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Iedereen is het er over eens:
pesten is naar.Opveel
basisscholenwordendaarom
antipestprogramma’s
gebruikt.Maarwerkendie
wel?
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Voorhoeveel procent
werdArafat vergiftigd?

A
lsnaonderzoekkomtvasttestaandatPLO-leiderYasserAra-
fatmet83procentzekerheidisvermoorddoorvergiftiging,
kun je er voor99,5procent vanopaandat erhier sprake is
van overprecisie. Waarom niet, laten we zeggen, 84 pro-
cent? Is Arafat soms voor 17 procent eennatuurlijke dood

gestorven?
Natuurlijk niet, verzucht desgevraagdook PatriceMangin, hoogle-

raar forensischegeneeskunde inLausanneen leider vanhet Zwitserse
onderzoeksteamdat het onderzoeknaar dedoodsoorzaak vanArafat
uitvoerde. ‘Het getal 83 procent heeft geenbetekenis. Endaaromzijn
wehetookniet eensmetdeze interpretatie.’
Eenspookgetaldus.Anderhalveweekgeledendookhetgetal83voor

het eerst op: hetwerd als eerste genoemddoor Al Jazeera, de nieuws-
zender die het verslag vanhet onderzoeknaar Arafats doodsoorzaak
openbaarmaakte. ‘Dewetenschapperszeidendatzetot83procentzeker
wistendat de Palestijnse leider is vergiftigd’, aldus Al Jazeera. Daarna
vondhetcijferzijnwegnaardewereldpers,ondermeerviapersbureaus
ANPen Interfax.MaarhoekwamAl Jazeeraeraan?
Evenopfrissen:Arafatoverleedop 11november2004 inParijs aande

complicaties van eenonverklaarde ziekte die hij vierwekendaarvoor
hadgekregen.DePalestijnseleiderwerdvieruurnaeenmaaltijdopeens
ziek,met symptomenals buikpijn, braken endiarree, een ziektebeeld

datkanduidenopacutestralingsvergiftiging.Eenautopsiewerdnooit
verricht,maaronderzoekersdievorig jaarzijnbezittingenonderzoch-
ten, ontdekten daarin tot hun verbazing aanwijzingen van polo-
nium-210, eenhoogradioactief element dat energierijke alfadeeltjes
(heliumkernen)wegschietendaarbijweefselbeschadigt.Hetelement
waarmee in2006deRussischedissidentLitvinenkowerdvermoord.
Manginennegencollega’s ontfermdenzichdeafgelopenmaanden

overhetmacabere vervolg: ze opendenArafats graf omerondermeer
botmonsterstenemen.Maarnuhetrapportaf is,blijkendeuitkomsten
nogal ingewikkeld.
Ookvannaturekanpolonium-210 ingeringehoeveelhedeninhet li-

chaam komen, als radon-222 (uit gesteente) vervalt tot lood-210 en
daarnatotpolonium-210.Meerpolonium-210danlood-210zoudaarom
eenaanwijzingzijnvanvergiftiging,redeneerdeMangin.Maarhetteam
vondhet omgekeerde: verhoogde niveaus van beide isotopen,maar
meer lood-210danpolonium-210.DatkaneropduidendatArafatwerd
vergiftigdmetpoloniumwaarinloodzat,maarzeker isdatniet.Enom
hetnogingewikkeldertemakenvondManginrestjes lood-206,eenan-
dervervalproduct vanpolonium.
HetprobleemisdatArafatalacht jaardoodwastoenManginhetgraf

opende, endat inhet zinderendheteRamallah.Orgaanweefselwas er
nietmeer,enpolonium-210ooknauwelijks,omdathetelementmetzijn
halfwaardetijd van 138 dagen snel vervalt. Een Russisch team dat de
monsters ookonderzocht,maakte dezeweekbekendniets te hebben
gevonden,ensommigeexpertswijzeneropdatdesignalendieMangin
vond te subtiel zijn omnog te kunnenonderscheiden vande achter-
grondruis.Manginopzijnbeurtdenktechterdatdeoptelsomvanaan-
wijzingen wel degelijk de letters ‘polonium’ spelt. Nou ja, bijna. Hij
moest eenslagomdearmhouden.
Endaarkomtdantochde83procentomdehoekkijken.Manginheeft

