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Dit handboek werd ontwikkeld door de partners van het door de EU gefinancierde 
project Train, Improve, Reduce (Vormen, Verbeteren, Verminderen), dat deel 
is van het Daphne III-programma. Het is opgezet als een bron van informatie en 
ondersteuningsmateriaal voor de vorming van politieambtenaren die bij hun werk te 
maken krijgen met gevallen van huiselijk geweld. Het geeft de belangrijkste thema’s 
weer die worden aangesneden in het vormingsmateriaal dat is ontwikkeld door het 
Project en heeft tot doel politiepersoneel te voorzien van praktische kennis over de 
psychologische problemen die verbonden zijn met partnergeweld. Het merendeel van 
het materiaal in dit handboek kan echter ook worden gebruikt bij de vorming van 
andere professionals die in contact komen met gevallen van huiselijk geweld.

In de verschillende hoofdstukken van dit handboek worden de kernproblemen van 
huiselijk geweld besproken, waaronder inzicht in de spiraal van geweld en de betrokken 
partijen, de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de betrokkenen – en dus ook 
van de agenten die interventies moeten uitvoeren – en de nood aan interdisciplinaire 
samenwerking. 

Politieambtenaren spelen een cruciale rol in het bestrijden en voorkomen van huiselijk 
geweld. Het is dus van essentieel belang om hen gevoelig te maken voor die thematiek 
en hen de nodige kennis en vaardigheden te verschaffen om doeltreffendere interventies 
te garanderen. 

Inzicht in de dynamiek van huiselijk geweld en de rol die dit speelt in de houding van 
de betrokkenen, in de manier waarop psychische aandoeningen zowel een oorzaak als 
een gevolg kunnen zijn van huiselijk geweld en in de manier waarop ook de geestelijke 
gezondheid van de betrokken agenten kan worden beïnvloed door hun werk zou 
moeten bijdragen tot het behalen van doeltreffendere en duurzamere resultaten.

Het is belangrijk om te erkennen dat zowel mannen als vrouwen zich schuldig maken 
aan huiselijk geweld tegen hun partner. In de meeste gevallen is de man echter de 
dader en de vrouw het slachtoffer. Deze materialen zijn dan ook vanuit dat perspectief 
ontwikkeld. 
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Inleiding 

Geweld tegen vrouwen wordt gedefinieerd als iedere daad van gendergerelateerd 
geweld die leidt of kan leiden tot lichamelijk, seksueel of psychisch letsel of leed voor 
vrouwen, met inbegrip van het dreigen met dergelijke daden, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, ongeacht of die in het openbaar of in de privésfeer plaatsvinden. 
(Algemene Vergadering van de Verenigde Naties)1

Geweld tegen vrouwen wordt in de internationale en nationale wetgeving erkend als 
een misdaad en steeds meer landen nemen bepalingen op in hun strafrechtelijke en 
burgerlijke wetboeken betreffende geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 
In de context van dit handboek zal met de term ‘geweld tegen vrouwen’ worden 
verwezen naar geweld dat in de privésfeer plaatsvindt (huiselijk geweld) en in 
partnerrelaties in het bijzonder. 

Tot huiselijk geweld tegen vrouwen behoort iedere daad die door een partner of gewezen 
partner wordt gepleegd en fysiek, seksueel of psychologisch letsel veroorzaakt, met 
inbegrip van fysieke agressie (mishandeling en fysieke aanvallen), seksuele dwang 
(handelingen die vrouwen onteren en vernederen en tegen hun wil worden uitgevoerd, 
met inbegrip van verkrachting), psychologisch geweld en controlerend gedrag 
(dreigementen, verbaal geweld en andere vormen van controlerend gedrag, zoals 
iemand isoleren van familie en vrienden) en economisch geweld. 

Huiselijk geweld treft niet enkel de slachtoffers, die meestal vrouwen zijn, maar ook 
kinderen, mannen en de maatschappij in haar geheel. 

Wetgeving rond huiselijk geweld heeft tot nu toe doorgaans enkel betrekking gehad 
op fysiek geweld. Naarmate het concept van huiselijk geweld evolueerde, hebben 
vele landen echter hun wetgeving aangepast en er ook andere vormen van geweld in 
opgenomen, zoals psychologisch, seksueel en/of economisch geweld. Ook op wat de 
betrokken actoren betreft, heeft er een evolutie plaatsgevonden. Terwijl wetten rond 
huiselijk geweld vroeger enkel golden voor getrouwde koppels, zijn ze nu ook van 
toepassing op samenwonenden en wanneer er andere familieleden dan de echtgenoten 

1  Artikel 1 De term ‘geweld tegen vrouwen’ wordt in deze Verklaring gedefinieerd als iedere daad van 
gendergerelateerd geweld die leidt of kan leiden tot fysiek, seksueel of psychisch letsel of leed voor vrouwen, met 
inbegrip van het dreigen met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of die in het 
openbaar of in de privésfeer plaatsvinden. Artikel 2 Onder geweld tegen vrouwen wordt verstaan –zonder daartoe 
beperkt te zijn – a) fysiek, seksueel en psychisch geweld binnen het gezin, met inbegrip van mishandeling, seksueel 
misbruik van meisjes in gezinssituaties, geweld in verband met de bruidsschat, verkrachting binnen het huwelijk, 
genitale verminking van vrouwen, andere traditionele gewoonten die schadelijk zijn voor vrouwen en geweld buiten 
het huwelijk dat verband houdt met uitbuiting; b) fysiek, seksueel of psychisch geweld dat binnen de algemene 
gemeenschap plaatsvindt, met inbegrip van verkrachting, seksueel misbruik, seksuele intimidatie op het werk, in 
onderwijsinstellingen en elders, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie; c) fysiek, seksueel en psychisch geweld 
dat wordt begaan of gedoogd door de staat, waar het ook mag voorkomen. 

betrokken zijn. 

Het eerste wettelijk bindende instrument op Europees niveau is het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld, waarmee een uitgebreid wettelijk kader is gecreëerd om geweld te 
voorkomen, slachtoffers te beschermen en een einde te maken aan de straffeloosheid 
van de daders. In dat verdrag worden verschillende vormen van geweld tegen vrouwen 
gedefinieerd en strafbaar gesteld, zoals fysiek, psychologisch, seksueel en economisch 
geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking van vrouwen 2.

Huiselijk geweld: enkele feiten 

Een op de vier Europese vrouwen krijgt ooit te maken met huiselijk geweld3 en elk jaar 
worden 6 à 10% van de vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld4. 

Partnergeweld is een van de meest voorkomende vormen van geweld tegen vrouwen en 
vertegenwoordigt 95% van alle geweld binnen het huishouden5. 
Volgens gegevens die beschikbaar zijn voor Europa werd de helft van alle vermoorde 
vrouwen in 2008 vermoord door een familielid en werd 35% van hen vermoord door 
hun echtgenoot of voormalige echtgenoot6. 

In Europa sterven er elke dag zeven vrouwen als gevolg van huiselijk geweld door 
mannen7. In Italië wordt om de drie dagen een vrouw gedood door haar partner of ex-
partner8. In Frankrijk stierven er in 2008 156 vrouwen als gevolg van huiselijk geweld 
gepleegd door een intieme partner of voormalige intieme partner, wat neerkomt op 13 
vrouwen per maand9. 

2  Artikel 3 – In dit verdrag: a   wordt ‘geweld tegen vrouwen’ beschouwd als een schending van de mensenrechten 
en een vorm van discriminatie tegen vrouwen en wordt onder die term iedere daad van gendergerelateerd geweld 
verstaan die leidt of kan leiden tot fysiek, seksueel, psychisch of economisch letsel of leed voor vrouwen, met inbegrip 
van het dreigen met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of die in het openbaar of 
in de privésfeer plaatsvinden; b   wordt onder ‘huiselijk geweld’ iedere daad verstaan van fysiek, seksueel, psychisch 
of economisch geweld die voorkomt binnen het gezin of huishouden of tussen (eventueel gewezen) echtgenoten of 
partners, ongeacht of de dader samenwoont of samengewoond heeft met het slachtoffer; c   worden onder ‘gender’ 
de sociaal geconstrueerde rollen, gedragspatronen, activiteiten en eigenschappen verstaan die een samenleving als 
gepast beschouwt voor vrouwen en mannen; d   wordt onder ‘gendergerelateerd geweld tegen vrouwen’ geweld 
verstaan dat tegen een vrouw is gericht omdat zij een vrouw is of dat vrouwen disproportioneel treft; e   wordt 
onder ‘het slachtoffer’ iedere natuurlijke persoon verstaan die onderworpen wordt aan het gedrag dat onder a en b 
wordt beschreven; f   worden tot ‘vrouwen’ ook meisjes jonger dan 18 jaar gerekend. 
3  Openbaarmaking van verborgen gegevens over huiselijk geweld in de EU, Europese Vrouwenlobby, 1999
4  Eurobarometer 73.2 Domestic Violence against women. Europese Commissie, september 2010 
5  www.violences.fr 
6  Global Study on homicide, United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), 2011
7  Pystel, Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales en Europe, Daphne III-programma
8  Casa delle donne per non subire violenza, Bologna 
9  Mission Egalité des femmes et des hommes, 2009

http://www.violences.fr
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Voor vele vrouwen leidt huiselijk geweld zelfs tot dakloosheid10. Het heeft een directe 
impact op de gezondheid en het welzijn van vrouwen, beïnvloedt hun prestaties op het 
werk en brengt zo hun arbeidspositie in gevaar. 

Huiselijk geweld begrijpen 

 Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten .
 Geweld tegen vrouwen is een misdrijf en de daders ervan moeten dus ook 

dienovereenkomstig worden vervolgd.
 Geweld tegen vrouwen vormt een obstakel voor hun volledige deelname in het 

economische, sociale, politieke en culturele leven.
 Huiselijk geweld is een systematisch proces en geen geïsoleerd voorval.
 Huiselijk geweld komt in elke socio-economische, etnische en religieuze 

bevolkingsgroep voor.
 Plegers van huiselijk geweld hebben erg uiteenlopende profielen.
 Gewelddadige mannen maken zich vaak in opeenvolgende relaties schuldig aan 

mishandeling.
 Bij huiselijk geweld is er vaak sprake van repetitief gedrag dat verschillende 

soorten mishandeling omvat.

Huiselijk geweld en geestelijke gezondheid 

Huiselijk geweld heeft zowel een fysieke als een psychische impact op de gezondheid 
van slachtoffers en de beschikbare gegevens11 tonen aan dat: 

 25% van alle vrouwen die een zelfmoordpoging ondernemen dat doen als gevolg 
van een psychisch trauma veroorzaakt door huiselijk geweld;

 Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld veel vaker overgaan tot 
zelfverminking, zelfmoordneigingen en drugs-/alcoholmisbruik;

 Olgens onderzoek 59% van de overlevenden van huiselijk geweld ooit was 
opgenomen in een psychiatrische kliniek;

 50 tot 60% van alle vrouwen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg 
het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en dat tot 20% van hen dat nog 
steeds is.

10  Bijdrage van FEANTSA (de Europese Federatie van nationale organisaties die met daklozen werken) 
aan het overleg omtrent een EU-strategie voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen, juli 2010. Hoewel verder 
genderspecifiek onderzoek op het gebied van dakloosheid nodig is, tonen accurate onderzoeken en studies in 
verschillende landen aan dat een groot deel van de dakloze vrouwen gendergerelateerd geweld en misbruik heeft 
meegemaakt, hetzij als volwassene of als kind. Zie bijvoorbeeld: Kesia Reeve, Rosalind Goudie en Rionach Casey, 
‘Homeless Women: Homelessness Careers, Homelessness Landscapes’, 2007, Crisis, UK, http://www.crisis.org.uk/
data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf 
11  Action against domestic violence, Internationaal netwerk van experts uit vrouwenprojecten van NGO’s. 
Daphne-project, 1998

De economische impact van huiselijk geweld 

Naast het immense leed dat het veroorzaakt, brengt huiselijk geweld ook financiële 
kosten mee voor het slachtoffer en de maatschappij12. 

