
VU Research Portal

Processing Crime Scenes

van den Eeden, C.A.J.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van den Eeden, C. A. J. (2018). Processing Crime Scenes: Psychological Influences on Forensic Inferences.
[PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/077e83bc-374f-455b-b6ef-ad9cd26cd60a


Samenvatting 

Dutch summary





S

SAMENVATTING |

145 

INTRODUCTIE

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende moordzaken geweest die vanaf de 

aanvang van het opsporingsonderzoek verkeerd werden geïnterpreteerd als ongeluk 

of zelfdoding. Die zaken werden heropend omdat nabestaanden aan de bel trokken en 

hun twijfels uitten of omdat de dader zich meldde. De informatie die bij aanvang van een 

zaak beschikbaar is, speelt een belangrijke rol bij hoe een zaak wordt geclassificeerd en 

bij het daarop volgende opsporings- en sporenonderzoek. Informatie kan bijvoorbeeld 

van de plaats delict komen, maar ook van omstanders of de noodhulp die als eerste ter 

plaatste is bij een incident. De informatie kan details bevatten over de manier waarop 

een lichaam is gevonden, wie het slachtoffer is en wat buren hebben gehoord of 

gezien. Informatie kan zorgen voor het vormen en vervormen van verwachtingen over 

wat onderzoekers zien en hoe zij hetgeen zij zien interpreteren. Dat kan vervolgens 

van invloed zijn op de manier waarop een zaak wordt behandeld. In dit proefschrift 

doe ik verslag van mijn onderzoek naar de invloed van dergelijke informatie vooraf 

op het plaats delict onderzoek. Om die invloed te onderzoeken, heb ik me gericht op 

plaatsen delict die voor de forensisch onderzoeker het moeilijkst zijn, namelijk die van 

verdachte overlijdensgevallen. In die zaken kan het slachtoffer zelf geen verklaring meer 

afleggen over wat er is gebeurd en zijn rechercheurs voor het reconstrueren van de 

gebeurtenis geheel afhankelijk van informatie uit andere bronnen, zoals verklaringen 

van anderen en hetgeen kan worden afgeleid uit de omgeving van de plaats delict. 

Mijn voornaamste onderzoeksvraag was daarom: Hoe en in welke mate beïnvloedt 

voorinformatie de interpretatie van een plaats delict en de zoektocht naar sporen? Om 

die vraag te beantwoorden, heb ik verschillende deelonderzoeken uitgevoerd.

ONDERZOEKEN

In Hoofdstuk 2 doe ik verslag van onderzoek naar de informatie die een 

forensisch rechercheur ontvangt voordat hij een plaats delict betreedt en hoe die 

informatieoverdracht plaatsvindt. Uit de resultaten blijkt dat forensisch rechercheurs 

slechts in beperkte mate informatie ontvangen van meldkamercentralisten en 

forensisch teamleiders voordat zij naar een plaats delict gaan. De informatie die zij 

ontvangen en willen ontvangen gaat voornamelijk over de locatie van het incident en 

de betrokken personen (bijvoorbeeld slachtoffer of dader). Andere betrokken partijen 

zoals de noodhulp of de forensisch arts verschaffen het merendeel van de informatie 

wanneer de forensisch rechercheur eenmaal ter plaatse is.

 Hoewel meldkamercentralisten en forensisch teamleiders relatief weinig informatie 

geven aan de forensisch rechercheurs labelen zij incidenten wel snel. Forensisch 

teamleiders erkennen hoe moeilijk het is om met een open blik de plaats delict 



| SAMENVATTING

146 

te onderzoeken als de aard van een incident al is gelabeld. Desalniettemin zijn zij 

weinig terughoudend in het gebruik van labels, en vertrouwen zij op de zogenaamde 

forensische blik als beschermende factor bij het zo objectief mogelijk onderzoeken van 

een plaats delict. Er lijkt bij alle partijen ook een gebrek aan dieper begrip van wat het 

sturende effect van het verschaffen van contextinformatie kan zijn en van het begrip 

bias. Uit het onderzoek bleek verder dat er grote verschillen aan informatiebehoefte 

zijn tussen de deelnemers. Die verschillen zijn onwenselijk omdat ze kunnen zorgen 

voor willekeur en daarmee van invloed zijn op de consistentie waarmee vergelijkbare 

zaken worden afgehandeld. Het onderzoek liet ook zien dat er geen formele richtlijnen 

zijn voor het vastleggen van informatie die forensisch rechercheurs ontvangen bij 

aanvang en in de loop van het plaats-delict-onderzoek. Als gevolg daarvan wordt die 

informatie vastgelegd naar eigen goeddunken. Dat betekent wederom grote verschillen 

in werkwijze tussen rechercheurs. Tot slot betekent het gebrek aan richtlijnen voor 

het vastleggen van informatie dat het kan voorkomen dat niet alle informatie die is 

meegenomen bij het doen van het plaats delict onderzoek ook is vastgelegd in het 

proces-verbaal.

