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Wetenschap879

De invloed van trauma 
op de accuraatheid van 
verklaringen

Mirjam Hupperetz, Nicole Nierop, Mirjam ter Beek, Paul van den Eshof & Martijn van Beek1

Voor het strafrecht is het van groot van belang dat verklaringen die mensen tegenover de politie afleggen 

overeenstemmen met de werkelijkheid. Bij alledaagse gebeurtenissen onthouden we lang niet alles en is ons 

geheugen feilbaar. Deze normale geheugenprocessen spelen ook een rol als we emotionele en schokkende 

gebeurtenissen meemaken. Maar bij een emotionele of schokkende gebeurtenis, bij mensen met PTSS en na 

therapie kunnen ook enkele bijzonderheden optreden. Het geheugen is bovendien vatbaar voor beïnvloeding, 

al geldt dit voor sommige mensen meer dan voor anderen. Een aantal recherchepsychologen werkzaam bij de 

Nationale politie beschrijven in dit artikel de laatste wetenschappelijke stand van zaken op dit terrein.

Inleiding
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor trauma 
in het algemeen en posttraumatische stressstoornis 
(PTSS) in het bijzonder. Dit geldt niet alleen voor de gees-
telijke gezondheidszorg, maar ook voor het strafrecht. In 
2006 kwam het woord ‘PTSS’ twee keer voor in de straf-
rechtelijke jurisprudentie, in 2017 maar liefst 137 keer.2 In 
de opsporing worden regelmatig vragen gesteld over de 
invloed van het meemaken van een schokkende gebeurte-
nis op verklaringen van getuigen. Met dit artikel gaan we 
in op de vraag wat de invloed van trauma is op verklarin-
gen. We richten ons hierbij specifiek op het strafrechtelijk 
kader, maar uiteraard is ook in civielrechtelijke zaken deze 
kennis bruikbaar.

Er bestaan veel misvattingen over trauma. Enkele 
voorbeelden uit de praktijk zijn dat een diagnose PTSS 
zou betekenen dat een gebeurtenis daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. Dat inconsistenties bij iemand die iets 
schokkends heeft meegemaakt juist meer betrouwbaar 
zouden zijn dan een consistent en coherent verhaal en 
dat een goede herinnering aan een schokkende gebeurte-
nis reden tot wantrouwen zou moeten zijn. Het zou 
logisch zijn dat iemand zich een schokkende gebeurtenis 
niet goed kan herinneren. Ook het tegenovergestelde zijn 
we tegengekomen: een herinnering aan een schokkende 
gebeurtenis zou in het geheugen gegrift staan en onver-
anderbaar zijn. En emotionele herinneringen aan schok-
kende gebeurtenissen zouden altijd waar zijn, omdat 
mensen zulke dingen niet verzinnen. Sommige van deze 

misvattingen zijn zeer hardnekkig. Onlangs stond nog in 
de krant dat Britse rechercheurs geleerd krijgen dat hoe 
onsamenhangender een verklaring van een aangeefster is, 
hoe groter de kans dat de waarheid wordt gesproken.3 In 
dit artikel proberen wij de stand van zaken in de weten-
schap op dit vakgebied te beschrijven, voor zover relevant 
in strafzaken. 

Het gaat in dit artikel om de accuraatheid van ver-
klaringen – die is uiteindelijk in strafzaken van belang. 
We zullen eerst beschrijven wat trauma is en wat PTSS 
inhoudt. Daarna gaan we in op de begrippen ‘accuraat-
heid’, ‘volledigheid’ en ‘consistentie’. Vervolgens zullen we 
de werking van het geheugen in het algemeen bespreken, 
gevolgd door de werking van het geheugen bij emotionele 
en traumatische gebeurtenissen. We gaan in op het 
geheugen van mensen met de diagnose PTSS en bespre-
ken de invloed van therapie. We eindigen met een aantal 
conclusies.

Trauma en PTSS
Trauma verwijst naar de beleving van een schokkende 
negatieve gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. Niet 
iedereen ervaart een schokkende gebeurtenis op dezelfde 
manier. Het is heel normaal dat het meemaken van een 
schokkende gebeurtenis impact heeft op gedrag en wel-
zijn van mensen (nachtmerries hebben, angstig zijn, er 
niet over willen praten). In het grootste deel van de geval-
len wordt dit met verloop van tijd vanzelf beter en nemen 
de klachten af. In sommige gevallen reageren mensen 
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echter atypisch en ontwikkelen ze een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Naar schatting maakt ongeveer 
50-90% van de mensen in hun leven een schokkende 
gebeurtenis mee, maar slechts 8% van deze groep ontwik-
kelt PTSS.4 Dit percentage varieert voor de ernst van de 
schokkende gebeurtenis; voor zedendelicten ligt het per-
centage hoog. In een prospectief onderzoek naar verkrach-
tingsslachtoffers werd bij 40% van hen na een half jaar 
PTSS vastgesteld.5