Huiselijk geweld heeft zowel een impact op de economie in het algemeen als op de 
economische situatie van de slachtoffers ervan. Geschat wordt dat de totale jaarlijkse 
kosten van huiselijk geweld tegen vrouwen in de 27 lidstaten van de EU €16 miljard 
kunnen hebben bedragen in 2006, wat neerkomt op €33 per hoofd van de bevolking 
per jaar of €1 miljoen om het halfuur13. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat vrouwen die mishandeld worden 
gemiddeld één tot vier gezonde levensjaren verliezen en dat de ambulante verzorging 
van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld tweeënhalf keer zo veel kost als die 
van andere vrouwen. 

Naast de kostprijs van huiselijk geweld voor de samenleving en het risico dat het 
geweld toeneemt in tijden van economische instabiliteit, bestaat er ook een grote kans 
dat het een economische impact heeft op de levens van slachtoffers. 

Die impact kan vrouwen het werken beletten of hun werkprestaties negatief 
beïnvloeden als gevolg van slaaptekort, letsels, het verbergen van kleren, het niet 
nakomen van beloften om op kinderen te letten of omdat ze fysiek worden verhinderd 
om het huis te verlaten. 

Bij vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld merken we dat hun 
werkgeschiedenis vaker is verstoord en dat ze daardoor een lager persoonlijk inkomen 
hebben, vaker van baan hebben moeten veranderen en vaker een deeltijdse of interim-
job hebben dan vrouwen die geen huiselijk geweld hebben ondergaan.

Het is bekend dat werk hebben een belangrijke opstap is om uit een gewelddadige 
relatie te stappen  . De financiële zekerheid die werk biedt, kan vrouwen in staat 
stellen om te voorkomen dat ze gevangen en geïsoleerd raken in relaties waarin geweld 
en mishandeling voorkomt en om hun woning en levensstandaard te behouden. 

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen worden geconfronteerd met: 

 een gebrek aan vast werk, doorgaans omdat de partner dat verboden heeft of 
jaloers is; 

 moeilijkheden om hun baan te behouden (als ze er al een hebben) als gevolg 

12  Walby,2004; Wereldgezondheidsorganisatie
13  Pystel, 2006 Daphne-project 

http://www.crisis.org.uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf
http://www.crisis.org.uk/data/files/publications/Homeless_Women_Landscapes_Aug07.pdf
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vanzwakke prestaties of frequente afwezigheid; 
 financiële afhankelijkheid van de dader omdat ze geen of een ontoereikend 

onafhankelijk inkomen hebben; 
 de onmogelijkheid om als huisvrouw een carrière op te bouwen en dus weinig 

toegang tot persoonlijke middelen die hen zouden kunnen in staat stellen om zich 
uit een gewelddadige situatie te werken;

 ernstige schuldenproblemen die vaak rechtstreeks worden veroorzaakt door het 
huiselijk geweld.

Politieagenten als daders 

Onderzoek toont aan dat 25% van de politieagenten zich schuldig maakt aan ‘licht 
geweld’ en 3% van hen thuis ernstig gewelddadig gedrag vertoont. Terwijl die 
bevindingen ogenschijnlijk onrustwekkende percentages aantonen, kunnen de 
werkelijke cijfers nog hoger liggen, als gevolg van een laag aantal meldingen van de 
frequentie en de ernst van de mishandeling (Neidig et al. 1992)14. 

Daarnaast toont het ook een significante correlatie aan tussen werkgebonden stress en 
de symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), waarbij blootstelling 
aan levensgevaarlijke situaties de beste voorspellers zijn van PTSS15. Onverwachte 
voorvallen en blootstelling aan levensgevaarlijke gebeurtenissen (bv. aanvallen, 
schietpartijen en ongevallen) komen vaak voor bij politiewerk. Aangezien sommige 
agenten het moeilijk vinden om niet meer aan hun werk te denken wanneer ze thuis 
zijn, vermoeden de auteurs dat de resultaten negatiever zijn voor de gezinnen van die 
agenten die tijdens het werk het meest worden blootgesteld aan geweld16. 

14  Victoria Hargan, MA Forensic Psychology: Strategies, interventions and potential risk factors related to police 
perpetrated domestic violence. 
15  Empirische politiestudies rond blootstelling aan geweld. Robinson et al. 1997
16  Johnson, Todd, Subramanian, 2005

Hoofdstuk 1
Geestelijke gezondheid en huiselijk geweld 

1. Wat moet politie weten over psychische aandoeningen? 

Wat zijn psychische aandoeningen? 

Geestelijke gezondheidsproblemen, ook wel eens psychische aandoeningen genoemd, 
variëren van de zorgen die we allemaal in ons dagelijks leven ervaren tot ernstige 
langdurige aandoeningen. De meeste mensen die geestelijke gezondheidsproblemen 
ervaren, slagen erin om ze te overwinnen of om ermee te leren leven, vooral als ze er 
vroeg mee worden geholpen. Geestelijke gezondheidsproblemen worden wereldwijd 
bij ongeveer een op vier mensen vastgesteld. Er bestaat enige controverse over wat 
geestelijke gezondheidsproblemen precies zijn, waardoor ze worden veroorzaakt en 
hoe mensen kunnen worden geholpen bij het herstellen van hun geestelijke gezondheid. 

Mensen met een psychische aandoening kunnen problemen ondervinden met hoe ze 
denken, hoe ze zich voelen of hoe ze zich gedragen. Dat kan een aanzienlijke impact 
hebben op hun relaties, op hun werk en op hun levenskwaliteit. 

Leven met geestelijke gezondheidsproblemen is moeilijk, niet enkel voor de patiënt 
zelf, maar ook voor zijn of haar familie en vrienden. 

Psychische aandoeningen behoren tot de minst begrepen aandoeningen in onze 
maatschappij. Daardoor worden mensen bij wie een psychische aandoening is 
gediagnosticeerd in hun dagelijks leven veelal geconfronteerd met vooroordelen en 
discriminatie.

Het is echter niet hun schuld dat ze geestelijke gezondheidsproblemen hebben; het is 
geen teken van zwakte en is het niets om je voor te schamen. 

Hoe worden psychische aandoeningen gediagnosticeerd?

Elk individu ervaart geestelijk lijden op zijn eigen manier en die kan verkeerd worden 
begrepen, vooral als er tussen dokter en patiënt culturele, sociale of religieuze 
verschillen zijn. 

Een diagnose kan enkel worden gesteld door een psychiater, die de juiste medische 
behandeling kan bieden. Sommige mensen moeten klinisch worden verzorgd, maar de 
meeste patiënten kunnen thuis blijven wonen wanneer ze de nodige zorg en steun 
krijgen. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ook geholpen worden 
door hun huisdokter, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen, 
begeleiders, familie en vrienden. 
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Soms kan een diagnose echter een etiket worden, een beschrijving van de hele persoon, 
en dat kan heel wat schade aanrichten. Het is belangrijk om te onthouden dat een 
diagnose niet iemands hele levensloop hoeft te bepalen en dat het uiteindelijk slechts 
een relatief klein deel kan uitmaken van zijn of haar identiteit of geschiedenis. 

Het is mogelijk om volledig te herstellen van geestelijk lijden en velen slagen daar ook 
in. Soms komen mensen sterker en wijzer uit de beproeving. Anderen slagen erin om het 
ergste achter zich te laten, maar blijven kwetsbaar en kunnen van tijd tot tijd opnieuw 
last krijgen van hun aandoening. Er zijn ook mensen die helemaal niet herstellen en 
voor de rest van hun leven verzorging en ondersteuning nodig hebben. 

Psychische aandoeningen kunnen vele vormen aannemen, zoals: 

Angststoornissen Bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis) 

Depressie Schizofrenie

Paniekaanvallen Psychose

Fobieën Persoonlijkheidsstoornissen

Obsessief-compulsieve stoornis Verslavingen

Het is belangrijk dat men zich ervan bewust is dat slachtoffers van huiselijk geweld 
al geestelijke gezondheidsproblemen kunnen hebben voordat ze worden mishandeld, 
waardoor ze nog kwetsbaarder zijn voor mishandeling. Dat betekent niet dat 
hun ervaringen van geringere betekenis zijn. Integendeel: ze moeten net serieuzer 
worden genomen, aangezien hun lijden kan worden vergroot door de geestelijke 
gezondheidsproblemen waarmee ze al te kampen hebben. 

Stigma’s en de impact ervan 

Een stigma is iets dat door anderen wordt aangezien als een schandvlek, iets dat een 
persoon anders maakt dan de rest van zijn of haar gemeenschap. 

Zowel met huiselijk geweld als met geestelijke gezondheidsproblemen is een 
aanzienlijk stigma verbonden, waardoor mensen die met die dubbele discriminatie 
worden geconfronteerd het bijzonder moeilijk hebben om hulp te zoeken. Aangezien 
mensen het moeilijk vinden om over beide onderwerpen te praten, is de financiering 
beperkt en zijn er weinig diensten voor slachtoffers van huiselijk geweld met geestelijke 
gezondheidsproblemen. 

Door de taboes en de stigmatisering rond huiselijk geweld en geestelijke 
gezondheidsproblemen wordt de thematiek door zowel professionelen als leken vaak 

vermeden.

Vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld schamen zich om erover 
te praten, aangezien de sociale mores duidelijk dicteren dat het gezinsleven een 
privéaangelegenheid is en omdat ze zich schamen om hun situatie. Zolang de 
samenleving huiselijk geweld niet als misdrijf erkent, zullen de slachtoffers ervan er 
niet op vertrouwen dat ze het kunnen aanklagen en dus het stigma blijven dragen dat 
de stereotypes errond met zich meebrengen.

De stilte en het gebrek aan begrip voor psychische aandoeningen wekt in dezelfde 
mate gevoelens van schaamte op en ontmoedigt mensen om een behandeling te zoeken 
of om zelfs maar toe te geven dat de symptomen die ze ervaren iets te maken hebben 
met een psychische aandoening.

Stigmatisering kan een enorme impact hebben op mensen die met geestelijke 
gezondheidsproblemen kampen, vooral als ze bovendien nog het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld. 

Door de stigmatisering rond beide thema’s hebben slachtoffers van huiselijk geweld 
met geestelijke gezondheidsproblemen het moeilijk om toe te geven wat er met hen is 
gebeurd. 

2. Welke verbanden zijn er tussen huiselijk geweld en psychische 
aandoeningen? 

Psychische aandoeningen zijn zowel een oorzaak als een gevolg van huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld is geen onbelangrijk gezondheidsrisico of een privéprobleem. 
Onderzoek toont aan dat zowel de politie als dokters geneigd zijn om de impact van 
huiselijk geweld te onderschatten en dat 50 tot 60% van de patiënten in psychiatrische 
ziekenhuizen het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld17. 

Mishandeling is de grootste oorzaak van verwondingen bij vrouwen en eist meer 
slachtoffers dan verkeersongevallen, verkrachting of overvallen. 

17  Presentatie van Prof. Myriam Van Moffaert op de 2de projectvergadering, september 2011. Gebaseerd op 
haar onderzoek aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Onderzoeksgroep Criminologie, Afdeling 
Forensische Psychiatrie 
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De impact van huiselijk geweld 

Er zijn een aantal psychische problemen waarvan is vastgesteld dat ze verbonden zijn 
met het meemaken van huiselijk geweld. Daartoe behoren: 

 schaamte, minderwaardigheidsgevoel en een negatief zelfbeeld,
 isolatie,
 schuldgevoel,
 zelfbedrog.

Die kunnen tot ernstigere problemen leiden, zoals: 

 posttraumatische stressstoornis,
 verslavingen,
 psychose (niet schizofrenie),
 zelfverminking,
 depressie.
 zelfmoord en zelfmoordpogingen 
 eetstoornissen (boulimie en anorexia) 

Daarnaast kunnen ook de volgende fysieke problemen optreden: 

 onverklaarde symptomen: slachtoffers kunnen dokters een groot aantal 
verschillende symptomen voorleggen die geen identificeerbare oorzaak hebben;

 chronisch vermoeidheidssyndroom;
 fibromyalgie.

82% van alle vrouwen die zich in een dermatologische kliniek aanmelden met kerf-, 
snij- en brand wonden het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld18. 