wel zo’n ideewater isgebeurd.Zijnonderzoeksteamhanteerdezesni-
veausvanwaarschijnlijkheid:vanniveau1(‘doodnietveroorzaaktdoor
polonium-210’) tot niveau zes (‘doodsoorzaak: polonium-210’). De on-
derzoekershoudenhet opbewijsniveau5: ‘gematigdeondersteuning
vandehypothesedatdedoodsoorzaakpolonium-210 is’.
Ziedaarhetspookgetal. ‘Hetcijfer istenonrechteberekenduitdever-

balewaarschijnlijkheidsschaaldiewehebbengebruikt,’mailtMangin
vanuit Lausanne. 5 op een schaal van6 is inderdaad vijfzesde, oftewel
0,83, oftewel83procentopwegnaardevergiftigingsdood.
Eneenpercentage,moetenzebijAl Jazeerahebbengedacht,staateen

stukwetenschappelijkerdanzo’n lastige formulering inwoorden.
Maarten keulemans
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Is Arafat soms voor
17 procent een

natuurlijke dood
gestorven? N iemandindeklas isverkleed,

behalve Alicia (9). Ze draagt
een skelettenpak en witte
schmink – voor Halloween.
Meisjesdiezealsvriendinbe-

schouwde,verspreiddeneentijdlangrod-
dels over haar. ‘Ik zou hebben gesekst’,
zegt ze. Haar blik verraadt dat ze nauwe-
lijks begrijptwaarvan ze is beschuldigd.
‘Maardat ishelemaalniet zo.’
MaarsindsKiVa–eenFinsemethodete-

gen pesten, die sinds een jaar wordt ge-
bruiktopdeViolenschool inHilversum –
is ‘alles anders’. Alicia: ‘Toen voelde ikme
gewoonheel depressief, nunietmeer. Ik
hebheelgoedevrienden.’
DeklasvanAlicia,onder leidingvanKa-

rin Heerschop (al 32 jaar juf), heeft van-
daag een KiVa-les (kiva is Fins voor leuk).
Wat ‘communicatie’ is, wil de juf weten.
Vingers schieten omhoog. Julia (9): ‘Met
elkaarpratenenniet elkaar slaan.’
Heerschop: ‘Nou,slaanisookeenvorm

vancommunicatie.’
Julia knikt driftig, haar vinger zweeft

nog inde lucht. ‘Jaaa:pijnlijkecommuni-
catie.’
Deafgelopenjarenkwamdezelfmoord

vaneenaantal tieners inhetnieuws.Hun
daadzouhetgevolgzijnvanjarenlangin-
tensief gepestenbuitengeslotenworden.
Het publieke debat dat hierop volgde
deed staatssecretaris SanderDekker van
Onderwijs en kinderombudsman Marc
Dullaert eerder dit jaar besluitenomeen
plan van aanpak tegenpesten te ontwer-
pen.
Prominentonderdeelvandatplanisde

wetswijzigingdiebasisscholenvanaf 2015
verplicht ompesten actief tegen te gaan.
Enhoewel67procentvandebasisscholen
aleenof anderprogrammagebruikt–vol-
gens een telling uit 2003 – zal er noghet
nodige moeten gebeuren. Want de ge-
bruiktemethodemoet ‘bewezeneffectief’
zijn.Enhoewelertientallenmethodenbe-
staan,geldtdatnogvoorgeenenkele.Ne-
derlandsonderzoekophetgebiedvanan-
tipestmethoden is schaars.
Antipestmethoden lopen uiteen van