Of iemand PTSS ontwikkelt is afhankelijk van ver-
schillende variabelen: niet iedereen die eenzelfde schok-
kende gebeurtenis meemaakt reageert hetzelfde. Ook van 
de groep mensen die de meest verschrikkelijke gebeurte-
nissen meemaken, ontwikkelt een aanzienlijk deel geen 
PTSS. Kwetsbaarheid voor PTSS is afhankelijk van zowel 
biologische, psychologische als sociale factoren. Geneti-
sche kenmerken, ervaringen in het leven, persoonlijkheid, 
de aard en duur van de schokkende gebeurtenis, de waar-
dering hiervan en sociale steun zijn voorbeelden van vari-
abelen die van invloed zijn op het wel of niet ontwikkelen 
van een PTSS.6 

Om de diagnose PTSS te krijgen moet worden vol-
daan aan verschillende vastgestelde symptomen. In 
Nederland werken psychologen en psychiaters voor het 
stellen van een diagnose met het ‘diagnostisch en statis-
tisch handboek voor psychische stoornissen’ (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Hoewel 
er veel kritiek is op de DSM, en specifiek op de diagnose 
PTSS in de nieuwste versie (5),7 is een diagnose conform 
dit handboek vaak vereist voor vergoeding van een 
behandeling. 

PTSS in DSM-5:
De diagnose bestaat uit twee delen: A) blootstelling 
aan de gebeurtenis en (B, C, D, E) de kenmerkende 
symptomen die volgen op die gebeurtenis. Criterium 
A luidt: ‘Blootstelling aan een feitelijke of dreigende 
dood, ernstige verwonding en/of seksueel geweld’. Dit 
kan op vier manieren: het is de persoon zelf overko-
men, de persoon was getuige van de gebeurtenis, een 
direct familielid of goede vriend van de persoon is 
het overkomen of de persoon wordt herhaaldelijk 
blootgesteld aan nare details van de ingrijpende 
gebeurtenis(sen) (bijvoorbeeld politieagenten die her-
haaldelijk worden blootgesteld aan de details van kin-
dermisbruik). Er moet sprake zijn van de volgende 
symptomen, die minimaal een maand aanwezig moe-
ten zijn: B) intrusies in de vorm van herbelevingen, 
nachtmerries, flashbacks, intense lijdensdruk en/of 
fysiologische reacties bij prikkels die lijken op een 
aspect van de gebeurtenis. C) persisterende vermij-
ding, D) negatieve veranderingen in cognities en 
stemming en E) veranderingen in arousal en reactivi-
teit. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lij-
densdruk of beperkingen in het sociale of beroeps-
matige functioneren, of het functioneren op andere 
belangrijke terreinen. De stoornis kan niet worden 
toegeschreven aan de fysiologische effecten van een 
middel (zoals medicatie, alcohol) of aan een somati-
sche aandoening.8 

Voor het stellen van de diagnose is vereist dat de cli-
ent blootgesteld is geweest aan een schokkende gebeurte-
nis. Maar de psycholoog of psychiater zal nooit onderzoe-
ken of cliënt deze gebeurtenis daadwerkelijk heeft 
meegemaakt. Dat is niet zijn taak. De diagnose wordt 
gesteld op basis van het verhaal en de klachten van cliënt. 
De klachten van de cliënt kunnen echter ook een andere 
oorzaak hebben en vaststelling van de diagnose biedt dan 
ook geen garantie voor de accuraatheid van het verhaal.

Accuraatheid, volledigheid en consistentie
Voor het strafrecht is van belang dat de herinneringen die 
mensen vertellen accuraat zijn, dus overeenstemmen met 
de werkelijkheid. Daarnaast helpt het als herinneringen 
zo volledig mogelijk zijn, inclusief details die verifieerbaar 
zijn en kunnen helpen een dader op te sporen. Verder 
wordt vaak de term consistentie gebruikt. Consistentie 
verwijst naar de mate van overeenkomst tussen (delen 
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van) verklaringen van dezelfde persoon. Om accuraatheid 
te beoordelen wordt vaak gekeken naar de consistentie 
van verklaringen, maar consistentie blijkt geen goede 
voorspeller voor accuraatheid te zijn. Het feit dat iemand 
consistent verklaart, betekent niet dat een verklaring 
accuraat is.9 

