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General discussion

The quotes on the chapters’ covers are drawn from a log, which I kept during the 

data collection and writing phases of my dissertation project. Remarkable ‘off-the-

record’ statements were noted down without further inquiry. At the time these quotes 

were written down, the findings of the research were unknown, but in hindsight, they 

provide another window into Dutch police interrogation practice and police suspects’ 

experiences.

In this final chapter, first, a brief summary of the findings reported in Chapter Two 

through Chapter Six is provided. Next, the findings in relation to the CIPH framework 

(Gudjonsson, 2003; Gudjonsson & MacKeith, 1988, 1997),10 implications for police 

practice, and directions for future research will be discussed.

Summary

This dissertation concerned persons at risk during interrogations in police custody. The 

research questions were how often police officers engage vulnerable suspects, if they 

are able to make an adequate estimation of the prevalence of vulnerable suspects, 

how they interrogate vulnerable suspects in theory and in practice, and how police 

detention environments affect police suspects’ psychological wellbeing and sleep 

problems. During a one-year period, 178 suspects detained in six police detention 

centres across the Netherlands (i.e., Amsterdam, Breda, Eindhoven, Heerlen, Tilburg, 

and Maastricht) were assessed with a set of psychological instruments for mental 

disorders, intellectual disability, an abnormal mental state (e.g., due to high levels of 

stress, alcohol or drug abuse), and certain personality characteristics (i.e., interrogative 

suggestibility and compliance). 

10  CIPH is an abbreviation for Circumstances, Interaction, Personality, and Health. Gudjonsson 
and MacKeith (1997) introduced this framework as a standard to assess defendants in order to 
assist psychiatrists and psychologists in evaluations and writing court reports (for more details, 
see: General introduction).
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Personality and health
Psychological vulnerabilities
Chapter Two explored the prevalence of psychological vulnerabilities in police 

suspects. The research questions were in which percentage of cases a number of 

specific psychological vulnerabilities occur in police suspects, and if police officers are 

able to make an accurate estimation of the prevalence of psychological vulnerabilities 

in police suspects.

In the first part of Chapter Two, it was found that 60% of police suspects scored 

positive on a mental health screening instrument that indicated a need for further 

examination of their mental health. About 38% needed further examination specifically 

about possible Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 21% reported daily 

use of drugs (e.g., cannabis, cocaine, GHB), and 4% drank alcohol on a daily basis and 

more than 15 glasses of alcohol per week. In addition, levels of general psychological 

distress, depression, anxiety and stress, and interrogative suggestibility, were 

significantly higher compared to general Dutch population samples. 

In the second part of Chapter Two, findings derived from a questionnaire completed 

by 103 Dutch police detectives were presented. These detectives had worked on 

average 21 years in the police force, and 11 years as a police detective. About 77% 

had received one or more advanced criminal investigation training courses, however, 

22% had not participated in any training on criminal investigation. In addition, 76% had 

not received any advanced interrogation training. Police detectives stated they had 

seen about five vulnerable suspects on average during the past 12 months, ranging 

between 0 and 90. Some police detectives knew they were interrogating a vulnerable 

suspect because of known mental health problems, or they noted that suspects were 

exhibiting strange behaviour or were not responding adequately to questions. About 

55% of police detectives stated they did not take any precautions when interrogating 

vulnerable suspects. Finally, no associations were found between the number of 

advanced criminal investigation training courses or interrogation training courses 

taken and the estimated number of vulnerable suspects. The combined findings of the 

two studies reveal that police officers seriously underestimate the likelihood they will 

meet a vulnerable suspect in their interrogation rooms.

Chapter Three described a study on a specific psychological vulnerability: intellectual 

disability. The research questions concerned whether the Screener for Intelligence 

and Learning Disability (SCIL; Kaal, Nijman, & Moonen, 2013) is a useful screening 

instrument for the police to detect intellectual disability in police suspects, and what 

the prevalence of intellectual disabilities in police suspects is. The SCIL contains 14 
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items, which refer to educational background, a social support network, cognitive 

abilities, language comprehension and behaviour. The SCIL screens for an IQ below 

85.

Results showed that the average IQ score in our sample of police suspects was 75, 

with a range from 49 to 110. About 84% showed an IQ below 85, and 29% showed an 

IQ below 70. The SCIL detected 50% of the suspects as having an IQ below 85. The 

factor structure of the SCIL found in the present study diverged from the structure 

described in the SCIL Manual, possibly because of a skewed distribution of IQ scores 

in our sample. The correlation between the IQ score and the SCIL score was only 

moderate (r = .56). A possible explanation for the difference between IQ scores and 

SCIL results was that social and practical SCIL items (e.g., having a social safety net, 

contact with social services, reading a newspaper) could have masked actual lower IQ 

scores, which should be a subject for future research to examine if the different aspects 

of intellectual disability predict problems during police interrogations. 

