Mesagno, Harvey & Janelle, 2012) – laat dit proefschrift zien hoe 

belangrijk het is om aandacht te hebben voor de specifieke context waarbinnen een 

bepaalde prestatie moet worden geleverd. Hoewel dit slechts een begin is, laten de 

huidige bevindingen zien dat op basis van specifieke kennis over situaties waarmee 

politieambtenaren worden geconfronteerd op straat – en het soort optreden dat 

daarbij van politieambtenaren gevraagd wordt –  een voorspelling gedaan kan worden 

over het effect van angst op hun prestatie. Inspelen op dit effect, doormiddel van 

opleiding, training of instructie, kan helpen om de veiligheid en effectiviteit van 

politieambtenaren te vergroten.   