 Het doel van het onderzoek dat is beschreven in Hoofdstuk 3 was om meer inzicht 

te krijgen in welke soort informatie nodig is om gebeurtenissen op de plaats delict 

te reconstrueren. Ik onderzocht op welke wijze contextinformatie en het krijgen van 

feedback in de vorm van antwoorden op zelf geformuleerde vragen de reconstructie 

beïnvloeden van gebeurtenissen die worden afgeleid uit het sporenbeeld op een 

plaats delict. In dat onderzoek werd studenten die de rol aannamen van forensisch 

rechercheurs gevraagd om een scenario te schrijven over wat zij dachten dat er was 

gebeurd op een plaats delict waar ze foto’s van te zien kregen. Uit de resultaten bleek 

dat de verhalen die zij schreven vooral bestonden uit Actie-items. In het algemeen 

waren ze het meest geïnteresseerd in informatie over personen (slachtoffer en andere 

betrokkenen). De bevinding sluit aan bij de bevindingen in Hoofdstuk 2, namelijk dat 

forensisch rechercheurs vooral geïnteresseerd zijn in de achtergrond van bij een incident 

betrokken personen. Verder bleek dat de scenario’s van degenen die contextinformatie 

ontvingen voordat ze de foto’s te zien kregen meer feitelijke informatie bevatten dan de 

scenario’s van de proefpersonen die geen contextinformatie ontvingen. Dat effect werd 

niet gevonden bij proefpersonen die vragen mochten stellen terwijl ze hun scenario 

schreven. De scenario’s van proefpersonen die vragen mochten stellen bevatten niet 

relatief meer feitelijke informatie en relatief minder interpretaties dan de scenario’s van 

degenen die geen vragen mochten stellen. Voorinformatie lijkt dus te helpen bij het 

afleiden van feitelijke informatie uit foto’s van een plaats delict.

 In Hoofdstuk 4 onderzocht ik of dezelfde plaats delict uiteenlopend wordt 

geïnterpreteerd afhankelijk van de contextinformatie die een forensisch rechercheur 

ontvangt voor hij de plaats delict betreedt. Voor dat experiment is gebruik gemaakt 
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van een geënsceneerde plaats delict die ambigue was; een moord die in scene was 

gezet als zelfdoding. De verwachting was dat forensisch rechercheurs de plaats delict 

anders zouden interpreteren en andere sporen wilden veiligstellen, afhankelijk van 

de inhoud van de contextinformatie. Uit de analyses bleek dat rechercheurs de plaats 

delict inderdaad anders interpreteerden, afhankelijk van de vooraf gegeven informatie. 

Ten eerste bleek uit het onderzoek dat als forensisch rechercheurs door de informatie 

in de richting van een zelfdoding worden gestuurd, zij als eerste indruk vaker denken 

dat het om een zelfdoding gaat dan verwacht mag worden. Verder bleek dat minder 

rechercheurs dan verwacht mag worden in de zelfmoordconditie nog geen uitspraak 

doen over de toedracht. In de moordconditie werd het tegenovergestelde gevonden. Als 

men door de informatie richting een mogelijk misdrijf wordt gestuurd, denken minder 

rechercheurs dan verwacht mag worden als eerste indruk dat het om een zelfdoding 

gaat en relatief meer durven nog geen uitspraak te doen over de toedracht en zijn 

terughoudender omdat ze eerst de plaats delict in meer detail wilden onderzoeken. 

Aan het eind van het onderzoek, toen werd gevraagd om het meest waarschijnlijke 

scenario, dacht de meerderheid van de personen die voorinformatie kregen die duidde 

op een misdrijf dat de toedracht een misdrijf was. Van de groep proefpersonen die 

voorinformatie kreeg dat de toedracht waarschijnlijk een zelfdoding was dacht bijna 

de helft dat het om een zelfdoding ging. In alle condities werden ongeveer evenveel 

delict gerelateerde sporen veiliggesteld, onafhankelijk van de contextinformatie die 

werd gegeven.

 Het doel van het onderzoek dat is beschreven in Hoofdstuk 5 was om meer inzicht 

te krijgen in het proces van sporen zoeken en vinden. Dat is gedaan door experts 

en leken met elkaar te vergelijken. Dezelfde ambigue plaats delict als beschreven in 

Hoofdstuk 4 werd ook voorgelegd aan hogeschoolstudenten forensisch onderzoek. 

De data die werden vergaard bij de studenten werden vergeleken met de data van de 

forensisch rechercheurs. De ervaren forensisch rechercheurs hadden beperkte kennis 

van cognitive bias, maar hadden uitgebreide ervaring met plaats-delict-onderzoek. De 

studenten hadden recent een blok gevolgd waarin cognitive biases werden behandeld, 

maar zeer beperkte ervaring met de praktijk. Uit de resultaten blijkt dat studenten meer 

delictgerelateerde sporen veilig stelden dan forensisch rechercheurs, ongeacht het 

totaal aantal veilig gestelde sporen. Uit de resultaten blijkt verder dat er geen verschil is 

tussen de twee groepen in de manier waarop ze de plaats delict interpreteerden. Beide 

groepen hebben een ongeveer gelijke verdeling van verwachte toedracht, zowel bij de 

eerste indruk aan het begin, als bij het meest waarschijnlijke scenario op het eind.
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CONCLUSIE