Inconsistenties in verklaringen zijn elementen die 
niet overeenkomen en kunnen in drie vormen voorko-
men: toevoegingen, weglatingen of tegenstrijdigheden. Bij 
toevoegingen en weglatingen noemt de getuige in de ene 
verklaring iets wat hij in de andere verklaring niet noemt 
en omgekeerd. Daarbij is onduidelijk of er sprake is van 
accuraatheid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een getuige 
simpelweg iets is vergeten te noemen, iets niet meer goed 
weet door verloop van tijd of zich iets pas heeft herinnerd 
na het afleggen van zijn eerste verklaring. De veronder-

stelling van ervaren rechercheurs dat een latere toevoe-
ging waarschijnlijk een onjuist element is, blijkt lang niet 
altijd te kloppen.10 Men spreekt van tegenstrijdigheden bij 
een verandering in een element van de gebeurtenis: de 
getuige vertelt op het ene moment dat de dader korte ste-
keltjes had en het volgende moment dat hij lang krullend 
haar had. Tegenstrijdigheden zijn per definitie een pro-
bleem voor de accuraatheid van de verklaring. Een dader 
kan immers niet zowel korte stekeltjes als lang krullend 
haar hebben. Een van de verklaringen is op dit punt 
onjuist. Van belang is dan te weten wat dit betekent voor 
de overige elementen van de verklaring: is de rest van de 
verklaring ook niet meer bruikbaar? Hiervoor is van 
belang te weten of de tegenstrijdigheid kan worden ver-
klaard door de werking van het geheugen of door invloe-
den van buitenaf. 

Wetenschap
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Bij het beoordelen van de accuraatheid van een her-
innering zijn mensen vaak geneigd hun oordeel te base-
ren op wat ze zien. Is iemand erg geëmotioneerd, dan 
wordt een herinnering onterecht al snel meer waarheids-
getrouw bevonden dan bij iemand die zonder emotie ver-
telt. Hetzelfde geldt voor iemand die aangeeft erg zeker te 
zijn van zijn zaak, ook dat wordt vaak betrouwbaarder 
gevonden dan iemand die zijn verhaal minder zeker pre-
senteert. Uit onderzoek blijkt dat zekerheid geen goede 
indicator is bij het onderscheiden van een accurate verkla-
ring.14 Hoe emotioneel iemand is of hoe stellig zegt waar-
schijnlijk meer over de persoon van de getuige dan over 
de inhoud van zijn verklaring. 

Geheugen algemeen
Over de werking van het geheugen is veel bekend, maar 
ook nog veel niet bekend. Een autobiografische herinne-
ring moet worden opgeslagen en op een later moment 
weer worden opgehaald. Het opslaan is essentieel: iets dat 
niet is opgeslagen, kan niet worden herinnerd. Het is 
mogelijk dat een getuige van een misdrijf veel details niet 
heeft opgeslagen omdat zijn/haar aandacht er niet op was 
gericht. Ook tijdens het ophalen van de herinnering kan 
deze worden beïnvloed. 

Als een getuige verklaart zich iets niet meer te kun-
nen herinneren, is vaak onduidelijk of dit te maken heeft 
met problemen bij opslaan of ophalen. In dit verband is 
de interviewmethode van cruciaal belang. Soms kan 
iemand zich bepaalde zaken later, bijvoorbeeld door 
bepaalde vraagstelling, weer herinneren. Een goede inter-
viewmethode moet het ophalen van herinneringen opti-
maliseren, maar tegelijkertijd voorkomen dat (bijvoor-
beeld) door suggestieve of gesloten vragen onjuiste 
informatie wordt uitgelokt. 

Herinneren is reconstrueren. Het geheugen werkt 
niet als een DVD-recorder, waarbij de film precies zo kan 
worden afgespeeld als hij is opgenomen. We herinneren 
ons vaak delen en flarden en met hulp vanuit verschillen-

de bronnen kunnen we reconstrueren hoe iets in grote 
lijnen is verlopen. Voor de meeste doelen is op deze 
manier herinneren afdoende. In het strafrecht werkt het 
vaak anders: details die beschrijven hoe iets precies 
gegaan is kunnen van het grootste belang zijn. Het onder-
scheid tussen waarschijnlijk zo gegaan als altijd en pre-
cies zo gegaan tijdens een specifieke gebeurtenis is 
wezenlijk. Als we een beroep doen op het geheugen is het 
belangrijk rekening te houden met de beperkingen en 
kwetsbaarheden hiervan. 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op 
onze herinneringen zijn vergeten, bronverwarring, scrip-
ting en interferentie. In de tabel worden deze termen uit-
gelegd. 

Indien iemand meerdere malen een vergelijkbare 
gebeurtenis meemaakt kunnen zowel bronverwarring, 
scripting als interferentie er voor zorgen dat herinnerin-
gen door elkaar gaan lopen. Het is dan moeilijker specifie-
ke details van een van die gebeurtenissen te noemen. Dit 
is een probleem dat bijvoorbeeld voorkomt bij slachtof-
fers van mensenhandel of langdurig misbruik. 