Interaction
Interrogation

Chapter Four provides a conceptual analysis of current police interrogation practices 

in the Netherlands in light of cognitive psychological research on police interviewing 

practices. The central research question was whether current Dutch police interrogation 

practices meet modern, evidence-based investigative interviewing standards. 

A closer look at UK interrogation practice and policy revealed that, around 25 years 

ago, multiple miscarriages of justice in which false confessions had played a pivotal 

role led to the Police and Criminal Evidence Act (PACE; 1984), and to new guidelines 

for police interviewing and investigative interview training. The term interrogation 

was abandoned and replaced by the term investigative interviewing, reflecting a new 

framework for the police interview, grounded in cognitive psychological theory on 

information processing and memory. Fact-finding instead of obtaining a confession 

became paramount in police interviews.

At the time of the study presented in Chapter Four, Dutch police officers were 

trained in the General Interrogation Strategy (GIS) described in the Interrogation 

Manual (Van Amelsvoort, Rispens, & Grolman, 2015, 6th edition). To date, the GIS has 

never been subjected to an empirical test. Several aspects of the GIS are problematic. 

First, the GIS may foster guilty and confirmation biases in police officers. Second, 

deliberately building up pressure in suspects is unwanted and unnecessary. Third, it 

appears from Dutch case law that there are no safeguards to protect suspects from the 

use of inappropriate interrogation methods.  
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Chapter Five investigated 36 transcripts of police interrogations, in an attempt to 

answer the research question if vulnerable suspects are interrogated appropriately. 

Appropriateness of the interrogations was examined by means of Griffiths Question 

Map (Shepherd & Griffiths, 2013). Interrogations were labelled either as appropriate 

(containing open-ended, probing, and appropriate closed questions) or inappropriate 

(e.g., containing inappropriately closed, leading, or multiple questions, and/or lacking 

a logically organised questioning pattern). Results showed that 86% (31) of the 36 

interrogations were conducted inappropriately, and that 84% (21) of the interrogations 

of vulnerable suspects were performed inappropriately. The percentage of open 

questions used during all interrogations was only 5%. In sum, Dutch police officers use 

inappropriate interrogation tactics in a large proportion of interrogations, regardless 

of the psychological vulnerability of the suspect. More research on the use of the GIS 

in actual police interrogations in larger samples is needed.

Circumstances
Police detention centre environments
Chapter Six examined suspects’ stay in a police detention centre in relation to their 

psychological wellbeing and sleep problems. The research questions were whether 

police suspects experience poorer psychological wellbeing and more sleep problems 

when detained in a police cell, and to what extent sleep problems affect suspects’ 

mental health.

Findings confirmed that police suspects experienced decreased levels of 

psychological wellbeing and increased levels of sleep problems while being in police 

detention. Suspects who slept at home prior to the psychological assessment rated 

their quality of sleep as satisfactory (7.3), while suspects who had slept in a police cell 

prior to the assessment judged their quality of sleep as unsatisfactory (4.5). In addition, 

suspects who had spent the night in a police cell prior to the assessment experienced 

significantly lower levels of psychological wellbeing and higher levels of sleep problems 

compared to suspects who had slept at home the night prior to the assessment. 

Promoting psychological wellbeing and preventing sleep problems in police suspects 

could probably serve to enhance the effectiveness of police interrogations. Principles 

of environmental psychology could provide relevant guidance for this.
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Introductie

Niemand gelooft dat een verdachte iets zal bekennen wat hij of zij niet heeft gedaan. 

Toch zijn er genoeg voorbeelden van rechtszaken waarbij later is gebleken dat een 

psychologisch kwetsbare verdachte een valse bekentenis heeft afgelegd, zoals 

bijvoorbeeld in de zaak Ina Post en de Schiedammer Parkmoord.

Er kunnen drie verschillende vormen van valse bekentenissen worden onder-

scheiden. Ten eerste een vrijwillige valse bekentenis, bijvoorbeeld uit sensatiezucht of 

om een medeverdachte te beschermen. Ten tweede om gunsten te verkrijgen, zoals 

een einde aan het verhoor te maken. Ten derde omdat de verdachte ten onrechte is 

gaan denken schuldig te zijn, door manipulatieve verhoortechnieken en confabulatie. 