De resultaten van de deelonderzoeken zijn samengevat en bediscussieerd in Hoofdstuk 

6. Tot slot is daarin ook de conclusie beschreven. Met het onderzoek waarvan ik in dit 

proefschrift verslag doe, heb ik geprobeerd meer inzicht te krijgen in het tot nu toe 

relatief onontgonnen onderzoeksterrein van besluitvorming op de plaats delict. Plaats-

delict-onderzoek vraagt om complexe informatieverwerking met verschillende vormen 

van visuele, geschreven en gesproken informatie die allemaal zorgvuldig moeten 

worden geduid en gewogen. In dit proefschrift heb ik laten zien dat contextinformatie 

invloed heeft op besluitvorming op de plaats delict. Die invloed kan zowel helpen, als 

tegenwerken. 

 Hoewel dat misschien niet verrassend is in het licht van eerder psychologisch 

onderzoek naar verwachtingseffecten, kan die conclusie wel als een verrassing komen 

voor de politiepraktijk. Daarin wordt veel waarde gehecht aan ervaring en de forensische 

blik als beschermende factoren tegen bias. Het plaats-delict-onderzoek vindt in veel 

gevallen plaats aan het begin van een opsporingsonderzoek en de eerste beoordeling 

van de plaats delict is daarom bepalend voor de vervolgstappen die worden genomen. 

Alle verdere beslissingen aangaande het forensisch bewijs zijn gebaseerd op de eerste 

beoordeling en interpretatie van een plaats delict. Een degelijk uitgevoerd plaats-

delict-onderzoek is daarom van cruciaal belang voor het verdere verloop van het 

opsporingsonderzoek. Het is van belang om na te denken over waar delict gerelateerde 

sporen kunnen worden gevonden op elke plaats delict en waarom juist daar. Het is 

niet wenselijk om informatie uit andere bronnen helemaal weg te houden van het 

onderzoek op de plaats delict. In plaats daarvan zou vervolgonderzoek zich kunnen 

richten op het managen van die informatie, om het maximale uit de informatie te halen 

en het risico op cognitieve bias zo veel mogelijk te beperken.

PRAKTISCHE IMPLICATIES

Zoals is betoogd in dit proefschrift is het afwegen van informatie een wezenlijk 

onderdeel van het plaats-delict-onderzoek. Het is onmogelijk en onwenselijk om 

contextinformatie weg te houden bij de forensisch rechercheur. Dit onderzoek laat 

immers zien dat contextinformatie kan helpen bij het afleiden van feitelijke informatie 

uit het sporenbeeld op een plaats delict. Dit onderzoek laat echter ook zien dat 

contextinformatie besluitvorming op de plaats delict op een ongewenste manier kan 

beïnvloeden, omdat het de interpretatie van de plaats delict kan sturen. Het is daarom 

van groot belang om zorgvuldig met die informatie om te gaan. Forensisch rechercheurs 

hebben grote professionele autonomie en tot op heden zijn er weinig richtlijnen over 

hoe zij om moeten gaan met het verzamelen en vastleggen van informatie die mogelijk 
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van invloed is op het plaats delict onderzoek. Er zijn zelfs forensisch rechercheurs die 

de omgang met informatie niet als een wezenlijk onderdeel van hun werk zien. De 

bevindingen die gepresenteerd zijn in dit proefschrift suggereren echter anders. Om 

meer inzicht te krijgen in besluitvorming op de plaats delict is het noodzakelijk om te 

weten welke informatie forensisch rechercheurs tot hun beschikking hebben wanneer 

zij hun onderzoek doen en van wie die informatie afkomstig is. Ook de mogelijke 

scenario’s die een rechercheur overweegt en de manier waarop verzamelde informatie 

bijdraagt aan een bepaald scenario zou geëxpliciteerd moeten worden.

Om die reden zijn richtlijnen over hoe informatie moet worden vastgelegd cruciaal. 

Ontbrekende informatie in processen-verbaal maakt het onmogelijk om achteraf te 

reconstrueren hoe een bepaalde beslissing tot stand is gekomen. Het is van belang dat 

forensisch rechercheurs zich verantwoordelijker gaan voelen voor het goed vastleggen 

van informatie, want dat is een wezenlijk onderdeel van hun werk. Verder is het van 

belang dat de verslagen zo snel mogelijk na het onderzoek worden geschreven zodat 

er zo min mogelijk informatie verloren gaat. Zonder het zorgvuldig vastleggen van 

informatie is het onmogelijk om op een later tijdstip te achterhalen waarom bepaalde 

beslissingen over het plaats delict-onderzoek in het algemeen en de sporen in het 

bijzonder op een bepaald tijdstip zijn genomen. Goede verslaglegging is van groot 

belang om weloverwogen beslissingen te nemen op de plaats delict en het geeft de 

mogelijkheid om te leren van fouten en ze in de toekomst te voorkomen.