Ons geheugen is vatbaar voor beïnvloeding. Dit geldt 
voor sommige mensen meer dan voor anderen. Er is veel 
onderzoek gedaan naar het creëren van fictieve of pseudo-
herinneringen bij mensen. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
eenvoudig is mensen zich iets te laten ‘herinneren’ wat ze 
niet daadwerkelijk hebben meegemaakt. In onderzoek 
waarbij mensen werd verteld dat ze als kind kwijtgeraakt 
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Vergeten Naarmate tijd verstrijkt worden vooral details vergeten en moet bij het herinneren een steeds groter deel 
van de gebeurtenis worden gereconstrueerd. Hierdoor ontstaat steeds meer ruimte voor fouten en neemt de 
betrouwbaarheid af.11

Bronverwar-
ring

De respondent (getuige) heeft iets waargenomen of gehoord, maar weet bij het ophalen van de herinnering 
niet meer precies welke specifieke informatie hij heeft verkregen uit welke bron (televisie, internet, fantasie, 
eigen waarneming). Als gevolg daarvan kunnen herinneringen die een andere bron hebben dan een eigen 
waarneming, toch als zelf meegemaakte herinneringen worden ervaren.12

Scripting Een onvolledige herinnering wordt compleet gemaakt zonder dat de persoon zich hiervan bewust is. Dit com-
pleet maken gebeurt door het gebruiken van zogenaamde schema’s: patronen van hoe een veelvoorkomende 
gebeurtenis algemeen verloopt.13

Interferentie Door waarneming van nieuwe informatie wordt oude kennis over dezelfde gebeurtenis als het ware over-
schreven, waardoor het ophalen van de oorspronkelijke herinnering wordt bemoeilijkt.

Hoe emotioneel iemand is of hoe 

stellig zegt waarschijnlijk meer over 
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waren in een winkelcentrum ‘herinnerde’ 25% van de 
proefpersonen zich deze gebeurtenis later15 en in een 
onderzoek waarin proefpersonen een gemanipuleerde 
foto van zichzelf in een luchtballon te zien kregen, ont-
wikkelde zelfs 50% levendige herinneringen aan deze fic-
tieve gebeurtenis.16 

Bij alledaagse gebeurtenissen onthouden we lang 
niet alles en is ons geheugen feilbaar. Deze normale 
geheugenprocessen spelen ook een rol bij emotionele en 
zelfs schokkende gebeurtenissen. Over het geheugen bij 
een emotionele gebeurtenis, bij een schokkende gebeurte-
nis, bij mensen met PTSS en na therapie kunnen echter 
enkele bijzonderheden optreden. In de volgende paragra-
fen bespreken we de processen die een rol kunnen spelen. 
Ook hebben we aandacht voor theorieën die vaak worden 
genoemd in relatie tot schokkende gebeurtenissen en 
geheugen, maar niet goed zijn onderbouwd. 

Geheugen bij een emotionele gebeurtenis
Er is heel veel experimenteel onderzoek naar het herinne-
ren van emotionele zaken. In veel van dit onderzoek wor-
den emotionele herinneringen vergeleken met neutrale 
herinneringen. Er wordt bijvoorbeeld een film vertoond 
met zowel negatieve als neutrale elementen en daarna 
wordt bevraagd in hoeverre proefpersonen zich deze ele-
menten nog kunnen herinneren. Er wordt zowel gekeken 
naar de accuratesse als naar de volledigheid van de herin-
nering. Door al dit onderzoek is het een robuust gegeven 
dat mensen zich emotionele zaken accurater herinneren 
dan neutrale zaken. Simpelweg: iets dat indruk maakt, 
onthouden we beter. Accurater, maar niet per se volledi-
ger. Bij een emotionele gebeurtenis trechtert onze aan-
dacht naar het meest centrale aspect van de gebeurtenis. 
Dit zijn de aspecten die het meeste emotie oproepen. De 
aandacht vernauwt waardoor met name deze centrale 
aspecten worden waargenomen (en dus opgeslagen en 
herinnerd). Deze aspecten kunnen we ons dan ook vaak 
accuraat herinneren. Minder centrale aspecten (perifere 
details) worden in eerste instantie al niet waargenomen 
en dus niet opgeslagen, waardoor ze later ook niet meer 
herinnerd kunnen worden. Een bekend voorbeeld is het 
wapen dat bij een overval op een slachtoffer wordt 
gericht. Vanwege de dreiging die van het wapen uitgaat, 
vraagt het wapen de aandacht en zal daarom naar ver-
wachting goed worden waargenomen en herinnerd. De 
kleur broek van de overvaller is van minder belang en 
daar gaat de aandacht niet naar uit. Dit fenomeen heet 
het weapon focus effect.17 De kern van een emotionele 
gebeurtenis wordt dus accurater herinnerd, maar perifere 
details, die voor een strafzaak soms erg van belang zijn, 
worden minder goed herinnerd. Om te bepalen in een 
casus of het verwonderlijk is dat iemand zich bepaalde 
details niet meer goed herinnert, of daar inconsistent 
over verklaart is mede van belang te beoordelen of het 

gaat om de centrale kern van de gebeurtenis die indruk 
heeft gemaakt, of om perifere details. Dit kan soms erg 
lastig zijn en is specifiek per casus en persoon. 