18  Presentatie van Prof. Myriam Van Moffaert op de 2de Projectvergadering, september 2011. Gebaseerd op 
haar onderzoek aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Onderzoeksgroep Criminologie, Afdeling 
Forensische Psychiatrie 

3. Sommige bevolkingsgroepen worden meer blootgesteld aan huiselijk geweld 

Een aantal vrouwelijke bevolkingsgroepen kan kwetsbaarder zijn en daardoor een 
groter risico lopen om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld. De verschillende 
groepen krijgen te maken met verschillende vormen van geweld en hebben andere 
redenen om langer in een gewelddadige relatie te blijven.

Tot de groepen die volgens onderzoek een bijzonder groot risico lopen om herhaaldelijk 
mishandeld te worden, behoren: 

 vrouwen met een voorgeschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen 
 oudere vrouwen die nood hebben aan zorg en ondersteuning 
 vrouwen met een handicap – vooral wanneer ze afhankelijk zijn van de dader 
 vrouwen met een verstandelijke handicap – vooral wanneer ze afhankelijk zijn van 

de dader 
 vrouwen van wie het verblijfsrecht verbonden is aan hun relatie met de dader of 

zonder legale verblijfsstatus 
 vrouwen die de taal van het land waarin ze verblijven niet spreken – vooral omdat 

ze daardoor de politie niet kunnen bellen en niet om hulp kunnen vragen 

Als er bij een slachtoffer al eerder een psychische aandoening of verstandelijke 
handicap is vastgesteld, is het risico groter dat de betrokken experts haar verhaal niet 
gaan geloven, ook al is de kans statistisch groter dat ze het slachtoffer is van huiselijk 
geweld.

Vrouwen die reeds te kampen hebben met geestelijke gezondheidsproblemen 
kunnen een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld. 

De aanwezigheid van geestelijke gezondheidsproblemen kan ervoor zorgen dat de 
daders meer geneigd zijn om zich schuldig te maken aan een vorm van huiselijk 
geweld, maar er is geen causaal verband. 

Huiselijk geweld is vaak een factor die meespeelt in de geschiedenis van patiënten 
die worden opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen, maar wordt dikwijls niet 
bekendgemaakt vóór de opname.

Huiselijk geweld heeft een impact op de geestelijke gezondheid 
en vrouwelijke slachtoffers kunnen dan ook een aantal 
symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen vertonen. 
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Vrouwen met een handicap 

Het is bewezen dat vrouwen met een handicap, ongeacht de aard ervan, een groter 
risico lopen om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld.192021

Als een vrouw reeds een psychische aandoening heeft, zal die waarschijnlijk de impact 
van huiselijk geweld op haar leven vergroten. Enerzijds is de kans dat ze het slachtoffer 
wordt van huiselijk geweld groter en anderzijds zal haar geloofwaardigheid in twijfel 
worden getrokken. 

 

Soorten huiselijk geweld waarmee vrouwen met een handicap worden 
geconfronteerd: 

 Slaan, kloppen, wurgen, schoppen, duwen, verbranden met een sigaret 
 Bedreigingen (bv. dreigen met fysiek geweld of institutionalisering) 

19  European Disability Forum, Antwoord op het overleg omtrent een EU-strategie voor de strijd tegen geweld 
tegen vrouwen, juli 2010
20  European Disability Forum, Antwoord op het overleg omtrent een EU-strategie voor de strijd tegen geweld 
tegen vrouwen, juli 2010: http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20
consultation%20on%20violence%20against%20women.doc 
21  European Disability Forum, 2nd Manifesto on the Rights of women and girls with disabilities in the European 
Union, september 2011 

 Bedreigingen tegen de kinderen, huisdieren of geleidehond van de vrouw 
 Verbaal geweld (kritiek en beledigingen) 
 Tegen haar wil de controle overnemen van haar hulpmiddelen (bv. haar rolstoel 

verplaatsen) 
 Het beschadigen van haar bezittingen, waaronder haar hulpmiddelen, of het 

dreigen met dergelijke beschadigingen 
 Verwaarlozing, zoals weigeren haar te wassen, te voeden of haar medicatie geven 
 Op een wrede manier zorgtaken uitvoeren (bv. het haar wassen in koud water) 
 Weigeren te helpen totdat ze instemt met seks 
 Beslissingen namens haar nemen zonder haar toestemming 
 Haar geldzaken beheren zonder haar toestemming (inclusief haar geld onthouden 

of haar niet toelaten om zelf te winkelen) 
 Haar isoleren van haar familie, vrienden en diensten 

Oorzaken waardoor vrouwen met een handicap langdurig het slachtoffer zijn van 
geweld: 

 Sociale mythes: mensen met een handicap worden vaak afgedaan als passief, 
hulpeloos, kinderachtig en aseksueel. Die vooroordelen maken mensen met een 
handicap doorgaans minder zichtbaar voor de samenleving en doen vermoeden 
dat de kans op mishandeling, en vooral op seksueel misbruik, klein is 

 Aangeleerde hulpeloosheid: mensen met een handicap (en vooral mensen die een 
verstandelijke handicap hebben of lang in een instelling hebben geleefd) worden 
aangemoedigd om inschikkelijk te zijn en mee te werken 

 Een gebrek aan seksuele voorlichting: aan mensen met een verstandelijke handicap 
wordt doorgaans geen seksuele voorlichting gegeven en er zijn heel weinig 
cursussen die aangepast zijn aan de behoeften van vrouwen met een handicap 

 Afhankelijkheid: het is mogelijk dat een vrouw voor haar verzorging afhankelijk 
is van degene die haar mishandelt omdat haar handicap haar economische 
onafhankelijkheid beperkt en haar afhankelijker maakt van haar omgeving 

 Verkeerde diagnose: de overheden kunnen een schreeuw om hulp verkeerd 
interpreteren (iemands gedrag kan bijvoorbeeld worden aangezien als een 
angststoornis i.p.v. als een teken van mishandeling) 

 De mishandelaar neemt de controle over: wanneer de vrouw hulp zoekt, kan de 
opvolging soms moeilijk gemaakt worden doordat de mishandelaar haar isoleert 
en haar belet om een telefoon te gebruiken of om het huis te verlaten 

 Een gebrek aan toegankelijke diensten en informatiebronnen: het is dikwijls 
moeilijk om fysieke toegang te verkrijgen tot politiekantoren, rechtszalen, 
schuilplaatsen en hulplijnen. Vrouwen met een handicap hebben veelal ook een 
erg beperkte of zelfs helemaal geen toegang tot ondersteunings- en nooddiensten 

In vergelijking met vrouwen zonder handicap lopen vrouwen met een handicap 
een groter risico om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld en daar ook 
langer het slachtoffer van te blijven. 

Het risico dat vrouwen met een handicap het slachtoffer worden van seksueel 
geweld en gedwongen worden tot sterilisatie of abortus is vier maal groter dan bij 
vrouwen zonder handicap. Veel vrouwen met een handicap zijn afhankelijk van de 
dader voor hun dagelijkse verzorging of zelfs om te overleven19. 

Meer dan de helft van alle vrouwen met een handicap is het slachtoffer geweest 
van fysieke mishandeling, tegenover een derde van alle vrouwen zonder een 
handicap20. 

Vrouwen met een verstandelijke handicap (die het doorgaans moeilijk hebben 
om geweld en mishandeling te melden) of met een psychosociale stoornis 
(wier verklaringen worden geïnterpreteerd als symptomen van een psychische 
aandoening) lopen een groter risico om het slachtoffer te worden van geweld of 
seksueel misbruik21.

http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20consultation%20on%20violence%20against%20women.doc
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/library/EDF%20response%20to%20consultation%20on%20violence%20against%20women.doc
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Redenen waarom er geen hulp wordt gezocht bij de autoriteiten 

 Schaamte 
 Ze gelooft dat ze de mishandeling om een of andere reden verdient 
 Ze gelooft dat ze wordt mishandeld omdat ze een beperking heeft 
 Ze weet niet dat ze rechten heeft of dat er wetten zijn die haar moeten beschermen 
 Ze beseft niet dat ze wordt mishandeld omdat ze haar hele leven lang zo is 

behandeld 
 Blijven waar ze is lijkt haar misschien nog net iets beter dan kiezen voor armoede, 

dakloosheid of institutionalisering 
 Ze gelooft dat de politie huiselijk geweld niet zo serieus neemt als andere vormen 

van geweld 
 Afzondering (misschien laat de mishandelaar haar niet toe om een telefoon te 

gebruiken of om het huis te verlaten) 
 Ze heeft geen toegang tot informatie 
 Angst: dat niemand haar zal geloven 

  dat niemand haar zal kunnen helpen 
  dat de mishandelaar haar zal straffen omdat ze het geweld heeft  
  gemeld 
  dat ze te schande gezet, gestraft of gemeden zal worden door haar  
  familie, haar vrienden en haar gemeenschap 
  voor verlies (bv. dat ze haar woning zal verliezen of dat haar   
  kinderen van haar zullen worden weggenomen) 
  om geïnstitutionaliseerd te worden 
  dat er niemand zal zijn die haar zal helpen wanneer ze uit de relatie  
  stapt 

Oudere vrouwen 

Oudere vrouwen worden dikwijls gemarginaliseerd en geweld tegen hen wordt gezien 
als ouderenmishandeling, als iets dat losstaat van huiselijk geweld. 

Een aantal factoren die ertoe bijdragen dat iemand op latere leeftijd het slachtoffer 
kan worden van huiselijk geweld zijn: een verhoogde afhankelijkheid, psychische 
aandoeningen, een verandering in de toestand van de echtgenoot, bv. omdat hij op 
pensioen is gegaan of door alcoholmisbruik. 

Het is moeilijk om in te schatten hoe vaak ouderenmishandeling voorkomt, doordat 
zowel de daders als de slachtoffers het niet melden en doordat professioneel personeel 
misschien niet in staat is om tekenen van mishandeling te herkennen of te onderzoeken. 
Geschat wordt echter dat 4 tot 10% van alle mensen boven de 56 jaar worden 
mishandeld of verwaarloosd door een familielid. De meerderheid van hen (70-80%) 

zijn vrouwen. Zij lopen vooral een risico wanneer ze een verstandelijke aandoening 
hebben, zoals dementie22. 

 

Oudere vrouwen worden doorgaans geconfronteerd met meerdere vormen van geweld. 

Tot die vormen behoren: 

 Psychisch geweld: onteren, vernederen, uitschelden en beledigen, uitbuiten, 
domineren en controlerend gedrag. 

 Infantilisering: Dit is een specifieke vorm van geweld tegen oudere vrouwen. 
 Fysiek geweld: duwen, klappen geven en slaan, schoppen, aan iemands haren 

trekken of haar door de woning sleuren, proberen haar te wurgen, haar bedreigen 
of aanvallen, tegen een deur aan gooien of van een trap duwen 

 Sociale controle, die ook kan overgaan in sociale isolatie 
 Financiële mishandeling: zonder toestemming geld of bezittingen afnemen om ze 

zelf te gebruiken, de handtekening van het slachtoffer vervalsen, het slachtoffer 
d.m.v. bedrog, dwang of misbruik van omstandigheden een akte, testament of 
volmacht doen tekenen 

 Zorg of levensbenodigdheden doelbewust onthouden (bv. het slachtoffer niet 
helpen eten of drinken wanneer ze dat zelf niet kan, haar kleren niet helpen 
wassen wanneer dat nodig is, haar lange tijd alleen laten zonder ervoor te zorgen 
dat ze hulp krijgt wanneer nodig) 

 Seksueel geweld: daartoe behoren fysieke seksuele handelingen waar ze niet mee 
instemt, maar ook bijvoorbeeld dwang om naar seksuele handelingen te kijken of 
om zich uit te kleden 

22  Daphne-project 2000-125-w- Recognition, prevention and treatment of abuse of older women (Erkenning, 
preventive en behandeling van misbruik van oudere vrouwen)

Vaak is sociale isolatie een bijkomende risicofactor die tot mishandeling leidt. 

In de meeste gevallen is de dader van emotioneel, financieel en seksueel misbruik de 
partner of de echtgenoot van het slachtoffer. 

