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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 

Grief following homicidal loss 
 
 

Mariëtte van Denderen 
 
1. Nabestaanden van moord met gecompliceerde rouw en 
posttraumatische stressklachten kunnen baat hebben bij een 
behandeling met EMDR en cognitieve gedragstherapie.  
 
2. Een blijvende focus op de dader en op het onrecht (bijvoorbeeld 
op te lage straffen, of wraakgevoelens) kan fungeren als vermijding 
van rouw, wat meestal niet effectief is bij het verwerken van een 
gewelddadig overlijden.  
 
3. Het is nog onvoldoende duidelijk of lidmaatschap van een 
lotgenotengroep voor nabestaanden na een gewelddadig overlijden 
kan helpen bij de verwerking van een verlies, of dat lidmaatschap 
bijdraagt aan het in stand houden van klachten. 
 
4. Wetenschappelijk onderzoek naar gecompliceerde rouw heeft 
baat bij overeenstemming tussen wetenschappers over de 
naamgeving ervan.  
 
5. Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de psychologische 
behoeften van nabestaanden in het strafproces, en anderzijds de 
mate waarin daaraan juridisch gezien kan worden voldaan. 
Nabestaanden zouden voor hun welzijn niet teveel moeten 
verwachten van hun rol in het strafproces. 
  
6. Om meer recht te doen aan de ervaringen van nabestaanden na 
moord zou kwantitatief onderzoek vaker aangevuld moeten worden 
met kwalitatief onderzoek.  
 
7. “Verdriet, het moeten accepteren van een nare situatie die niet 
ongedaan gemaakt kan worden, is een van de meest moeilijk te 
verdragen toestanden (…).” Nico Frijda (De Emoties, p. 449). 