Geheugen bij een schokkende gebeurtenis
Het feit dat iets indruk maakt, wil nog niet zeggen dat 
het schokkend of traumatisch is. Kritiek op het experi-
mentele onderzoek dat hierboven is beschreven is dat 
het in een laboratorium niet mogelijk is de impact na te 
bootsen die een echte schokkende gebeurtenis heeft. Dat 
klopt, dit zou simpelweg onethisch zijn. Om dit te onder-
zoeken wordt geheugenonderzoek gedaan bij mensen die 
daadwerkelijk een schokkende gebeurtenis hebben mee-
gemaakt. Bij dit onderzoek is echter vaak het probleem 
dat niet bekend is wat werkelijk heeft plaatsgevonden. Er 
kunnen dan geen uitspraken over accuratesse van een 
herinnering worden gedaan. In sommige gevallen zijn 
wel objectieve feiten bekend, bijvoorbeeld door dossierin-
formatie of beeldmateriaal.

Uit het grootste deel van het onderzoek naar daadwer-
kelijk ervaren schokkende gebeurtenissen ontstaat het 
beeld dat mensen die een schokkende gebeurtenis meema-
ken, zich dit heel goed kunnen herinneren.18 Bijvoorbeeld 
uit onderzoek naar mensen die slachtoffer zijn geweest van 
een bankoverval. Hierbij geldt wel, net als bij emotionele 
gebeurtenissen, dat vooral de centrale kern goed wordt her-
innerd en dit ten koste gaat van perifere details.19 

Het ervaren van stress tijdens een schokkende gebeur-
tenis heeft een positief effect op de opslag (van de centrale 
kern van) die schokkende gebeurtenis in het geheugen.20 
Hoewel sommigen beargumenteren dat een te grote hoe-
veelheid stress juist een negatief effect zou hebben op de 
opslag in het geheugen,21 is dit tot op heden niet voldoende 
aangetoond. Slechts bij het langdurig extreem verhoogd 
zijn van het stresshormoon cortisol kan geheugenschade 
ontstaan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij specifieke medi-
sche aandoeningen,22 maar kan niet worden veroorzaakt 
door het meemaken van een schokkende gebeurtenis. 

Bij het ophalen van een herinnering heeft stress een 
belemmerend effect. Bij extreme stress kan het moeilijker 
zijn de herinnering goed op te halen.23 Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn heel kort na het meemaken van een 
schokkende gebeurtenis. Het is dan van belang te wachten 
totdat het stressniveau is gedaald. 

Net zoals de herinnering aan ‘normale’ gebeurtenis-
sen, is ook de herinnering aan schokkende gebeurtenissen 
veranderlijk. Hoewel het spreekwoord wel zo luidt, staan 
ook schokkende gebeurtenissen niet in het geheugen 
gegrift. Herinneringen aan schokkende gebeurtenissen 
zijn ook vatbaar voor ‘normale’ geheugenfouten en voor 
beïnvloeding.24 Het is zelfs mogelijk een fictieve herinne-
ring te ontwikkelen aan een niet-daadwerkelijk ervaren 
schokkende gebeurtenis. Dit blijkt uit zowel uit praktijk-
verhalen25 als uit onderzoek.26 
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Geheugen en PTSS
PTSS wordt door sommigen ook wel als een geheugen-
stoornis omschreven.27 Werkt het geheugen dan anders bij 
mensen die PTSS hebben? We bespreken de meest relevan-
te bevindingen. 

Een van de kenmerken van PTSS zoals beschreven in 
de DSM-V betreft het geheugen. Bij het symptoom nega-
tieve veranderingen in cognities en stemming is een ken-
merk: het ‘onvermogen om zich een belangrijk aspect van 
de psychotraumatische gebeurtenis(sen) te herinneren’. 
Dit staat ook wel bekend als ‘dissociatieve amnesie’. 