De meest voorkomende gevolgen van geweld en mishandeling bij oudere vrouwen 
zijn gespannenheid, woede, haat en gevoelens van machteloosheid. 
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Redenen om geen hulp te zoeken 

Factoren die ertoe bijdragen dat oudere vrouwen in een gewelddadige relatie blijven: 

 Hoe later de leeftijd waarop een vrouw voor het eerst het slachtoffer wordt van 
partnergeweld, des te moeilijker het voor haar is om met de situatie om te gaan en 
om externe hulp te zoeken 

 Het is voor hen moeilijker dan voor jongere vrouwen om een einde te maken aan 
een langdurige gewelddadige relatie. 

 Ze schamen zich meer om wat er hen is overkomen 
 Ze zijn niet geneigd om hulp te zoeken en de mishandeling aan te klagen uit vrees 

dat ze verantwoordelijk zullen zijn voor het uiteenvallen van het gezin 
 Door de jaren heen hebben deze oudere vrouwen misschien met mishandeling 

leren leven (door confrontaties te vermijden of zich af te zonderen van anderen) 
 Ze zijn misschien afhankelijk van hun partner, zij het financieel, wat hun 

woonplaats betreft of voor andere vormen van zorg en ondersteuning 
 Ze kunnen emotioneel sterk gehecht zijn aan de plaats waar ze hun hele leven 

hebben doorgebracht en het gevoel hebben dat ze nergens anders heen kunnen 
verhuizen (vooral als ze zorg of bijstand nodig hebben) 

 Een laag algemeen bewustzijn van partnergeweld, vooral tegen oudere vrouwen, 
en de afwezigheid van bekwame en geschikte dienstverlening (oudere vrouwen 
die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld hebben steun nodig om proactiever te 
zijn en hebben andere vormen van steun nodig dan jongere vrouwen) 

 Oudere vrouwen maken minder gebruik van bestaande gespecialiseerde diensten. 

Migrantenvrouwen

Hoewel de praktijk leert dat vrouwen uit minderheidsgroepen onevenredig worden 
getroffen door huiselijk geweld, biedt formeel onderzoek geen uitsluitsel, voornamelijk 
als gevolg van het lage aantal meldingen. Het is echter duidelijk dat aan vrouwen uit 
derdewereld landen te toegang tot opvangcentra wordt ontzegd en dat vrouwelijke 
immigranten zonder papieren het risico lopen dat ze worden gedeporteerd wanneer ze 
geweld door mannen melden.23 

23  Amnesty International Spain Report: España - Más allá del papel - Hacer realidad la protección y la justicia 
para las mujeres ante la violencia de género en el ámbito familiar (enkel beschikbaar in het Spaans), 2005.; en Picum 
Report:’Strategies to Adress Double Violence Against Undocumented Women in Europe’, 2012 

Uitdagingen waar migrantenvrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 
voor staan 

 Taalbarrières 
 Culturele barrières 
 Stereotypes 
 Racisme 
 Discriminatie 
 Isolatie 
 De afwezigheid van een sociaal netwerk of deel zijn van een beperkt netwerk dat 

huiselijk geweld niet erkent 
 De afwezigheid van een onafhankelijke migratiestatus en een beperkt bewustzijn 

van slachtofferhulp kunnen ertoe leiden dat migrantenvrouwen lange tijd het 
slachtoffer blijven van mishandeling 

 In kleine migrantengemeenschappen kan het stigma van huiselijk geweld 
ondraaglijk groot zijn 

Migrantenvrouwen zonder papieren hebben ook te kampen met:

` Een gebrek aan sociale autonomie (wettelijke status) 
 Juridische en praktische barrières die de toegang verhinderen tot de lichamelijke 

Migrantenvrouwen vormen geen homogene groep en hun behoeften variëren, 
zowel van de ene migrantengroep tot de andere als binnen de groepen zelf. 

Slachtoffers van huiselijk geweld uit migranten- en minderheidsgroepen krijgen 
vaak te maken met meerdere vormen van geweld en discriminatie doordat ze 
vrouw en migrant zijn, tot een etnische minderheid behoren en soms geen papieren 
hebben (en dus ook geen wettelijke verblijfplaats, geen verblijfsvergunning, 
beperkte toegang tot slachtofferhulp en het gerecht en doordat ze soms bang zijn 
om in contact te komen met de politie).

Migrantenvrouwen kunnen ook worden geconfronteerd met bijkomende 
obstakels die te maken hebben met een taalbarrière, hun wettelijke status, hun 
familie en hun culturele achtergrond, waardoor het voor hen moeilijker kan zijn 
om een einde te maken aan het geweld of aan een gewelddadige relatie. Voor 
vrouwen met een irreguliere migratiestatus kan het bijzonder moeilijk zijn om 
aan de mishandeling te ontkomen aangezien ze geen wettelijk inkomen hebben, 
met aanzienlijke barrières kampen om toegang te krijgen tot de geestelijke 
gezondheidszorg, vaak worden geweigerd door vrouwenopvangcentra en bang 
zijn om te worden gearresteerd als ze de autoriteiten contacteren.
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en geestelijke gezondheidszorg, huisvestingssteun of een wettelijk inkomen 
 Onzekerheid, angst en stress die in verband staat met hun wettelijke status 
 Bedreigingen (de dader kan ermee dreigen om de kinderen van het slachtoffer weg 

te nemen of om haar aan te geven bij de autoriteiten om te worden gedeporteerd) 
 Gebrek aan informatie en angst voor de autoriteiten (slachtoffers kunnen 

bijvoorbeeld denken dat de autoriteiten wetten ter bescherming van migranten 
zonder papieren niet zullen toepassen of dat zij geen omgangsverbod kunnen 
aanvragen. Ze kunnen ook onder de indruk verkeren dat een politieagent hen 
kan opsluiten of deporteren. Dat laatste is trouwens ook gangbaar in sommige 
landen)24 

 Zwangere vrouwen 

Onderzoek toont aan dat zwangere vrouwen kwetsbaarder zijn. Het geweld binnen 
hun relatie kan tijdens hun zwangerschap beginnen of erger worden. 2526

Gevolgen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap 

Fysieke gevolgen: 

 Miskraam of laag geboortegewicht van de baby 
 Handicap bij het kind 
 Uitstellen van prenatale zorg 
 Moedersterfte 

24  Picum Report:’Strategies to Address Double Violence Against Undocumented Women in Europe’, 2012 
25  Domestic violence against women in pregnancy. Women’s aid campaigns. Cit: Lewis, Gwynneth, James et al. 
(2001) Why mothers die: Rapport op basis van vertrouwelijk onderzoek naar moedersterfte in het VK in 1979-9, 
RCOG en NICE, in opdracht van het Britse ministerie van Volksgezondheid; zie ook Why mothers die 2000-2002- 
Report on confidential enquiries into maternal deaths in the UK - CEMACH 
26  Battering and Pregnancy’Midwifery today 19: 1989, women’s aid campaign 

Psychische gevolgen: 

 Hoger risico op aandoeningen als stress, depressie en verslaving aan tabak, alcohol 
en drugs 

De psychische gevolgen waar vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld op lange 
termijn mee te maken krijgen, kunnen een negatieve impact hebben op de ontwikkeling 
van hun kinderen. 

4.     Kinderen die leven met huiselijk geweld 

Kinderen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld worden er ook door 
beïnvloed. Blootstelling aan geweld binnen het gezin overstijgt socio-economische en 
culturele grenzen en komt bij alle groepen in de samenleving voor. 

Kinderen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld, worden ook beïnvloed 
door de context van intimiteit waarin het kadert. Ze hebben een emotionele band met 
of zijn afhankelijk van beide of één van de betrokken ouders. De impact die een kind 
ervaart wanneer het rechtstreeks of onrechtstreeks getuige is van het emotioneel of 
fysiek lijden van één van zijn ouders wordt vergroot wanneer de andere ouderfiguur 
verantwoordelijk is voor het geweld. In vele gezinnen denken de ouders dat het geweld 
‘verborgen’ blijft van de kinderen, maar het is bewezen dat dit vaak niet het geval is. 
Wanneer de ouders dan ontkennen dat er geweld plaatsvindt, veroorzaakt dat ernstige 
verwarring bij de kinderen, wat ook op lange termijn een impact kan hebben op hun 
geestelijke gezondheid. 

Als een kind getuige is van de moord op één van zijn ouders door de andere, kan dat een 
ernstig trauma nalaten. 

De houdingen en gevoelens van kinderen worden beïnvloed door een aantal factoren, 
waaronder: 

 hun beeld van wie er verantwoordelijk is voor het geweld;
 hun gevoel van zekerheid ten opzichte van verschillende scenario’s (bv. hoe geraakt 

het gezin nog aan geld als zijn vader wordt weggenomen? Wie zal er met hen spelen 
als zij van hun ouders worden weggenomen?);

 de aard van hun relatie met de ouder die mishandelt en met de mishandelde ouder. 

Hoewel de kinderen willen dat het geweld ophoudt, hebben ze gemengde en verwarrende 
gevoelens ten opzichte van de mishandelde ouder, de dader en de politieagenten.

Sommige vrouwen (30%) worden voor het eerst mishandeld tijdens hun 
zwangerschap, terwijl het geweld voor anderen deel is van een vast patroon25. 

Zwangere vrouwen lopen 60% meer kans om te worden geslagen dan niet-
zwangere vrouwen. 

Geweld wordt vaker dan diabetes, hypertensie of eender welke andere ernstige 
complicatie genoemd als oorzaak van zwangerschapscomplicaties en als een van 
de voornaamste oorzaken van miskramen of moedersterfte tijdens de bevalling26. 



2524

Gevolgen van blootstelling aan huiselijk geweld op kinderen  27

Het gedrag en de psychologische responsen van kinderen variëren naargelang hun 
leeftijd. 

Heel jonge kinderen kunnen emotionele problemen, immatuur gedrag en 
slaapproblemen vertonen en erop achteruitgaan in zindelijkheid en taalontwikkeling.
Schoolgaande kinderen begrijpen doorgaans meer over de intenties die achter een 
gewelddadige handeling liggen. Ze kunnen zich afvragen wat zij hadden kunnen 
doen om het geweld te voorkomen of te stoppen en voelen zich er in zekere mate 
voor verantwoordelijk dat ze het niet hebben kunnen voorkomen. Ze vertonen vaker 
geëxternaliseerde (agressieve, delinquente) of geïnternaliseerde gedragsproblemen 
(teruggetrokkenheid, angst) dan kinderen uit niet-gewelddadige gezinnen.
Bij adolescenten wordt er, vooral indien ze hun hele leven lang het slachtoffer of getuige 
zijn geweest van geweld, een hoge mate van agressie waargenomen, die gepaard gaat 
met angst, gedragsproblemen, problemen op school en wraakzucht.

27  Children exposed to violence. A handbook for police trainers to increase understanding and 
improve community responses 

De blootstelling van kinderen aan huiselijk geweld heeft gevolgen op korte en op lange 
termijn: 

Voorbeelden van gevolgen op korte termijn zijn: 

 Meer geëxternaliseerd gedrag (agressie tegenover anderen, het vernielen van 
eigendommen, asociaal gedrag) 

 Meer geïnternaliseerd gedrag (terugtrekken, schrik, angst) 
 Meer lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, moeheid) 
 Beperkte sociale vaardigheden (minder sociale vaardigheden dan leeftijdsgenoten 

om relaties aan te gaan en te onderhouden en om hulp te vragen van anderen) 
 Aangeleerde houding waarbij geweld wordt goedgekeurd (bv. geweld is een 

gepaste manier om iemand een lesje te leren; geweld zorgt voor een beter imago en 
meer status) 

 Minder goed ontwikkelde denkvaardigheden (minder goed ontwikkeld 
aandachts- of concentratievermogen, beperkter inzicht in sociale situaties) 

Voorbeelden van gevolgen op lange termijn die bij volwassenen tot uiting kunnen 
komen, zijn: 

 Moeilijkheden met relaties 
 Leerproblemen 
 Posttraumatische stressreacties 
 Bepaalde aspecten van het geweld herbeleven (bv. flashbacks, nachtmerries) 

  Het vermijden van zaken die doen denken aan het geweld (bv.  
  mannen die hun stem verheffen, conflictsituaties …) 
  Verhoogde prikkelbaarheid (bv. een sterke schrikreflex als reactie  
  op geluid of gemakkelijk schrikken in het algemeen) 

 Emotionele problemen (bv. depressie, angst) 
 Drugsmisbruik 
 Agressief gedrag/criminaliteit 

Blootstelling aan huiselijk geweld vergroot het risico dat een kind loopt op 
mishandeling27.