hetbekendetv-programmaOverdestreep
(metArieBoomsmaenveelemoties),Mei-

Pestkop
onder
de loep
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Geenvalse beulen
Soms zal er weinig aan pesten te doen zijn. Want zoals de Zweed Olweus
twintig jaar geleden al schreef: als pesten de pester een stijging op de sociale
ladder oplevert, waarom zou hij er danmee stoppen? Pesters zijn niet per
definitie valse beulen – het zijn vaak de verbaal of fysiek sterkere kinderen in
de klas. En zolang het pesten hun zelf geen schade berokkent, ontbreekt de
noodzaak om hun gedrag te veranderen.

‘Maatjesbord’ op brede daltonschool De Uitkijck in Baarn. Ieder kind let erop dat zijn of haarmaatje niet wordt gepest. Foto’s Sabine Joosten / HH

Een veel gebruikte definitie is dat
pesten een stelselmatige vorm van
agressie is waarbij een ofmeer per-
sonen proberen een ander fysiek,
verbaal of psychologisch schade toe
te brengen. Bij pesten is demacht on-
gelijk verdeeld.

Wat kun je er op school tegen doen?
« Demeester of juf is de spil. Die
moet groepsregels opstellen, kinde-

renwijzen op de verschillen tussen
pesten en plagen, en ingrijpen bij
pesten.
« Stop demeelopers – zij vormen de
belangrijkste voedingsbodemvoor
pesters. Zorg dat de groep zich tegen
pesten keert. Stimuleer de neutrale
kinderen om in te grijpen.
« Speel rollenspellen: laat vooral de
treiteraar voelen hoe een slachtoFer
zich voelt.

STELSELMATIGE AGRESSIE

denvenijn isniet fijn (stickervellen,posters,
sleutelhangersenveel roze),M5 (Melden,
Meten, Maatregelen, Maatwerk, Mense-
lijk) enZippy’s vrienden (over ‘emotionele
copingstrategiënvoorkinderentussende
5 en 8 jaar’) totDe vreedzame school (ont-
staanuit eenwerkbezoek aan scholen in
New York van Utrechtse onderwijsadvi-
seurs) of High Five (een app voor ouders).
Er bestaan artistiekemethoden (met to-
neel, verf of andere vormen van expres-
sie), biologische (kijkmaareensnaareen
groep chimpansees) en sportieve (vaak
meteenvechtsport).

De lijst is eindeloos, de kwaliteit vari-
eert. Kinderombudsman Marc Dullaert
had het in een interview over ‘een scala
aan zelfbenoemde coaches die grote be-
dragen vragen voor kwakzalverij, zoals
knuffelenmetpaarden’.

Keurmerk
Om scholen te helpenmet hun keuze is
eencommissie inhet levengeroepen,die
momenteel criteria opstelt. Tot dusver
biedt alleeneenoverzicht vandezogehe-
tenErkenningscommissieJeugdinterven-
ties eenhandreiking.Maar dat richt zich
nietuitsluitendoppesten.Eenstukof tien
antipestmethodenkreegvandecommis-
sie een keurmerk: goedonderbouwd, ef-
fectief volgenseersteaanwijzingen,effec-
tief volgensgoedeaanwijzingenof (deal-
lerhoogste categorie) effectief volgens
sterke aanwijzingen.Over de streep staat
hier bijvoorbeeld niet bij. Daarvoor be-
staat geenwetenschappelijke onderbou-
wing.