Wetenschappelijk is dit fenomeen zeer omstreden. Patiën-
ten in therapie beschrijven met regelmaat zich zaken niet 
meer te kunnen herinneren of een tijdlang niet te hebben 
herinnerd. Vanuit de klinische praktijk en in de klinische 
literatuur wordt dan ook gezegd dat het vergeten van een 
schokkende gebeurtenis veel voorkomt en zelfs typisch is 
voor PTSS. Vaak wordt gezegd dat de schokkende gebeur-
tenis te erg is om te verdragen en daarom wordt verdron-

gen.28 Deze hypothesen vanuit de klinische praktijk moe-
ten worden getoetst in een gecontroleerde setting.29 Het 
fenomeen dissociatieve amnesie is veelvuldig onderzocht. 
Wetenschappelijk is er geen evidentie dat het meemaken 
van een of meerdere schokkende gebeurtenissen tot 
amnesie zou kunnen leiden.30 Op casusniveau kan men 
niet op voorhand uitsluiten dat een claim over verdron-
gen en weer hervonden herinneringen aan schokkende 
gebeurtenissen klopt, maar dit vraagt altijd om extra 
zorgvuldigheid. Er kan sprake zijn van niet willen vertel-
len of niet aan willen denken.31 In sommige laboratorium-
studies is aangetoond dat dissociatieve amnesie vooral 
voorkomt als subjectieve beleving van mensen: ze dénken 
dat ze geheugenproblemen hebben, maar dit blijkt niet 
uit objectieve geheugentaken.32, 33 En mensen kunnen er 
– zeker binnen het strafrecht – belang bij hebben om 
bepaalde zaken niet te vertellen en om die reden zeggen 
zich iets niet te kunnen herinneren.34 Het is van belang de 
ontstaansgeschiedenis te analyseren wanneer beschuldi-
gingen zijn gebaseerd op verdrongen en hervonden herin-
neringen.35

Er is ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
inconsistenties en PTSS-symptomen. Een belangrijk 
onderzoek betreft Nederlandse soldaten die naar Irak zijn 
geweest. Deze veteranen moesten zowel vijf als vijftien 
maanden na uitzending over een aantal gebeurtenissen 
aangeven of ze deze hadden meegemaakt. Opvallend 
genoeg zaten er veel tegenstrijdigheden tussen de gebeur-
tenissen die op de verschillende momenten werden gerap-
porteerd. Dit betrof ook feitelijkheden zoals het al dan 
niet hebben verwond van burgers door eigen actie en het 
hebben gezien van menselijke resten. Naast deze inconsis-
tenties werd in het onderzoek een verband gevonden tus-
sen inconsistenties, een toename van PTSS-symptomen 
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en een toename van gerapporteerde gebeurtenissen. Op 
de meetmomenten vulden de veteranen ook vragenlijsten 
in over de aanwezigheid van specifieke PTSS-symptomen. 
Mensen die meer PTSS-symptomen rapporteerden op het 
laatste meetmoment, rapporteerden ook meer gebeurte-
nissen te hebben meegemaakt dan ze daarvoor rappor-
teerden. Het ervaren van meer PTSS-symptomen lijkt 
samen te gaan met het herinneren van meer schokkende 
gebeurtenissen. De auteurs verklaren dit verschijnsel door 
de mogelijkheid dat mensen die meer problemen ervaren 
deze waarschijnlijk (onbewust) proberen te verklaren door 
ze toe te schrijven aan erge gebeurtenissen. In andere 
woorden: omdat ze zich zo slecht voelen, moeten ze wel 
heel erge dingen hebben meegemaakt. De herinneringen 
worden als het ware geherwaardeerd. Deze conclusie sluit 
aan bij eerder onderzoek.36 Deze verklaring is zeer rele-
vant in de strafpraktijk: PTSS kan ertoe leiden dat herin-
neringen onbewust erger worden gemaakt. Op deze 
manier kunnen inconsistenties ontstaan in verklaringen 
die op verschillende momenten worden afgelegd. Aange-
zien in het onderzoek niets bekend was over wat de solda-
ten feitelijk hadden meegemaakt kunnen de onderzoekers 
geen uitspraak doen over welke herinnering accuraat is. 
Meer onderzoek op dit terrein is wenselijk.

Daarnaast is relevant dat in sommige onderzoeken 
een verband wordt gevonden tussen PTSS en een ver-
hoogd risico op bronverwarring.37 Dit betekent dat het 
voor mensen met PTSS nog lastiger is dan voor mensen 
zonder deze diagnose om onderscheid te maken tussen 
welke informatie ze uit eigen waarneming herinneren en 
welke informatie ze op andere manieren hebben verkre-
gen, zeker als de informatie trauma-gerelateerd is. De lite-
ratuur is hier nog niet duidelijk over. Meer onderzoek is 
nodig. Ook bronverwarring kan een verklaring zijn voor 
zowel inconsistenties als inaccuraatheid in een verklaring. 