Kinderen die in een gewelddadige thuissituatie leven, lopen meer kans om zelf te 
worden mishandeld, lopen het risico om tijdens een geweldsincident zelf gewond 
te raken en traumasymptomen te ontwikkelen. 

Het risico kan vooral groot zijn voor jonge kinderen die zich in de fysieke nabijheid 
van hun ouders bevinden en voor oudere kinderen die tussenbeide komen om het 
geweld te stoppen. 

Jonge kinderen zijn ook bijzonder kwetsbaar omdat ze weinig of geen contact 
hebben met personen of systemen buiten het gezin (bv. onderwijs) die een 
schadelijke situatie kunnen identificeren. 

Kinderen die worden blootgesteld aan huiselijk geweld kunnen vele symptomen 
en blijvende gevolgen ervaren die volledig overeenkomen met wat een kind 
meemaakt als het zelf wordt mishandeld. 
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Hoofdstuk 2
Een beter inzicht in de spiraal van huiselijk geweld kan bijdragen 

tot doeltreffendere interventies 

1.     De spiraal van huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is een patroon van fysiek, psychisch, seksueel en financieel geweld en 
is noch een unieke, noch een geïsoleerde vorm van geweld. 

Om de gedragspatronen in een gewelddadige relatie te verklaren, beschreef de 
Amerikaanse onderzoekster Lenore Walker de cyclus van geweld. Die bestaat uit 3 
fasen: spanningsopbouw, agressie en rust. Vrouwen die in een geweldssituatie blijven, 
lijden veelal aan het ‘battered woman syndrome’.

Onderzoek heeft aangetoond dat de patronen in relaties waar partnergeweld in 
voorkomt als volgt kunnen worden beschreven: 

 Het romantische ideaal: Het romantische ideaalbeeld dat beide partners van hun 
relatie hebben: ‘Ik ben de belangrijkste persoon in het leven van mijn partner; hij 
is de enige die me waardeert om wie ik ben, die me geeft wat ik nodig heb en aan 
wie ik alles zal geven wat hij nodig heeft.’ 

 Barsten in het ideaal: Verschillen worden duidelijk. Er komen kleine en soms 
onbelangrijke verschillen naar boven die desillusie en teleurstelling met zich 
meebrengen naarmate de vrouw inziet dat haar partner niet aan het ideaalbeeld 
voldoet. 

 Het slachtoffer begint vragen te stellen bij de relatie en uit kritiek op haar 
partner: Wanneer het romantische ideaal barsten begint te vertonen, probeert het 
slachtoffer de problemen in de relatie te bespreken. 

 De pleger reageert op een negatieve, angstige en defensieve manier: De dader 
ervaart dit als een mogelijk verlies van liefde en voelt zich aangevallen. Hij is bang 
dat hij zijn partner zal verliezen en dat hij door haar zal worden gedomineerd. 

 Het slachtoffer voelt zich verantwoordelijk en redt de relatie door haar woorden 
terug te nemen, de schuld op zich te nemen, haar eigen gevoelens te onderdrukken 
en de mening van de dader over te nemen. Het slachtoffer tracht de dader te 
behagen om de relatie te redden. 

 Ontspanning bij de dader en herstel van de romantische mythe: Na die reddingsactie 
voelt de dader zich weer in zijn eer hersteld en kan hij opnieuw op de liefde van 
zijn partner vertrouwen. Hij reageert door zorg en toewijding te tonen, waardoor 
beide partners zich opnieuw een tijdlang gelukkig voelen. 

Deze zes fasen kunnen gedurende een lange periode herhaald worden zonder dat er 
geweld wordt gepleegd. 

Op een gegeven moment gebeurt echter het volgende. 

 Het slachtoffer raakt gefrustreerd en wordt bedekt woedend: Het slachtoffer 
onderdrukt haar eigen behoeften en neemt de waarden van de dader over. Daardoor 
mist ze de kans om haar eigen betekenis te geven aan de situatie, waardoor ze 
steeds meer gefrustreerd raakt. 

 De dader raakt gefrustreerd en gaat fysiek geweld gebruiken: onmacht en een 
gebrek aan communicatievaardigheden in combinatie met stress en schaamte 
kan leiden tot het gebruiken van geweld. De spanning in huis neemt toe en ten 
slotte haalt de dader op een of andere manier voor de eerste keer fysiek uit naar het 
slachtoffer. 

Daarna keert het koppel vaak terug naar het romantische ideaal. 

Deze spiraal van geweld kan jarenlang blijven duren voordat een van de betrokkenen
om externe hulp vraagt. 

De spanning wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke opbouw en kleine 
handelingen creëren wrijving en conflicten tussen de partners. De dader drukt 
ontevredenheid en vijandigheid uit, maar niet op een harde manier. Het slachtof-
fer probeert hem te kalmeren, hem te behagen of op zijn minst niets te doen dat 
hem nog meer zou irriteren, waardoor er een vals gevoel wordt gecreëerd dat zij 
haar partners agressie onder controle kan houden.  Ondertussen blijft de span-
ning stijgen en bereikt ze onvermijdelijk een breekpunt. 

De agressie wordt gekenmerkt door fysiek, seksueel en/of psychisch geweld. Soms 
versnelt de vrouw deze onvermijdelijke uitbarsting van geweld om te kunnen be-
palen waar en wanneer ze zal plaatsvinden, zodat ze voorzorgen en maatregelen 
kan nemen om de gevolgen te beperken. Deze acute fase stopt wanneer de agres-
sor het geweld stopzet. Dat creëert een fysieke vermindering van de spanning 
die werd opgebouwd. Het versterkt het gewelddadige gedrag omdat de agressor 
geweld ervaart als een noodzakelijke manier om de spanning te ontladen. Als er 
klacht wordt neergelegd, gebeurt dat veelal tijdens deze fase. 

Tijdens de wittebroodsweken zal de dader om vergiffenis vragen, huilen, het slach-
toffer proberen helpen, zich op allerhande manieren attent tonen en beloven te 
zullen veranderen. Dit is het moment waarop zij de positieve bevestiging krijgt die 
haar in de relatie laat blijven. Er is geen spanning of geweld. Ze ziet de ‘goede kant’ 
van haar partner en gelooft dat ze hem kan helpen. 
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Als de spiraal niet op tijd wordt onderbroken, zullen de agressieve handelingen 
frequenter en intenser, gevaarlijker en soms zelfs levensgevaarlijk worden voor het 
slachtoffer. 

De lengte van elke fase in de spiraal varieert bij verschillende koppels en op verschillende 
tijdstippen. De wittebroodsweken lopen langzaam ten einde en het koppel staat 
opnieuw aan de aanvang van de spanningsopbouw. De cyclus blijft zich herhalen, 
maar doorgaans wordt de fase van de wittebroodsweken mettertijd korter, terwijl de 
spanningsopbouw en de gewelddadige fase langer worden. 

Een slachtoffer dat gevangen is in de spiraal van geweld ervaart veel emoties. Tijdens 
de gewelddadige fase is ze vaak bang van haar partner. Wanneer de gewelddadige fase 
voorbij is en het koppel in de wittebroodsweken is, kan het slachtoffer hernieuwde 
liefde voelen voor de dader. Hij zet zijn beste beentje voor en zo wordt het slachtoffer 
herinnerd aan al zijn eigenschappen waar ze van houdt. Tijdens de spanningsopbouw 
houdt het slachtoffer vaak vast aan een gevoel van hoop. Ze wil niets liever dan dat 
alles verandert. Naast liefde, hoop en angst voelen mishandelde vrouwen vaak ook 
schaamte, verlegenheid en isolatie. 

Algemene gedragspatronen tijdens de verschillende fasen van de spiraal van 
huiselijk geweld28 

1.     Spanningsopbouw 

Handelingen van de dader Reactie van het slachtoffer 

Humeurig 
Prikkelbaar 

Kritisch 
Stil/nors 

Isoleert haar
Toont minder of geen affectie meer

Beschuldigen
Beledigen

Probeert zich over hem te ontfermen 
Gaat akkoord – Zondert zich af van 

familie en vrienden 
Houdt de kinderen stil – maakt zijn 

lievelingseten klaar 
Trekt zich terug (stil)

28  The Cycle of abuse. Oorspronkelijk Cycle of Violence in ‘The Battered Woman’ door Lenore Walker, 1980. 

2.     Agressie

Handelingen van de dader Reactie van het slachtoffer

Meer verbale agressie
Psychisch geweld

Vernedering
Beschuldigt de partner ervan gek te zijn

Dreigen met geweld
Gedwongen gevangenschap

Fysiek/seksueel geweld
Wapengebruik

Probeert hem te kalmeren
Probeert rationeel met hem te spreken

Trekt zich terug
Beslist uit de relatie te stappen

Beschermt zichzelf
De politie wordt gebeld door het 

slachtoffer, haar kinderen of een buur

3.     Wittebroodsweken

Handelingen van de dader Reactie van het slachtoffer

Smeekt om vergiffenis
‘Het spijt me’ – stuurt bloemen

Belooft hulp te zoeken
Schakelt familiesteun in

‘Ik zal het nooit meer doen’
Verklaart zijn liefde

Huilt

Stemt in om te blijven, terug te komen 
of hem terug te nemen

Probeert de gerechtelijke procedure 
stop te zettenBoekt therapiesessies 

voor hem
Voelt zich opgelucht, maar verward

Voelt zich gelukkig, hoopvol

Intieme relaties zijn complex en er zijn meerdere factoren die de beslissing van een 
slachtoffer om in een relatie te blijven, beïnvloeden. Hoewel ze duidelijk willen dat 
het geweld ophoudt, kan het zijn dat de slachtoffers om verschillende redenen (bv. 
verlies van noodzakelijk inkomen, liefde voor de dader, schrik voor meer geweld als 
vergelding) niet willen dat hun partner wordt weggenomen. Het slachtoffer kan het 
gevoel hebben dat haar hele leven afhangt van haar beslissing om in een gewelddadige 
relatie te blijven of eruit te stappen.

In die context moet de keuze om uit een gewelddadige relatie te stappen veeleer 
worden gezien als een langdurig proces dan als een geïsoleerde gebeurtenis.

Een aantal redenen waarom zekere slachtoffers kiezen om in een gewelddadige relatie te blijven:

 Angst voor de mishandelaar. Uit een gewelddadige relatie stappen kan de het 
geweld doen escaleren

 Hoop en liefde
 Dreigementen tegen het slachtoffer of geliefden
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 Dreigingen met zelfmoord
 Religieuze redenen
 Een geloof dat de mishandelaar zal veranderen
 Zelfverwijt
 Financiële afhankelijkheid
 Een geloof dat geweld normaal is
 Beperkte huisvestingsmogelijkheden
 Ze wijten de mishandeling aan alcohol, financiële druk of andere externe factoren
 Laag zelfbeeld
 Angst voor het onbekende, voor verandering
 Isolatie
 Schaamte, verlegenheid
 Ze denken dat niemand kan helpen
 Culturele opvattingen
 Ontkenning
 Druk van vrienden en familie om in de relatie te blijven

2.     Het Stockholmsyndroom

Het stockholmsyndroom is een verschijnsel waarbij slachtoffers positieve gevoelens 
krijgen voor hun mishandelaars en zich emotioneel met hen verbonden gaan voelen, 
soms zelfs in zulke mate dat ze het voor hen gaan opnemen. De term vindt zijn oorsprong 
in een bankoverval die in augustus 1973 in de Zweedse hoofdstad Stockholm werd 
gepleegd en waarbij verschillende gijzelaars zich na 6 dagen gevangenschap verzetten 
tegen reddingspogingen en later weigerden tegen hun gijzelnemers te getuigen.