Kort gezegd ontstaan valse bekentenissen door een combinatie van tunnelvisie 

bij politieagenten (als gevolg van een guilty bias en confirmation bias), het gebruik 

van onjuiste verhoormethoden en omdat bepaalde verdachten psychologisch 

kwetsbaarder zijn voor het afleggen van een valse bekentenis. 

Psychologisch kwetsbare verdachten zijn verdachten met een psychische stoornis, 

een lichtverstandelijke beperking, een abnormale mentale toestand (als gevolg 

van bijvoorbeeld een hoge mate van stress, een alcohol- of drugsverslaving, of 

slaapproblemen) en/of bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals suggestibiliteit 

(interrogative suggestibility) en toegeeflijkheid (compliance). Als psychologisch 

kwetsbare verdachten niet door politieagenten worden herkend en niet op de juiste 

wijze worden verhoord, dan kan dat leiden tot verregaande consequenties voor deze 

verdachten, tot een ineffectief en inefficiënt opsporingsproces, en uiteindelijk tot 

minder vertrouwen in politie en justitie.

Tot dusver is in Nederland nog niet veel bekend over kwetsbare verdachten die 

voor verhoor in een politiecellencomplex verblijven; deze dissertatie beschrijft een 

exploratief onderzoek daarnaar. De onderzoeksvragen zijn: wat is de prevalentie van 

kwetsbare verdachten in Nederland en zijn politieagenten in staat de prevalentie 

van kwetsbare verdachten juist in te schatten? Zijn Nederlandse verhoormethoden 

geschikt om verdachten te verhoren? Hoe worden verdachten (kwetsbare verdachten 

in het bijzonder) in de praktijk verhoord? En, tot slot, hoe ervaren verdachten hun 

psychisch welzijn en slaapproblemen als zij in een politiecellencomplex verblijven?

Het onderzoek volgt het CIPH-onderzoeksmodel van Gudjonsson en MacKeith 

(1988, 1997). CIPH is een acroniem voor omstandigheden (Circumstances), interactie 
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(Interaction), persoonlijkheidskenmerken (Personality) en gezondheid (Health). 

Het model werd ontwikkeld als handvat voor psychiaters en psychologen voor 

psychologische onderzoeken en onderzoeksrapporten – het Nederlandse equivalent 

zou wellicht kunnen zijn een ‘rapportage Pro Justitia’, een psychologisch rapport van 

het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) over een 

verdachte, in opdracht van de Officier van Justitie en/of de Rechter-Commissaris. 

Gedurende een jaar werden 178 verdachten die in zes verschillende 

cellencomplexen verbleven (Amsterdam, Breda, Eindhoven, Heerlen, Tilburg 

en Maastricht) psychologisch onderzocht met behulp van een testbatterij. Deze 

testbatterij bestond uit verschillende instrumenten om psychische stoornissen, een 

lichtverstandelijke beperking, een abnormale mentale toestand (bijvoorbeeld door 

een hoge mate van stress, alcohol- of drugsverslaving, of slaapproblemen) en bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken (suggestibiliteit en toegeeflijkheid) te onderzoeken.

Hoofdstuk Twee is een replicatie van eerder onderzoek naar kwetsbare verdachten 

die bij de politie verbleven in het Verenigd Koninkrijk (Gudjonsson, Clare, Rutter en 

Pearse, 1993) – aangepast naar deze tijd. In dit deelonderzoek werd de prevalentie van 

verschillende psychologische kwetsbaarheden bij Nederlandse verdachten onderzocht 

en is gekeken of politieagenten in staat zijn deze prevalentie in te schatten.

In Hoofdstuk Drie wordt een specifieke kwetsbaarheid bij verdachten nader 

onderzocht, namelijk een lichtverstandelijke beperking. De vragen zijn of de Screener 

voor Intelligentie en Lichtverstandelijke Beperking (SCIL; Kaal, Nijman, & Moonen, 

2013) een geschikt instrument is voor de politie om verdachten te screenen en 

daarnaast wat de prevalentie van een lichtverstandelijke beperking bij verdachten is.

Hoofdstuk Vier bespreekt de bruikbaarheid van de Standaard Verhoorstrategie 

(SVS), een methode die vaak door politieagenten wordt gebruikt en is beschreven in 

de zesde editie van de Handleiding Verhoor (Van Amelsvoort, Rispens, & Grolman, 

2015). Het probleem is namelijk dat de SVS nog nooit empirisch is onderzocht op 

effectiviteit. De vraag is hoe de SVS zich verhoudt tot het wetenschappelijk bewezen 

effectieve verhoorconcept investigative interviewing, met name met betrekking tot 

kwetsbare verdachten.