Er zijn ook onderzoeken waarbij een correlatie wordt 
gevonden tussen andere geheugenproblemen en PTSS. 
Het betreft dan informatie die geen betrekking heeft op 
de schokkende gebeurtenis zelf. Het gaat dan vooral om 
problemen met het kortetermijngeheugen en in sommige 
onderzoeken met concentratie op geheugentaken,38 maar 
dit wordt niet in alle onderzoeken gevonden.39 Beter 
onderbouwd is de negatieve correlatie tussen IQ (vooraf-
gaand aan de schokkende gebeurtenis) en PTSS.40 Daar-
naast is in diverse onderzoeken een overalgemeen geheu-
gen geconstateerd bij mensen met PTSS voor niet-trauma 
gerelateerd autobiografisch materiaal.41 Dit wil zeggen dat 
deze personen moeite hebben met het terughalen van een 
specifieke herinnering en in plaats daarvan vooral alge-
mene herinneringen hebben. Iemand met een overalge-

meen geheugen zal zich bijvoorbeeld ‘leuke verjaardagen’ 
uit zijn jeugd herinneren en niet een specifiek kinder-
feestje met bijbehorende activiteit, leeftijd, aanwezige kin-
deren enz. We benadrukken dat het hierbij herinneringen 
aan neutrale of positieve zaken betreft, niet herinnerin-
gen aan het trauma zelf. Er zijn aanwijzingen dat de 
gevonden geheugenproblemen wijzen op een aanwezige 
kwetsbaarheid in het geheugen voorafgaand aan het mee-
maken van een schokkende gebeurtenis. Deze kwetsbaar-
heid zou wellicht ook van invloed kunnen zijn in het ont-
staan (en blijven bestaan) van PTSS.42 In strafzaken zijn we 
in de meeste gevallen juist in de schokkende gebeurtenis 
geïnteresseerd, waarbij deze geheugenproblemen niet aan 
de orde zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, 
kunnen mensen met PTSS duidelijk verklaren over schok-
kende gebeurtenissen. Wel is het zo dat ze vage herinne-
ringen kunnen hebben aan algemene zaken. 

Therapie en geheugen
‘Elke vorm van therapie stimuleert herinneringen en 
draagt bij aan herinterpretatie ervan.’43 Dit citaat van de 
Gezondheidsraad in het rapport ‘Omstreden herinnerin-
gen’ (2004) maakt duidelijk waarom het horen van slacht-
offers en getuigen voordat ze in therapie gaan voor de 
waarheidsvinding in principe altijd de voorkeur heeft. Er 
zijn therapeutische methoden, zoals hypnotherapie en 
regressietherapie, die door hun suggestieve werking een 
groter risico geven op bronamnesie en zo sterker kunnen 
bijdragen aan (ver)vorming van herinneringen. Ook door 
groepstherapie kan bronamnesie ontstaan voor eigen of 
andermans herinneringen. 

Gezien de populariteit van één specifieke therapie 
voor mensen met PTSS, gaan we op de invloed van deze 
therapie op het geheugen wat dieper in. Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelge-
bruikte en voorgeschreven behandeling bij mensen met 
PTSS. In deze behandeling wordt de patiënt gevraagd het 
meest nare beeld voor ogen te nemen van de door hem 
ervaren gebeurtenis en de vinger van de therapeut te vol-
gen terwijl hij vertelt over de schokkende gebeurtenis. Dit 
gebeurt verschillende keren achter elkaar, waarna de her-
innering als het goed is steeds minder levendig wordt en 
minder emotionele lading krijgt.44 Het wordt op die 
manier na verloop van tijd en therapie mogelijk terug te 
denken aan de nare gebeurtenis zonder de levendigheid 
of emotionele lading. Bij deze theorie is ook de verwach-
ting dat de detailrijkheid van de herinnering afneemt, 
omdat de herinnering vervaagt. Sommige onderzoeken 
vinden dat horizontale oogbewegingen, zoals gebruikt bij 
EMDR, helpen bij het ophalen van herinneringen.45 Ander 
onderzoek vindt dit effect niet.46 Vooralsnog is er geen 
reden om verbeterde herinnering na EMDR bij herinnerin-
gen aan schokkende gebeurtenissen aan te nemen. Aanne-
melijk is dat de detailrijkheid van de herinnering afneemt. 
Indien EMDR niet goed wordt toegepast of op basis van 
verkeerde aannames, bijvoorbeeld als wordt uitgegaan van 
een onjuist beeld of een onjuiste herinnering, kan EMDR 
de foutieve informatie versterken en zo wel bijdragen aan 
onjuiste herinneringen.47 Samenvattend lijkt EMDR, mits 
goed toegepast op een authentieke herinnering, er niet 
voor te zorgen dat onjuiste elementen worden herinnerd, 
maar mogelijk wordt wel minder volledig herinnerd. 
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Conclusie
Het is normaal dat iemand kort na het meemaken van 
een schokkende gebeurtenis psychische klachten heeft. 
Pas als eerdergenoemde specifieke klachten na een 
maand nog in behoorlijke mate aanwezig zijn kan worden 
gesproken van PTSS. Een minderheid van de mensen die 
een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt ontwik-
kelt PTSS. De diagnose PTSS zegt niets over de accuraat-
heid van het relaas over de schokkende gebeurtenis. 