Het stockholmsyndroom komt voor onder de volgende omstandigheden:

 Het slachtoffer verkeert in levensgevaar
 Het slachtoffer kan niet ontsnappen of denkt niet te kunnen ontsnappen
 De dader is soms vriendelijk
 Het slachtoffer is afgesloten van de buitenwereld

Het gedrag weerspiegelt een overlevingsstrategie die door de slachtoffers van 
interpersoonlijk geweld wordt ontwikkeld. Tot de meest algemene patronen behoren:

 Positieve gevoelens tegenover de dader
 Steun voor de redenen die de dader heeft voor zijn optreden
 Positieve gevoelens voor het slachtoffer bij de dader

Het stockholmsyndroom kan ons helpen begrijpen waarom mishandelde vrouwen 
geen aanklacht indienen tegen hun mishandelaar.

Hoofdstuk 3
Wie zijn de daders van huiselijk geweld en hoe kan er met hen 

gewerkt worden om een einde te maken aan het geweld?

Huiselijk geweld is geen privéaangelegenheid, maar komt in de hele samenleving voor. 
De daders zijn meestal mannen, het geweld is meestal gericht tegen vrouwen en heeft 
vaak ook een impact op kinderen.

Huiselijk geweld neemt verschillende vormen aan. Die beantwoorden niet altijd aan 
een scenario waarin daders en slachtoffers duidelijk te onderscheiden zijn: soms is 
er sprake van een interpersoonlijke dynamiek. Wanneer koppels in deze dynamiek 
verstrikt raken en het interactiepatroon niet kunnen stoppen, blijft het geweld zich 
verder ontwikkelen en wordt het extremer en/of chronisch. Dat zijn de gevallen die het 
topje van de ijsberg vormen en waarin doorgaans de politie wordt opgeroepen.

Door een mengeling van schaamte, zelfverwijt en sociale isolatie blijven de meeste 
gevallen van huiselijk geweld echter verborgen en komt de politie er niet in tussenbeide. 
Aan die verborgen gevallen dient meer aandacht te worden besteed omdat ze moeilijker 
te herkennen zijn.

Onderzoek en ervaring tonen aan dat gevallen van huiselijk geweld niet mogen worden 
gezien als alleenstaande incidenten. Huiselijk geweld ontwikkelt zich volgens een 
specifieke dynamiek die zelden buiten de gezinssfeer zichtbaar is.

Wanneer huiselijk geweld chronisch wordt, ontwikkelt de dader vaak strategieën die 
verhinderen dat de slachtoffers onafhankelijk blijven en ervoor zorgen dat hij macht en 
controle over hen blijft uitoefenen.

Deze vorm van ‘gevangenschap’ creëert een specifieke verhouding tussen de dader 
en het slachtoffer en vaak wordt de dader zo de machtigste figuur in het leven van 
het slachtoffer. Zijn ultieme doel is om de controle te verkrijgen en een toestand te 
bereiken waarin het slachtoffer het geweld ondergaat.

Er zijn een aantal persoonlijkheidsstijlen en karaktertrekken die frequent lijken voor 
te komen bij de daders.

Veelal vertonen ze heel andere gedragspatronen in het openbaar dan in hun privéleven. 
Daardoor is het dikwijls moeilijk voor buitenstaanders om te geloven dat ze zich zo 
afschuwelijk kunnen gedragen tegenover hun gezin. Het maakt het ook moeilijk voor 
hun partners om hulp te zoeken omdat ze vaak niet worden geloofd.
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Soms slaagt een dader erin om zijn ‘slachtoffer’ ervan te overtuigen dat zij zelf 
verantwoordelijk is voor zijn gewelddadige gedrag. Het beschuldigen van het slachtoffer 
maakt deel uit van een vastgesteld gedragspatroon en is op zich ook mishandeling. 
Door zijn mishandeling te wijten aan externe factoren, een moeilijke jeugd, alcohol, 
drugs of het slachtoffer zelf tracht de mishandelaar de verantwoordelijkheid voor zijn 
gedrag te ontlopen.

Hoewel er geen standaardprofiel is waar alle daders van huiselijk geweld aan 
beantwoorden, hebben psychologen toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken 
kunnen vaststellen:

 Veel daders hebben een laag zelfbeeld: hun zelfbeeld en hun identiteit is verbonden 
met hun partner. Daardoor halen ze uit wanneer ze het gevoel krijgen dat ze hun 
partner op een of andere manier aan het verliezen zijn, hetzij omdat ze gescheiden 
leven of gescheiden zijn, hetzij door emotionele afstandelijkheid of zwangerschap 
(waarbij ze bang zijn dat zij een deel van de liefde van het slachtoffer zullen 
moeten afstaan aan het kind).

 Veel daders lijden aan een depressie.
 De persoonlijkheid van de daders kan worden beschreven als van het type ‘Jekyll 

& Hyde’.
 Mishandelaars hebben vaak ernstige stemmingswisselingen met hoogten en 

laagten
 Mishandelaars vertonen doorgaans controlerend gedrag of asociale 

karaktertrekken
 Mishandelaars zijn vaak verslaafd aan een bepaald middel of gedrag

1.    Gedrag van de dader

 Daders beperken in veel gevallen het contact van hun slachtoffer met de 
buitenwereld en verbieden hun slachtoffers om buitenshuis te werken en om 
vriendschappen en banden met familieleden te onderhouden. (Zo willen ze 
isolatie en afhankelijkheid creëren).

 Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak constant door hun partner 
bekritiseerd en vernederd. Een laag zelfbeeld kan ertoe bijdragen dat het slachtoffer 
voelt dat het de mishandeling verdient.

 Daders zijn vaak tot alles bereid om in controle te blijven en om het slachtoffer 
te blijven controleren. Deze dynamiek maakt de escalatie van het geweld 
onvermijdelijk, aangezien vele slachtoffers enkel kunnen overleven door 
emotioneel niet bereikbaar of fysiek niet aanwezig te zijn.

 Hoewel in de publieke opinie de daders vaak als losgeslagen, gek en onvoorspelbaar 
worden aangezien, is het tegendeel meestal waar.

 Het gebruik van psychisch, emotioneel en fysiek geweld en de afwisseling ervan 
met perioden van liefde en geluk zijn middelen die doelbewust worden gebruikt 
om het slachtoffer klein te krijgen.

 Het is niet ongewoon dat een dader eerst geweld gebruikt en enkele minuten 
later zijn spijt betoont. Velen geven hun slachtoffer ook bloemen of geschenken 
om opnieuw in de gunst te komen en vergeven te worden. Dat creëert een erg 
verwarrende omgeving voor het slachtoffer. De mishandelaar belooft in vele gevallen 
het slachtoffer nooit meer pijn te zullen doen en om hulp te zoeken of therapie te 
volgen, maar doet dat vaak enkel om te vermijden dat het slachtoffer hem verlaat.

 Het geweld dat gebruikt wordt, is gecontroleerd en manipulatief. Dikwijls kunnen 
de slachtoffers het tijdstip van een uitbarsting precies voorspellen.

 De daders worden door mensen buiten hun gezin veelal getypeerd als vrijgevig, 
zorgzaam en goed en gedragen zich helemaal anders in hun thuisomgeving. De 
plegers van huiselijk geweld treden zelden gewelddadig op tegenover mensen 
buiten hun huishouden.

 Plegers van huiselijk geweld weigeren dikwijls hun verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun gedrag door hun geweld aan iemand of aan iets anders te wijten, 
het te ontkennen of te minimaliseren.

2.     Het Wiel van Macht en Controle

Het Wiel van Macht en Controle, dat werd ontwikkeld door het Domestic Abuse 
Intervention Project in Duluth, Minnesota, illustreert de tactieken die een mishandelaar 
gebruikt tegen zijn slachtoffer. Het slachtoffer wordt constant omringd door 
dreigementen en/of daadwerkelijk fysiek of seksueel geweld en wordt onderworpen 
aan de verschillende tactieken die tussen de spaken van het wiel beschreven staan, 
terwijl de mishandelaar haar volledig in zijn macht en onder zijn controle tracht te 
krijgen.

Huiselijk geweld draait om macht en controle.

De dader wil het slachtoffer domineren en alle macht hebben in de relatie.

De dader gebruikt geweld om zijn gezag en zijn macht te vestigen en te behouden.

Plegers van huiselijk geweld hebben technieken en gedragspatronen aangeleerd 
die hen in staat stellen om anderen te domineren en te controleren en om de 
reacties te krijgen die zij willen.

Het geweld (fysiek, psychologisch, seksueel of financieel) wordt gebruikt om de 
slachtoffers te intimideren, te vernederen, bang of machteloos te maken. 
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3.     Ondersteuningsprogramma’s voor daders

Als mensen hebben we allemaal doorgaans gelijkaardige doelen in ons leven en het belang 
dat we aan specifieke levensdoelen hechten, bepaalt wat voor ons primeert. Crimineel 
gedrag is een onaangepaste poging om te voldoen aan bepaalde levenswaarden29 en 
komt voor wanneer iemand niet beschikt over de interne en externe middelen die 
nodig zijn om op een prosociale manier aan die waarden te voldoen30.

Een geïntegreerde respons op huiselijk geweld omvat het werken met de daders. In 
sommige gevallen erkent de dader dat hij zelf problemen heeft en is hij bereid om hulp 
te zoeken om die problemen op te lossen. In andere gevallen moet het strafrechtelijk 
bestel een respons opleggen.

Steunprogramma’s voor daders van huiselijk geweld zijn succesvol gebleken wanneer 
ze gestructureerd groepswerk aanbieden, de deelnemers aanmoedigen om de houding 
en de opvattingen die aan de basis liggen van hun gewelddadig gedrag aan te pakken, 
verder geweld bestrijden en voorkomen en de daders verantwoordelijk stellen voor 
hun gedrag. Om programma’s voor daders te financieren mogen in geen geval middelen 
worden gebruikt die oorspronkelijk bestemd waren voor diensten aan vrouwelijke 
slachtoffers Evenmin mogen ze als vervanging dienen voor gerechtelijke vervolging en 
sancties.

Onderzoek naar programma’s die mannen bijstaan in het veranderen van hun gedrag 
doet vermoeden dat velen onder hen kampen met een gebrek aan zelfbewustzijn, aan 
bewustzijn van de impact die ze hebben op anderen en aan slechte communicatie 
binnen hun relatie.

Dat gebrek aan bewustzijn lijkt het gevolg te zijn van een onvermogen om zowel 
hun eigen emoties als de gevoelens van anderen waar te nemen en te begrijpen. Ze 
beschrijven ook een gevoel van onvermogen om hun eigen gedrag te controleren.

Het onderzoek toont aan dat mannen die gewelddadig optreden tegenover vrouwen 
nieuwe en meer gepaste manieren moeten aanleren om met hun destructieve gevoelens 
om te gaan.

29  Ward en Stewart, 2003
30  The Good Life Model of offender rehabilitations http://www.goodlivesmodel.com/glm/Home.html  

MACHT
&

CONTROLE

Intimidatie: 
Haar bang maken
door blikken, handelingen,
gebaren, dingen te breken,
haar bezittingen te
vernielen, huisdieren te
mishandelen,
wapenste
tonen.

Emotioneel
geweld: 

 Haar kleineren, een
slecht gevoel over zichzelf

geven, beledigen, haar doen 
denken dat ze gek is, haar 

vernederen
en verwarren, haar een schuldgevoel 

geven.

Isolatie: 
Controleren wat ze doet, wie ze ziet
en met wie ze spreekt, wat ze leest,

waar ze heen gaat, haar betrokkenheid 
met de buitenwereld

beperken, jaloezie gebruiken als 
verantwoording.

Minimaliseren, 
ontkennen en 
beschuldigen: 
Het geweld 
bagatelliseren, haar 
bezorgdheid erom niet serieus 
nemen, ontkennen dat het 
geweld heeft plaatsge-vonden, de 
verantwoordelijkheid ervoor bij 
haar leggen.

De kinderen
gebruiken: 

Haar een 
schuldgevoel 

opdringen m.b.t. de
kinderen, hen gebruiken om

boodschappen over te 
brengen, zijn omgangsrecht 

misbruiken om haar lastig te vallen, 
ermee dreigen om de kinderen

weg te nemen.

Mannelijke privileges:
Haar als een bediende behandelen, alle 
belangrijke beslissingen nemen, zich 
gedragen als de ‘heer des huizes’, als 
enige de rollen van man en vrouw 
en hun sociale privileges 

bepalen.