Hoofdstuk Vijf onderzoekt Nederlandse verhoormethoden in de praktijk. Tot op 

heden is namelijk niet duidelijk wat zich precies in de verhoorkamers van de politie 

afspeelt. De vraag is of kwetsbare verdachten op een adequate manier worden 

verhoord.

In Hoofdstuk Zes wordt het verblijf in een politiecellencomplex onderzocht. Alle 

Nederlandse politiecellencomplexen verschillen qua inrichting, procedures en aantal 
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arrestantenverzorgers. Bovendien worden politiecellencomplexen niet ontworpen 

met het oog op een comfortabel verblijf, maar vooral om veiligheid en efficiency te 

garanderen. De vraag is in welke mate overnachten in een politiecellencomplex het 

psychisch welzijn en slaapproblemen van verdachten beïnvloedt.

Verschillende perspectieven op 
kwetsbare verdachten

Persoonlijkheidskenmerken en gezondheid
In Hoofdstuk Twee werd de identificatie van psychologische kwetsbaarheden 

besproken. 

Allereerst werd in navolging van het onderzoek van Gudjonsson et al. (1993) de 

prevalentie van verschillende psychologische kwetsbaarheden bij verdachten in een 

politiecellencomplex onderzocht (N = 149). De resultaten lieten zien dat 60% van de 

verdachten werd gescreend voor nader onderzoek naar hun psychische gezondheid, 

38% werd gescreend voor nader onderzoek naar Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), 21% gebruikte dagelijks drugs (soft-/harddrugs) en 4% gebruikte 

dagelijks alcohol (in combinatie met minimaal 15 alcoholische consumpties per 

week). Daarnaast waren scores van psychopathologie, depressie, angst, stress en 

suggestibiliteit (interrogative suggestibility) hoger in vergelijking tot scores van de 

algemene Nederlandse populatie.

Het tweede gedeelte van Hoofdstuk Twee beschrijft de resultaten van een 

vragenlijst ingevuld door 103 Nederlandse rechercheurs, waarmee werd onderzocht 

in welke mate rechercheurs in staat zijn een inschatting te maken van de prevalentie 

van kwetsbare verdachten. De deelnemende rechercheurs werkten gemiddeld 

21 jaar bij de politie en daarvan gemiddeld 11 jaar als rechercheur. Ongeveer 77% 

volgde één of meerdere gevorderde recherchecursus(sen), terwijl 22% geen enkele 

recherchecursus had gevolgd. Bovendien had 76% geen enkele speciale/gevorderde 

verhoorcursus gevolgd. De rechercheurs zeiden in de afgelopen twaalf maanden 

gemiddeld vijf kwetsbare verdachten te hebben geïdentificeerd, variërend van 0 tot 

90 kwetsbare verdachten, en 55% van de rechercheurs zeiden geen enkele kwetsbare 

verdachte te hebben verhoord in de afgelopen 12 maanden. Ook meldde 55% van de 

rechercheurs geen maatregelen te nemen als ze een kwetsbare verdachte verhoren, 

en antwoordden 42% van de rechercheurs wel maatregelen te nemen als zij een 

kwetsbare verdachten verhoren, zoals het raadplegen van een recherchepsycholoog, 

teamchef, gespecialiseerde collega of een officier van justitie.
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Hoofdstuk Drie beschrijft een onderzoek naar een specifieke psychologische 

kwetsbaarheid bij verdachten, namelijk een licht verstandelijke beperking (LVB) – in 

Nederland een IQ (intelligentie quotiënt) lager dan 85. De vraag was wat de prevalentie 

van een LVB onder verdachten in politiecellencomplexen was, en of de SCIL een 

bruikbare screener voor de politie is om een LVB bij verdachten te herkennen. De SCIL 

bestaat uit 14 items over gevolgd onderwijs, het bestaan van een sociaal vangnet, 

cognitieve capaciteiten, taalbegrip en gedrag, en screent voor een IQ lager dan 85. 

Het IQ werd gemeten met een verkorte versie van de Wechsler Adult Intelligence 

Scale en met de SCIL. 

Het gemiddelde IQ van verdachten was 75, variërend van 49 tot 110. Ongeveer 

85% had een IQ lager dan 85 en 29% lager dan 70. De SCIL screende 50% van de 

verdachten voor een IQ lager dan 85. In deze studie werd een andere factorstructuur 

van de SCIL gevonden in vergelijking met de handleiding van de SCIL, waarschijnlijk 

vanwege de scheve verdeling van IQ-scores. De correlatie tussen IQ-scores en de 

scores van de SCIL was matig (r = .56), mogelijk omdat de sociale items van de SCIL 

(items over onder andere een sociaal vangnet, contact met hulpverlening en het lezen 

van een krant) lagere IQ-scores maskeren, hetgeen nader onderzoek behoeft.