Het autobiografisch geheugen is kwetsbaar. ‘Normale’ 
geheugenprocessen als vergeten, bronverwarring en beïn-
vloeding (bijvoorbeeld door therapie) kunnen ertoe leiden 
dat een verklaring niet accuraat, niet compleet of incon-
sistent is. Als iets emotionele lading heeft gaat onze aan-
dacht daar naar uit en herinneren we ons dit in het alge-
meen beter. Ook een schokkende gebeurtenis zal in het 
algemeen beter worden herinnerd dan een alledaagse 
gebeurtenis. Dit geldt vooral voor de centrale aspecten 
van de gebeurtenis. Minder belangrijke details kunnen 
niet zijn opgeslagen omdat de aandacht daar niet naar uit 
is gegaan tijdens de gebeurtenis, waardoor deze ook niet 
meer worden herinnerd. Het geheugen werkt bij trauma 
eigenlijk niet zo anders dan bij normale gebeurtenissen. 
Ook de herinnering aan een schokkende gebeurtenis staat 
niet in het geheugen gegrift, want ook deze herinnerin-
gen zijn gevoelig voor beschreven normale geheugenpro-
cessen. In het geval van het meermaals meemaken van 
een schokkende gebeurtenis kan het zo zijn dat deze 
gebeurtenissen elkaar hebben overschreven in het geheu-
gen, waardoor het moeilijk is één specifieke gebeurtenis 
te herinneren. 

Ook bij iemand met PTSS is de verwachting dat hij of 
zij goed over de kern van de door hem ervaren schokken-
de gebeurtenis(sen) kan verklaren. Er is geen onderbou-
wing voor de klinische observatie dat mensen gebeurte-
nissen die ze destijds als schokkend hebben ervaren, 
kunnen vergeten. Het geheugen werkt bij iemand met 
PTSS niet wezenlijk anders. De diagnose PTSS is geen ver-
klaring voor inaccuraat verklaren: ook iemand met PTSS 
kan zich in het algemeen een schokkende gebeurtenis 
goed herinneren. Wel is mogelijk dat iemand met toege-
nomen PTSS-symptomen zijn herinnering onbewust erger 
maakt in een poging zijn herinnering te laten aansluiten 
bij de klachten die hij ervaart. Ook kan iemand met PTSS 

gevoeliger zijn voor bronverwarring en daardoor eerder 
andere informatie opnemen in zijn herinnering. 

Het is mogelijk om fictieve herinneringen aan emoti-
onele of schokkende gebeurtenissen te creëren. Niet alleen 
in het laboratorium, maar ook in de therapiekamer. Een 
suggestieve werkwijze van de therapeut als de patiënt her-
inneringen ophaalt, vormt door haar sturende werking het 
grootste risico voor het ontstaan van fictieve herinnerin-
gen met een aan suggestie gerelateerde inhoud. Een 
authentiek beleefde herinnering is een gegeven in thera-
pie, maar is niet altijd historisch juist. Ook EMDR-therapie 
kan leiden tot een wijziging in de herinnering, doordat de 
levendigheid, de detailrijkheid en de volledigheid van de 
herinnering afneemt.

Vaak zal bij een inconsistente verklaring moeten wor-
den beoordeeld of geheugenprocessen een verklaring kun-
nen bieden voor de inconsistentie en vervolgens wat dit 
voor betekenis heeft voor de waarde van de rest van de ver-
klaring. Het meemaken van schokkende gebeurtenissen of 

het hebben van PTSS biedt op zichzelf geen verklaring. Wel 
kan door het verstrijken van tijd, door beïnvloeding, of door 
therapie een herinnering veranderen. Vaak kan de verkla-
ring ook worden gevonden in de vraagstelling tijdens een 
verhoor. Om te kunnen beoordelen of niet-accuraat zijn, 
onvolledigheid of inconsistentie verklaarbaar is door boven-
genoemde (geheugen)processen moet de casus worden 
geanalyseerd. In de opsporingsfase kan deze analyse worden 
uitgevoerd door een recherchepsycholoog in dienst van de 
politie. Als de opsporingsfase inmiddels is afgesloten kan 
voor een analyse een deskundige worden ingeschakeld die 
gespecialiseerd is in de werking van het geheugen.  

Er zijn therapeutische 

methoden die door hun 

suggestieve werking een groter 

risico geven op bronamnesie