Economisch
geweld: 

Haar verhinderen om
werk te vinden of te 

behouden, zakgeld geven, 
haar geld afnemen, haar niets 

laten weten over het gezinsinkomen 
of haar de toegang ertoe ontzeggen.

Dwang &
dreigementen: 

Ermee dreigen haar pijn te
doen, te verlaten, aan te geven
bij Sociale Zaken,haarklachten

te doenintrekken, de wet te
doen overtreden, zelfmoord te 

plegen of
zulke dreigementen 

uitvoeren.

GEWELD

GEWELD

Fysiek Seksueel

Fysiek Seksueel
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Hoofdstuk 4
Hoe de geestelijke gezondheid van agenten kan worden beïnvloed 

door hun werk

1.     Wat is Posttraumatische Stressstoornis en wanneer is er medisch advies 
nodig?

Posttraumatische stresstoornis (PTSS) is een psychische en fysieke aandoening 
die wordt veroorzaakt door uiterst angstaanjagende of schrijnende gebeurtenissen. 
PTSS kan voorkomen wanneer iemand getuige of het slachtoffer is geweest van een 
traumatische gebeurtenis of wanneer iemand extreme angst, afschuw of hulpeloosheid 
heeft meegemaakt. De aandoening ontstaat echter niet na ingrijpende situaties zoals 
een scheiding, ontslag of een onvoldoende op een examen.

Gebeurtenissen op zich zijn niet noodzakelijk traumatisch. PTSS is een gevolg van een 
individuele respons op een situatie. Die respons kan pas ten vroegste zes maanden na 
de gebeurtenis als een PTSS worden geïdentificeerd.

Gelijkaardige symptomen die vroeger worden ervaren, worden aanzien als een acute 
stressrespons. Pas als de symptomen zes maanden aanhouden of na zes maanden 
verschijnen, kan een diagnose van PTSS worden gesteld.

Onderzoek geeft aan dat de symptomen van PTSS (zie verder) aanhouden en de 
diagnose van PTSS dus kan worden gesteld bij ongeveer een op de drie personen.

De term ‘complexe PTSS’ verwijst naar de aandoening waaraan slachtoffers van 
herhaaldelijke ernstige verwaarlozing, foltering of herhaaldelijk geweld lijden. 
Sommige slachtoffers van huiselijk geweld lijden aan deze aandoening omdat ze 
herhaaldelijk of op een vroeger tijdstip in hun leven zijn mishandeld.

Tot 30% van alle mensen die een traumatische gebeurtenis hebben doorstaan, lijdt aan 
PTSS. Ongeveer 5% van alle mannen en 10% van alle vrouwen krijgt ooit te kampen 
met PTSS. Dat kan op eender welke leeftijd gebeuren – ook tijdens de kinderjaren.

PTSS kan succesvol worden behandeld, zelfs als de aandoening vele jaren na een 
traumatische gebeurtenis tot uiting komt. Afhankelijk van de ernst van de symptomen 
en de snelheid waarmee ze zich na de traumatische gebeurtenis ontwikkelen, kunnen 
verschillende behandelingsstrategieën worden gevolgd.

Een aantal daarvan zijn:

 Watchful waiting: afwachten zonder behandeling om te zien of de symptomen 
verbeteren of verslechteren

 Een psychologische behandeling, zoals traumagerichte cognitieve 
gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing 
(afgekort als EMDR, letterlijk ‘gevoeligheidsverlaging en herprogrammering door 
oogbewegingen’) en psychotherapie

 Medicatie: doorgaans om angst of depressie te verminderen of om het gemoed van 
de patiënt te verlichten

Een aantal symptomen van PTSS:

 Herbelevingen in de vorm van flashbacks of nachtmerries
Mensen met PTSS herbeleven de traumatische gebeurtenis soms in de vorm van 
flashbacks, nachtmerries of herhaaldelijke en pijnlijke beelden of gewaarwordingen.

 Vermijdingsgedrag
Het constant herbeleven van een traumatische ervaring kan erg aangrijpend zijn. 
Sommige mensen met PTSS trachten omstandigheden, situaties of mensen die hen 
aan de traumatische gebeurtenis herinneren te vermijden. Het is ook mogelijk dat ze 
weigeren om hun ervaringen met anderen te bespreken.

 Overdreven waakzaamheid of op zijn hoede zijn
Mensen met PTSS kunnen moeite hebben om zich te ontspannen, permanent angstig 
zijn en/of overdreven waakzaam zijn voor dreigingen (of zich er constant van bewust 
zijn). Prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen zijn eveneens veelvoorkomende 
symptomen van PTSS en zijn vaak duidelijker zichtbaar voor anderen dan voor de 
persoon zelf. Ook slaap- en concentratieproblemen zijn mogelijk.

 Emotionele verdoving
Soms gaan mensen die PTSS hebben met hun gevoelens om door helemaal niets te 
proberen voelen. Dit staat bekend als ‘emotionele verdoving’.
Mensen met PTSS kunnen zich onthecht of geïsoleerd voelen van anderen, 
schuldgevoelens ervaren en dikwijls in gedachten verzonken (introspectief) en 
teruggetrokken lijken. Het is ook mogelijk dat ze activiteiten en hobby’s waar ze 
vroeger van hielden stopzetten.
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Andere symptomen

Een aantal andere vaak voorkomende symptomen van PTSS zijn:

 Depressie, angst en fobieën
 Drugs- of alcoholmisbruik
 Onverklaarde fysieke symptomen, zoals zweten, beven, hoofdpijn, duizeligheid, 

pijn in de borst en maagklachten

Zoals vele psychische aandoeningen leidt ook PTSS soms tot het einde van relaties en 
tot problemen op het werk.

PTSS wordt vaak niet herkend als gevolg van de volgende factoren, die ook dikwijls 
voorkomen bij huiselijk geweld. Mensen kunnen veel tijd nodig hebben voordat ze 
bereid zijn om te erkennen dat ze misschien aan PTSS lijden.

2.     Burn-out: de symptomen herkennen en preventieve maatregelen treffen

Burn-out is een fenomeen dat in vele beroepen is vastgesteld, met name in beroepen 
waarin met mensen wordt omgegaan en waarin het personeel onder druk werkt. Deze 
criteria zijn beide van toepassing op de loopbaan van een politieagent.
Burn-out is geen ziekte, maar het resultaat van stress die zich mettertijd opbouwt 
totdat de persoon in kwestie niet langer kan functioneren in zijn professionele 
hoedanigheid.

Tot de algemeen aanvaarde tekenen en symptomen van burn-out behoren:

 fysieke en emotionele uitputting
 cynisme en ongevoeligheid
 hulpeloosheid en een gevoel van falen
 apathie en het terugvallen op vaste reactiepatronen

Professionals die een burn-out hebben, zijn geneigd om de mensen met wie ze werken 
niet als individuen te zien, maar als vertegenwoordigers van patronen die ze al eerder in 
hun loopbaan zijn tegengekomen. Dit fenomeen is van kritisch belang in deze context, 
omdat net hier erkend wordt dat het cruciaal is voor het succes van de interventie om 
op elke situatie en tegenover elke persoon individueel te reageren.

Mogelijke tekens van burn-out zijn het ongewoon cynisch reageren op degenen met 
wie je werkt en je niet in staat voelen om nieuw werk te aanvaarden of om op nieuwe 
situaties te reageren als gevolg van een gevoel dat je niets meer te bieden hebt.

Een veelvoorkomende factor is uitputting. Mensen voelen zich gewoon te moe om door 
te gaan en niet in staat om te doen wat ze gewoonlijk doen, laat staan om aan iets 
nieuws of iets ongewoons te beginnen. Als er één aspect is dat men bereid is om te 
erkennen en waar men hulp voor wil zoeken, dan is het die uitputting.

De kans is groot dat de impact van een burn-out na de persoon zelf geleidelijk aan 
ook zijn team gaat treffen. Zijn collega’s zullen mogelijk op de situatie reageren door 
een zekere afstand tegenover de persoon in kwestie te bewaren en hem uiteindelijk 
zijn zwakheid te gaan kwalijk nemen, in plaats van in te zien dat de situatie door 
stress wordt veroorzaakt en steun te bieden. Hun woede kan ook gericht zijn tegen de 
organisatie, die niet in staat zou zijn om hun collega te beschermen.

Burn-out voorkomen is veel effectiever dan op de symptomen ervan te reageren.

De volgende preventiestrategieën kunnen worden aangewend:

 Onderzoeken waarom agenten bij de politie zijn gaan werken 
Als iemand bij de politie gaat werken om een held te worden en mensen te redden, 
is de kans groot dat hij vroeg of laat een burn-out krijgt wanneer dit onrealistische 
doel onbereikbaar blijkt. Realistisch zijn over wat je als politieagent kunt doen, 
hoe je kan helpen en wat de beperkingen van het beroep zijn, moet deel uitmaken 
van de vorming van en geregelde steun aan het korps.

 Stresssymptomen controleren 
Het is belangrijk om de symptomen van stress te kennen en erop te reageren 

Veel mensen spreken niet graag over pijnlijke gebeurtenissen en gevoelens

Misschien willen ze de aanwezigheid van de symptomen niet toegeven omdat ze 
niet aanzien willen worden als zwak of mentaal labiel

Dokters en andere hulpverleners zijn ook mensen. Het kan gebeuren dat zij zich 
niet op hun gemak voelen wanneer iemand over gruwelijke of verschrikkelijke 
gebeurtenissen probeert te spreken

Het is voor mensen met PTSS dikwijls makkelijker om over de problemen te 
spreken die ermee gepaard gaan: hoofdpijn, slaapproblemen, prikkelbaarheid, 
depressie, gespannenheid, drugs- en alcoholverslaving, problemen binnen het 
gezin of op het werk enz.
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voordat ze integraal deel gaan uitmaken van iemands leven. Een aantal strategieën 
die daarvoor gebruikt kunnen worden, zijn wat tijd voor zich nemen, begeleiding 
of andere vormen van ondersteuning zoeken, van omgeving veranderen, de 
werkbelasting beheren en aan lichaamsbeweging doen.

 Een ondersteuningssysteem creëren 
Mensen aanmoedigen om buiten de werkuren een actief leven te leiden 
(bijvoorbeeld door te sporten) kan een belangrijke factor zijn. Ook binnen 
de professionele context moet er een ondersteuningssysteem zijn dat erkent 
dat het personeel stress kan ondervinden en dat hen in staat stelt om die te 
herkennen en aan te pakken.

3.     Omgaan met stress en welzijn bevorderen

Een aantal signalen van stress

Fysieke signalen

 pijnen en kwalen zonder een duidelijke oorzaak, overmatig zweten, maagklachten
 uitputting zonder merkbare energiebesteding
 gewichtsverlies en een verlies van eetlust
 slapeloosheid of slaapstoornissen
 frequente hoofdpijn
 middelenmisbruik: alcohol, kalmeringsmiddelen, drugs

Gedragsmatige signalen

 geïsoleerd raken van vrienden en collega’s
 je werk mee naar huis nemen, zodat het je leven steeds meer gaat domineren
 steeds besluitelozer worden
 catastrofaal denken: rampen en catastrofes voorspellen zonder daar een echte 

reden voor te hebben
 overdreven zelfkritiek
 het werk mechanisch gaan aanpakken
 verminderd enthousiasme
 taken worden overweldigend en er ontstaat een zekere inertie
 meer verwijtend en cynisch worden
 weerstand bieden tegen vernieuwing en verandering
 ongeduldig en prikkelbaar worden
 achteruitgang in sociale en persoonlijke relaties

Een aantal reacties op stress

Stressvolle 
gebeurtenis

Onmiddellijk na een gebeurtenis kunnen mensen in een 
staat van shock, ongeloof of gevoelloosheid verkeren. 
De kans is groot dat er adrenaline door hun lichaam 

stroomt en dat ze nogniet in staat zijn om beslissingen 
te nemen.

Respons

Doorgaans woede of vrees, die elkaar vaak afwisselen 
op een manier die het onmogelijk maakt om een 

toestand van rust tussen de twee te vinden. De persoon 
in kwestie kan last krijgen van slaapstoornissen, 

nachtmerries en flashbacks. Vaak ziet hij eruit alsof hij 
een masker draagt.