Hetmeesteonderzoekrichtzichophet
fenomeenzelf:wat ispesten,hoeontstaat
het,wie pestwie, hoe vaak komthet voor
enwatzijndegevolgen?Daaruitwetenwe
datkinderendieopschoolveelvuldigwor-
dengepest,kampenmeteenberoerdzelf-
beeld en als volwassenenmeer kansheb-
benopeendepressie,angstenof eenpost-
traumatischstresssyndroom.Belangrijke
informatie,maaroverantipestmethoden
zeggendeze studiesdikwijlsniets.
Debelangrijksteonderzoekennaarpro-

gramma’s tegenpestenvandeafgelopen
tien jaar zijnNoors, Fins, Brits en Ameri-

kaans. Daaruit komt een gemene deler
naar voren:met een schoolbrede aanpak
wordendebeste resultatenbehaald. Een
antipestmethodemoet zich dus niet al-
leenopdepesterendegepesterichten;de
heleklas (of zelfsdehele school)moeter-
bijwordenbetrokken.Weerbaarheidstrai-
ningenmaken de slachtoffers mogelijk
sterker,maar op daders, omstanders en
leerkrachthebbenzegeen invloed.
Eenvandebekendsteantipestprogram-

ma’s is eenmethode vandeZweedsepsy-
choloogDanOlweus,diealuit 1978stamt.
InNederlandishijbekendonderdenaam
Prima (Proef Implementatie Anti-pestbe-
leid), met de status ‘effectief volgens
goede aanwijzingen’. Internationale stu-
dies naar de resultaten vandiemethode
vertonenopvallendehiaten.Vrijwelgeen
enkel onderzoekmaakt bijvoorbeeld ge-
bruik van een controlegroep: scholen of
klassenwaar het programmanietwordt
gebruikt. Daardoor is hetmoeilijk bepa-
len of eventuele effecten wel zijn toe te
schrijvenaandemethode.
Ookhanterendestudiestelkensandere

invalshoeken.Deenemeetpestgedrag,de
ander richt zich op gesprekkenmet kin-
deren die gepest worden, de volgende
kijktnaarverbeterdsociaal inzichtbijkin-
deren–watniets sluitendsoverwerkelijk
pestenzegt.
KarenvanRooijen-Mutsaershieldvoor

hetNederlandsJeugdinstituutbestaande
studiestegenhet licht.Ookzijkwamlacu-
nestegen.Zowordtzeldengecontroleerd
hoe strikt demethodewordt nageleefd.
‘Doetde jufwelalle lessen,wordthetpro-
gramma inhet tweede jaar na invoering
nogwel even intensief gebruikt?’
Datdeprogramma’sookaverechtskun-

nen werken bleek bijvoorbeeld uit een
Amerikaans vergelijkend overzicht van
onderzoekuit2011.Datzijntwijfelachtige
conclusies, zegt Van Rooijen-Mutsaers.
‘Doorzo’nprogrammawordthetbewust-
zijnvankinderenoverpestenvergroot.Ze
zullenpestgedragvakeropmerken.Hier-
doorkanhet lijkenalsof eenmethodene-
gatieveeffectenheeft.’
In Nederland loopt momenteel een

grootschaligonderzoeknaardeFinseme-

percentageook,naar18,5procent. ‘Dieda-
lingkanwaarschijnlijkwordenverklaard
doordat er het afgelopen jaar overal veel
aandacht voor pesten is geweest’, zegt
Veenstra.

Het KiVa-onderzoek is breed opgezet,
zegt ook Frits Goossens, ontwikkelings-
psycholoog bij de Vrije Universiteit van
Amsterdam.Hij juicht het toe dat er bin-
nenkort alleen nog bewezen effectieve
methodengebruiktmogenworden.Maar
hij is vooral sceptisch. ‘Welke zullen dat
dan zijn? Tot nog toe is er niet één. Prima
leek een aantal jaar geledengoed tewer-
ken.Nublijktdatderesultatennaeenaan-
tal jarenweg zijn. Ook ging de controle-
groepnet zoveel vooruit als de groepdie
met demethodewerkte. Primadoet dus
eigenlijkweinig.Maar hetwordtwel er-
kend.’

Over de KiVa-methode is Goossens ta-
melijk enthousiast. ‘Die is velemalenbe-
ter theoretischonderbouwddanenigan-
derprogramma.Enhijmaaktgebruikvan
hetgroepsproces.’

