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1. Politieagenten hebben tijdens hun werk vaker te maken met psychologisch kwetsbare
verdachten dan zij zelf denken. (dit proefschrift)
2. Nederlandse verhoormethoden voldoen niet aan internationale, research-based
interviewstandaarden en dienen daarom grondig te worden herzien. (dit proefschrift)
3. Omdat een onderzoek naar psychologische kwetsbaarheden zich niet laat vatten in een
korte vragenlijst, dient iedere verdachte door de politie te worden behandeld als potentieel
kwetsbaar. (dit proefschrift)
4. Alle politieverhoren dienen te worden opgenomen, zodat politieagenten zich kunnen
concentreren op het gesprek, en de opnames bruikbaar zijn voor het opsporingsproces,
de terechtzitting, training en wetenschappelijk onderzoek. (dit proefschrift)
5. De introductie van nieuwe namen voor bestaande verhoormethoden is in feite oude wijn
in nieuwe zakken. (cf. Andy Griffiths & Asbjørn Rachlew, 2018).
6. Het is een misvatting dat iedere politieagent automatisch een goede verhoorder is;
verhoren is een specialisme en vergt specifieke competenties, training en coaching.
(Andy Griffiths & Becky Milne, 2018)
7. In Nederland bestaat geen sterke academische traditie van politieonderzoek, hetgeen
ontwikkelingen en verbeteringen van het politiewerk niet ten goede komt. (Guus Meershoek,
NRC Handelsblad, 11 mei 2016)
8. ‘Persons interviewed by authorities during investigations may be confronted with the entire
repressive machinery of society. Questioning, in particular of suspects, is inherently associated
with risks of intimidation, coercion, and mistreatment.’ (Juan E. Méndez, Special Rapporteur on
Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
5 augustus 2016)
9. Politiecellencomplexen en verhoorkamers verbouwd naar principes van omgevingspsychologie
zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van stress bij verdachten en het verkrijgen van
accurate verklaringen. (dit proefschrift)
10. Als meer politieagenten een academische studie (zoals forensische psychologie) zouden
volgen, kan de combinatie van theoretische kennis en praktische ervaring leiden tot nieuwe
ontwikkelingen binnen het vakgebied. (cf. Karl Ask & Ivar Fahsing, 2018)
11. ‘The aim of science is not to open the door to infinite wisdom but to set a limit to infinite error.’
(Bertolt Brecht, The Life of Galileo, 1939)

