
Gedragsregels voor gedragskundige ondersteuning bij een verhoor 
door een recherchepsycholoog1  

 De recherchepsycholoog werkt uitsluitend vanuit een 
strafrechtelijk juridisch kader (geen hulpverlener, geen dubbele 
rollen).  

 De recherchepsycholoog introduceert geen methoden die niet zijn 
toegestaan. (Voorbeelden:  hypnose, geleide herinnering bij een 
verdachte, blinddoeken van verdachte, etc.) 

 De recherchepsycholoog is op de hoogte van relevante 
regelgeving en jurisprudentie (Europese hof). 

 De recherchepsycholoog is vertrouwd met de methoden die 
worden gedoceerd in het politieonderwijs (generiek 
getuigenverhoor, scenariomodel voor het horen van kinderen, 
standaardverhoorstrategie, bewijsmatrix, (bron)omsingeling, 
etc.) 

 De recherchepsycholoog doet geen uitspraken over de 
schuldvraag. Hij stelt geen rapport op voor de bewijsvoering. 

 De recherchepsycholoog adviseert uitsluitend binnen de grenzen 
van het eigen deskundigheidsgebied 

 De recherchepsycholoog spreekt nooit zelf met de aangever, 
getuige of verdachte; interventies gebeuren door tussenkomst 
van een rechercheur. 

 De recherchepsycholoog stelt geen diagnoses tijdens het verhoor.  
 Indien geïndiceerd wordt doorverwezen naar een forensisch 

psycholoog of psychiater die buiten de verhoorsituatie een 
diagnostisch interview uitvoert. Het is wel toegestaan om 
conclusies (diagnoses) uit psychologische rapporten  over te 
nemen en te gebruiken voor het verhooradvies.  

 De recherchepsycholoog houdt te allen tijde de sociaal 
psychologische / rechtspsychologische aspecten van het verhoor 
in de gaten, en rapporteert over problemen die hij signaleert. 
Hij/zij is daarom vertrouwd met begrippen uit de 
rechtspsychologie, zoals  compliance, suggestibiliteit, overdreven 
vertrouwensband, source monitoring, amnesie, shaping, geleide 
herinnering, imagineren, memory distrust, confirmation bias, non 
verbaal gedrag/liegen.  

 Uitspraken van een aangever, getuige of verdachte worden niet 
uit hun context gelicht, maar worden beschouwd in het kader van 
het verhoor en de vragen en opmerkingen van de verhoorder.  
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 De recherchepsycholoog maakt deel uit van de Vakgroep 
Recherchepsychologie en/of werkt volgens de regels van deze 
groep. 

 

Werkwijze voor gedragskundige ondersteuning bij een verhoor 
door een recherchepsycholoog  

De recherchepsycholoog stelt in verband met een eventuele toekomstige 
advisering bij een verhoor de volgende vragen: 

• Wat is precies de vraag? 
• Wie is de opdrachtgever? 
• Wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever? 
• Is de vraag om ondersteuning door recherchepsycholoog terecht of 

is er een andere (betere) oplossing? 
• Zijn er juridische, sociale of morele normen en waarden in het 

geding? 
• Ben ik - in dit geval – de juiste expert (of deskundige)? 
• Zijn er andere psychologen (of adviseurs) betrokken geweest? 
• Wat is de tijdsplanning (is er voldoende mogelijkheid voor 

voorbereiding?) 

De recherchepsycholoog legt in ieder geval voor zichzelf vast: 

 Welke contacten er zijn geweest met de aanvrager; 
 Wat de vraagstelling inhield; 
 Hoeveel tijd er beschikbaar was voor advisering 
 Welke gegevens ter beschikking zijn gesteld; 
 Welke daarvan zijn gebruikt voor het opstellen van het advies; 
 eventuele bronnen, waarvan gebruik is gemaakt bij het tot stand 

komen van het advies;  
 Welke adviezen zijn gegeven + de onderbouwing daarvan; 
 Evt. welke delen van het verhoor zijn bijgewoond; 
 Evt. welke delen van de auditieve of audiovisuele registraties zijn 

beluisterd/bekeken; 
 Eventueel of de adviezen al dan niet in praktijk zijn gebracht, zo 

nodig aangevuld met een motivering waarom wel of niet.  

 