Interactie
In Hoofdstuk Vier is de stand van zaken met betrekking tot het Nederlandse 

verdachtenverhoor besproken. Daarbij was de vraag of Nederlandse verhoorpraktijken 

zich kunnen meten met recent empirisch onderzoek naar het politieverhoor. Een duik 

in de geschiedenis leert dat in Engeland ongeveer 25 jaar geleden verschillende 

gerechtelijke dwalingen hebben geleid tot afschaffing van het politieverhoor en tot 

de introductie van nieuwe wetten en richtlijnen met betrekking tot een transparant 

politie-interview en vernieuwde interview trainingen voor de politie (het investigative 

interviewing concept). Onderzoek naar het politie-interview hebben laten zien dat 

– over het algemeen – de interviews meer gestructureerd en effectiever verlopen in 

vergelijking tot oude verhoormethoden. 

Ten tijde van het onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk Vier gebruikten 

Nederlandse politieagenten over het algemeen de Standaard Verhoorstrategie 

(SVS; Van Amelsvoort, Rispens & Grolman, 2015, zesde editie). Twee problematische 

aspecten van de SVS werden besproken. Ten eerste leidt de SVS tot tunnelvisie 

(confirmation bias en guilty bias). Ten tweede wordt de SVS een informatie-vergarende 

verhoormethode te zijn, maar bevat het ook beschuldigende aspecten. Tot op heden 

is nog niet veel bekend over wat er precies in Nederlandse verhoorkamers gebeurt 

en is de SVS nog nooit wetenschappelijk getoetst op validiteit en betrouwbaarheid. 
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Bovendien laat het weinige onderzoek naar de SVS zien dat politieagenten soms 

inadequate verhoortechnieken gebruiken – nota bene, gelet op jurisprudentie, 

akkoord bevonden door rechters.

Hoofdstuk Vijf beschrijft een onderzoek naar 36 verdachtenverhoren, met als doel te 

onderzoeken of kwetsbare verdachten adequaat worden verhoord. Allereerst werden 

de verdachten op basis van het psychologisch testonderzoek geclassificeerd als 

kwetsbaar of niet-kwetsbaar. Daarna werden de verhoren geanalyseerd aan de hand 

van de Griffith Question Map (GQM) en geclassificeerd als een adequaat verhoor (op 

basis van: open vragen, doorvragen en gepaste gesloten vragen) of als een inadequaat 

verhoor (op basis van, bijvoorbeeld, ongepast gesloten, sturende of suggestieve 

vragen, meerdere vragen tegelijk stellen en een scenario opwerpen). Ongeveer 69% 

(25) van de 36 verdachten werd geclassificeerd als kwetsbare verdachten, ongeveer 

86% (31) van de 36 verhoren waren inadequaat uitgevoerd en 84% (21) verhoren van 

kwetsbare verdachten waren inadequaat uitgevoerd. Meer onderzoek is nodig naar 

Nederlandse verhoorstrategieën.

Omstandigheden
In Hoofdstuk Zes was de invloed van de omgeving van een politiecellencomplex op het 

psychologisch welzijn en slaapproblemen van verdachten onderwerp van onderzoek. 

Alle politiecellencomplexen in Nederland verschillen namelijk van, onder andere, 

grootte, kleur, verlichting, aantal arrestantenverzorgers per arrestanten, voorzieningen 

en drukte. De vraag was of een overnachting in een politiecel leidt tot een verminderd 

psychologisch welzijn en meer slaapproblemen, en of slaapproblemen van invloed zijn 

op het psychisch welzijn van verdachten. 

Resultaten wezen uit dat verdachten in een politiecel inderdaad een verminderd 

psychologisch welzijn ervaren en slechter slapen. Verdachten die voorafgaand aan het 

testonderzoek thuis hadden geslapen gaven een gemiddeld cijfer van 7,3 voor de 

kwaliteit van slaap in de afgelopen nacht, terwijl verdachten die in een politiecel hadden 

geslapen daarvoor een gemiddeld cijfer van 4,5 gaven. Verdachten die voorafgaand 

aan het psychologisch assessment in een politiecellencomplex hadden geslapen 

rapporteerden een lager psychisch welzijn en meer slaapproblemen ten opzichte van 

verdachten die voorafgaand aan het assessment thuis hadden geslapen. De politie 

zou er mogelijk goed aan doen psychisch welzijn van verdachten te bevorderen en 

slaapproblemen bij hen zoveel mogelijk te voorkomen, om zo bij te dragen aan een 

adequaat verdachtenverhoor.