Afzwakken 
en minimaliseren

De persoon in kwestie kan het moeilijk vinden om 
zijn eigen reacties te verwerken. Na een tijd kan hij 

het nodig vinden om de pijn te verminderen.Daardoor 
kiest hij ervoor om zijn versie of opvatting van wat er 
gebeurd is aanvaardbaarder te maken of om alles dat 

hem aan het voorval herinnert te mijden. Vaak weigert 
hij ook om de ernst van zijn eigen lijden te erkennen.

Aan zichzelf 
twijfelen

De persoon in kwestie krijgt het gevoel dat hij niet 
meer beantwoordt  aan het beeld dat hij vroeger van 

zichzelf had. Zijn wereld kan hem vijandig en onveilig 
lijken. Zijn relaties komen onder druk te staan omdat 
hij zich terugtrekt en hij hecht weinig waarde aan zijn 
huidige leven. Hij kan het gevoel hebben dat hij ‘gek’ 

aan het worden is of dat niemand anders hem ooit zou 
kunnen begrijpen.

Crisis

Zodra dit stadium wordt bereikt, is het onmogelijk om 
nog te doen alsof er niet is gebeurd. Vaak is de oorzaak 
van de crisis een externe gebeurtenis, bv. een relatie die 
op de klippen loopt, een ongeval of een schorsing. Dit 
kan het  moment zijn waarop de persoon in kwestie 

voor het eerst bereid is om professionele hulp te 
overwegen.
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Soms beginnen mensen de negatieve overtuigingen die deel uitmaken van een 
stressrespons te internaliseren in plaats van ze te zien als deel van een proces. Zo gaan 
ze risico’s en verandering mijden. Een volgende crisis op een later moment kan hen 
doen beseffen hoe somber hun leven is geworden. Een andere mogelijkheid is dat ze de 
impact van de stress externaliseren en uiterst prikkelbaar en kwaad worden.
Ze hebben de neiging om anderen de schuld te geven van alles wat misloopt. Het 
is mogelijk dat nauwe relaties deze radicale verandering niet overleven, waardoor 
de isolatie en de woede van de persoon in kwestie verder toenemen. Mensen die 
zich in deze situatie bevinden, komen dikwijls emotioneel afstandelijk over. Een 
veelvoorkomende respons is dat ze zich pas in staat voelen om hulp te vragen wanneer 
ze nog een crisis doormaken.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen voor zichzelf kunnen zorgen, 
waaronder:

 Aanvaarden dat het probleem veroorzaakt wordt door stress – dit is de cruciale 
eerste stap: de fysieke tekenen niet negeren

 Tijd voor jezelf nemen. Als je merkt dat je prikkelbaar of kwaad wordt, doe dan 
iets om uit de situatie te stappen, zoals de ruimte verlaten, een wandeling maken 
of wat water gaan drinken

 Ontspanningsoefeningen doen als je merkt dat je lichaam gespannen raakt
 Diep en langzaam ademhalen
 Lichaamsbeweging is een erg doeltreffende manier om met stress om te gaan
 Doe actief dingen die je leuk vindt of die je een uitlaatklep bieden
 Zoek hulp als het je allemaal te veel wordt

Al de bovenstaande activiteiten kunnen stress verlagen. Soms kan ook medicatie helpen. 
Het kan je ook erg goed doen om je aan te sluiten bij een groep die aan stressreductie of 
sport doet of die een activiteit beoefent die jij leuk vindt.

De impact van stress kan worden afgezwakt als:

 de persoon heeft kunnen praten over wat er is gebeurd
 hij/zij zich vroeger al uit een gelijkaardige situatie heeft gewerkt
 hij/zij zich ervan bewust is dat stress een natuurlijke respons is in bepaalde 

situaties
 hij/zij vóór de gebeurtenis psychologisch stabiel was

Hoofdstuk 5
Multidisciplinaire samenwerking

Samenwerking tussen instanties is essentieel in de strijd tegen huiselijk geweld en 
moet de respons van instanties, NGO’s en gemeenschappen op het probleem van 
partnergeweld verbeteren.

Slachtoffers van huiselijk geweld zoeken niet altijd hulp bij gespecialiseerde instanties. 
Vaak wenden ze zich tot andere instanties, zoals de gezondheidszorg, een sociale 
dienst of een huisvestingsmaatschappij om hulp te zoeken voor de gevolgen van 
huiselijk geweld, zonder dat ze iemand op de hoogte brengen van de onderliggende 
oorzaak. Vele Instanties werken zonder het te beseffen dagelijks met slachtoffers van 
huiselijk geweld.

Om ervoor te zorgen dat vrouwen de gevolgen van geweld kunnen overwinnen en om 
de omstandigheden die hen kwetsbaar maken voor geweld aan te pakken, is een breed 
spectrum aan diensten nodig die ondersteuning en bijstand bieden.

Tot die diensten behoren opvangcentra, crisiscentra en hulplijnen voor 
vrouwen, psychologische begeleiding en ondersteuning, gezondheidsdiensten, 
politieambtenaren, juridische diensten en de toegang tot veilige behuizing voor hen 
en voor hun kinderen, tot re-integratie en tot sociale integratieprogramma’s. De 
praktijk heeft echter uitgewezen dat het niet gemakkelijk is om alle actoren rond één 
tafel te krijgen. De diversiteit van de verschillende organisaties die mogelijk diensten 
aanbieden aan deze groep en allemaal een verschillende achtergrond, structuur en 
cultuur hebben, kan een obstakel vormen voor doeltreffende samenwerking.

Om een aantal verschillen en bronnen van conflict, zoals vooroordelen, machtsverschillen 
en culturele verschillen tussen organisaties of benaderingen te overwinnen, moeten 
alle betrokkenen de waarde van samenwerking onderkennen. Ze moeten voor elkaar 
openstaan, bereid zijn om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, de specifieke 
en belangrijke rol die elk van hen speelt erkennen en zich inzetten voor verandering.
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Een aantal belanghebbenden in de samenwerking tussen instanties31:

Diensten voor vrouwen (opvangcentra, 
hulplijnen, crisis- en begeleidingscentra 

enz.)
Diensten voor migranten en etnische 

minderheidsgroepen
Politie

Jeugdzorg
Sociale diensten 

Sociale huisvestingsmaatschappijen
Gezondheidsdiensten

Diensten voor slachtofferhulp
Migratiediensten

Advocaten

Burgerlijke rechtbanken
Parket

Strafrechtbanken
Onderwijsdepartementen

Betrokken lokale overheids diensten 
(bv. ter bevordering van gelijkheid 

tussen man en vrouw)
Vrouwenorganisaties

Beleidsmakers
Onderzoekers

Vrouwen die het slachtoffer zijn 
geweest van geweld

Programma’s voor daders

Initiatieven die door meerdere instanties worden ontwikkeld, dienen een gezamenlijke 
visie te hebben als drijvende kracht, die alle leden inspireert en waar ze allen naartoe 
werken. Het is ook belangrijk om een aantal samenwerkingsprincipes te ontwikkelen.
Het belangrijkste doel van samenwerking tussen verschillende instanties is om verder 
te gaan dan informeel netwerken en om bindende vormen van samenwerking op 
te bouwen, die ertoe in staat zijn om verandering teweeg te brengen en de respons 
tegenover slachtoffers van geweld te verbeteren. In de eerste plaats is het de bedoeling 
dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld een goede dienstverlening krijgen 
en niet in de leemten tussen de verschillende organisaties terechtkomen. Dat zal er 
ook voor zorgen dat de algemene dienstverlening effectiever en efficiënter wordt 
wanneer elke organisatie duidelijk maakt wat ze doet en wanneer hun inspanningen 
niet overlappen.

Voor elk initiatief dat door meerdere instanties wordt opgesteld, moet een eigen 
agenda worden ontwikkeld, moeten realistische doelen worden gesteld en moet er 
worden geconcentreerd op verschillende domeinen, zoals geweldpreventie, inspectie 
van diensten, de coördinatie van de dienstverlening aan slachtoffers, de ontwikkeling 
van het beleid en van praktische richtlijnen, vorming en/of sensibilisering.

De instanties dienen de verantwoordelijkheid voor onderlinge coördinatie op zich 
te nemen en mogen het niet aan het slachtoffer overlaten om de verbanden tussen de 
instanties te leggen en om zo zelf te achterhalen van welke diensten nog gebruik kan 
maken en zelf informatie van de ene instantie over te maken aan de andere.

31  Daphne-project: Bridging gaps. From good intentions to good cooperation. WAVE 2000

Een goede samenwerking met doorverwijzende instanties en duidelijke procedures 
om met hen om te gaan is belangrijk om te garanderen dat de slachtoffers ook echt de 
diensten ontvangen die ze nodig hebben en om frustraties te vermijden.
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(artikel 410 van het Strafwetboek).
Het gaat in deze artikels om feiten van slagen en verwondingen en deze regelgeving is 
van toepassing op gehuwden, maar ook op samenwonende hetero- en homokoppels.

De mogelijkheid om zo snel mogelijk gerechtelijke stappen te ondernemen, de dader 
van fysiek partnergeweld zo snel mogelijk fysiek te verwijderen van het slachtoffer, 
hem te arresteren en tot vaststelling van de feiten te kunnen overgaan wanneer het 
slachtoffer erom verzoekt, werd verruimd.
Ook kregen bepaalde hulpinstellingen de mogelijkheid om in rechte op te treden. 
Toestemming van het slachtoffer is wel vereist.

3.     Contactgegevens hulpverlening

CAW - Centra voor Algemeen Welzijnswerk

Mensen die geconfronteerd worden met geweld in hun gezin kunnen terecht bij het 
CAW. Samen met de cliënt wordt gezocht naar oplossingen. Dit kan een gesprek zijn, 
juridische informatie, een plaats om te verblijven of een andere vorm van begeleiding. 
Koppels kunnen leren om op een andere manier met elkaar om te gaan.

Om in contact te komen met het CAW in uw regio kan je bellen naar het nummer 
078/15.03.00 of surfen naar de website www.caw.be/geweldinhetgezin.

Referenties

Voor de ontwikkeling van dit handboek werd materiaal en informatie uit een aantal 
bronnen vergaard en aangepast.
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Links naar hulpmiddelen die zijn ontwikkeld binnen het project 
Vormen, Verbeteren, Verminderen (Train, Improve, Reduce)

Het trainingspakket, de beleidsaanbevelingen in 7 talen en het huidige handboek in 
zeven talen zijn beschikbaar:
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Bijlage A

1.     Partnergeweld: cijfers32

15% van de vrouwen en 11% van de mannen is in het afgelopen jaar minstens één 
maal het slachtoffer geworden van een gewelddadige handeling door hun partner of 
ex-partner. Psychisch en verbaal geweld komen het vaakst voor. Twee derde van de 
slachtoffers van fysiek geweld is een vrouw. Bij seksueel geweld tussen partners is het 
slachtoffer bijna altijd een vrouw. 33

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat slechts 3% van de slachtoffers van partnergeweld 
van deze feiten aangifte doet, lopen er bij de politie dagelijks gemiddeld meer dan 
100 klachten binnen in verband met partnergeweld. Ongeveer de helft daarvan heeft 
betrekking op fysiek geweld. 34

Geweld binnen de relatie doet zich voor in alle lagen van de bevolking. De kans op 
geweld wordt groter als de relatie tussen de partners niet goed is, als de partner ook 
buiten de relatie gewelddadig gedrag vertoont en wanneer mensen weinig contacten 
hebben met familie en vrienden. ³

2.     Wetgeving

Sinds 24 november 1997 wordt geweld tussen (ex) partners specifiek in het Strafwetboek 
vermeld. Het Strafwetboek bepaalt dat de straffen verhoogd worden “ingeval de 
schuldige de misdaad of het wanbedrijf heeft gepleegd tegen zijn echtgenoot of de 
persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en een duurzame affectieve en 
seksuele relatie heeft of gehad heeft”. Het gaat dus om een verzwarende omstandigheid 

32  Uit Geweld. Wat nu? (2010) Instituut voorde Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
33  Cijfers uit onderzoek: J. Pieters, P. Italiano, A. Offermans & S. Hellemans (2010), Ervaringen van vrouwen 
en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen. 
34  Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren. 2e editie. Brussel: Insitituut voor de 
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