Precies dat is essentieel, zo bleekde af-
gelopenjaren. ‘Omietsteveranderenaan
pesten’, zegtGoossens, ‘moet je ingrijpen
inhetgroepsproces.Erzijnveelkinderen
die passief meedoen. Ongewenst gedrag
moetdoordegroepgestraftworden.Het
gaatnietalleenomdaderenslachtoffer. Je
moetinspelenopdiekinderendievanna-
ture tegen pesten zijn maar daar niets
mee doen. Zodra die kinderen meer
machtkrijgen, kun jeproberenhet tij ke-
ren.’

Volgens Veenstra is het daarbij vanbe-
lang omvanaf de juiste leeftijd te begin-
nen, een jaar of 8. Vanaf die leeftijdwor-
den kinderen zich steeds bewuster van
zichzelf en hun positie in een groep. ‘Ze
worden strategischer, kunnen meer re-
flecterenophungedrag.’

Ingroep6opdeViolenschoolwordtnu
minder gepest. Aldus voormalig pester
(‘ikhoudvannaamgrapjes’) Jessy(9): ‘Pes-
tendeed ikvooral vroeger, ingroep4.’

Waarom hij gestopt is? ‘Omdat ik nu
weethoeeenanderkindzichvoelt.Enook
weleenbeetjeomdatjeandersstraf krijgt,
endat isniet leuk.’

thodeKiVa onder leiding van sociologie-
hoogleraarRenéVeenstravandeRijksuni-
versiteitGroningen.

Averechts
Veenstra doet al zo’n tien jaar onderzoek
naarpestenengroepsprocessenbij jonge-
ren. Hij hoopt dat de nieuwewetgeving
een einde aan ‘de schimmigewildgroei’
zal maken. ‘Er zijn programma’s in om-
loop die averechts werken. Dat kan niet
langer, daarop zal de inspectie moeten
toezien.’
Veenstra ontving in de loop der jaren

veel klachten van ouders. Die vertelden
bijvoorbeelddathunkindaandeschand-
paal was genageld als pestkop. Zo heeft

Veenstranogalwatkritiekop ‘depiraten’
vanhetantipestprogrammaM5. ‘Dat isei-
genlijkalleeneendigitalebrievenbusom
meldingen achter te laten over inciden-
ten.Naverloopvantijdvaltdaneenfiguur
deschoolbinnenomeenkindteconfron-
teren:wehebbendertienmeldingenover
jou gekregen, knul. Dit soortmethoden
hebbenkwalijkegevolgen,maarniemand
diezeverbiedt.’

Zelf hoopt Veenstramet KiVade eerste
inNederlandtezijndiekanaantonendat
eenmethode effectief is. ‘In Finland zijn
debewijzeneral’, zegtdewetenschapper.
‘De eerste resultaten in Nederland zijn
veelbelovend.Uitonzeanalysesblijktdat
pestenmetdehelft afneemt.’

99 scholen verspreid overNederland,
waaronderdeViolenschool inHilversum,
doenmee aan Veenstra’s onderzoek. Op
66 scholen gebruiken ze KiVa, op 33 niet.
Omhethalf jaarvullendekinderenlijsten
inmetdaaropvragenals:wiezijnjevrien-
den,wievindjeniet leuk,benjedeafgelo-
penmaandwel eens gepest, hoe endoor
wie?Veenstra: ‘Dat isvaneenandereorde
dan het anekdotische: vijftien leraren
werkten ermee en zeiden achteraf dat ze
tevreden waren. Dat is leuk, maar zegt
niets.’

Aandacht
BijdeKiVa-scholendaaldehetpercentage
kinderendatmaandelijks of vakerwerd
gepest van gemiddeld 29 naar 13,5 pro-
cent. Op de controlescholen daalde het

Een antipestmethodemoet
zich niet alleenoppester en

gepeste richten.
Dehele klasmoet erbij

wordenbetrokken


