Kans op slagen

Kans op slagen
Een integrale kijk op geweld
in gezinnen
Kris De Groof & Tina De Gendt (Red.)

Uitgeverij LannooCampus
Naamsesteenweg 201
B-3001 Leuven (België)
www.lannoocampus.com
vormgeving Studio Lannoo
omslag Koloriet
omslagfoto en foto’s binnenwerk Caroline Van Poucke
© Steunpunt Algemeen Welzijnswerk & Uitgeverij LannooCampus, Leuven, 2007
d/2007/45/522 – isbn 978 90 209 7419 5 – nur 752
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en of
openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie,
microﬁlm, of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5

Inhoudstafel

Begrippenlijst

13

Voorwoord

17

DEEL I: ALGEMEEN
1. Familiaal geweld: van binnen naar buiten
1.1. Inleiding
1.2. Familiaal geweld?

21
21
22
22
23
24
29

1.2.1. Wat is familiaal geweld?
1.2.2. Waarom komt er zoveel geweld voor binnen gezinnen?
1.2.3. Hoe ontstaat geweld binnen het gezin?
1.2.4. Klopt het cliché dat mannen slaan en vrouwen pesten?
1.2.5. Klopt het dat 1 op 5 vrouwen slachtoffer wordt
van partnergeweld?
35
1.2.6. Hoe komt het dat ik zo weinig mensen ken die slachtoffer zijn van
familiaal geweld?
37
1.2.7. Je hoort daders wel eens zeggen: ‘Ze vragen erom’.
Kun jij daar bij?
38
1.2.8. Waarom gaan slachtoffers niet meteen weg als
ze worden geslagen?
40
1.2.9. Wat hebben kindermishandeling en partnergeweld
met elkaar gemeen?
44
1.2.10. Ben je, als je als kind wordt geslagen,
getekend voor het leven?
45
1.2.11. Wat brengt kinderen zover om hun eigen ouders geweld aan te
doen?
48
1.2.12. Hoe kan geweld worden vermeden?
50
1.2.13. Hoe reageert de samenleving op familiaal geweld?
54
1.2.14. Wat kan de overheid doen?
54
1.2.15. Is het uitbannen van familiaal geweld een utopie?
55

1.3. Familiaal geweld vanuit de hulpverlening

58

6

Inhoudstafel

1.3.1. Onthaal
1.3.2. Het aanbod voor slachtoffers van familiaal geweld
1.3.3. Het aanbod voor plegers
1.3.4. Relationele begeleidingen
1.3.5. Besluit

1.4. Algemeen besluit
Literatuuropgave

2. Deontologie en familiaal geweld
2.1. Inleiding
2.2. De transparante positie van de ‘betrouwbare’ hulpverlener
2.2.1. De positie van de hulpverlener
2.2.2. Geschonden vertrouwen

2.3. Spanningsveld tussen handelen en niet handelen
2.3.1. Afwegingen bij een moreel dilemma
2.3.2. Schuldig verzuim
2.3.3.Daders of slachtoffers?
2.3.4. Beroepsgeheim en familiaal geweld

2.4. Onderscheid meerderjarigen en minderjarigen
2.5. Handvatten ter ondersteuning van hulpverleners
2.5.1. Open communicatie en betrouwbaarheid
2.5.2. Tijd ter overweging
2.5.3. Collegiaal overleg
2.5.4. Consulting
2.5.5. Procedure integriteit
2.5.6. Deontologische codes en adviesorganen

3. Familiaal geweld: iedereen verantwoordelijk

59
61
64
66
67
69
70
74
74
75
75
76
77
77
78
80
80
82
82
82
82
83
83
83
85

87
3.1. Inleiding
87
3.2. Hoe de fenomenologie van familiaal geweld een goed begrip van de maatschappij
bemoeilijkt
88
3.2.1. Circulariteit
88
3.2.2. Interacties
89
3.2.3. Gebrek aan hulpzoekend gedrag
89
3.2.4. De maatschappij begrijpt de problematiek niet goed
90
3.3. Naar kansen op een meer gerichte samenwerking
tussen enkele beroepsgroepen
93
3.3.1. De huisarts als signaaldetector
93
3.3.2. Hulpverlening met een blauw randje: politie met zorg
94
3.4. Van vroegtijdige detectie naar vroege interventie: een pleidooi
voor een aangepast hulpaanbod op de eerste lijn
96

Inhoudstafel

4. Partnergeweld en thuisloosheid
4.1. Inleiding
4.2. Risicofactoren voor partnergeweld
4.2.1. (Generatie)arme gezinnen lopen hogere risico’s

4.3. De link tussen thuisloosheid en partnergeweld
4.4. Zijn mishandelde vrouwen thuisloos?
4.5. Familiaal geweld onder het CAW-cliënteel

7

99
99
101
102
103
105
107

4.5.1. Hulpverleningsmogelijkheden voor mishandelde vrouwen en kinderen in een CAW
108
4.5.2. Residentiële hulpverlening in vrouwenopvangcentra en vluchthuizen
108

4.6. Vrouwenopvangcentra en vluchthuizen: wat en hoe?
4.6.1. Opname
4.6.2. Begeleiding
4.6.3. Terugkeergedrag

4.7. Het residentieel hulpverleningsaanbod in cijfers
4.8. Jong en allochtoon
4.9. Actuele vragen
4.9.1. Thuisloze kinderen en familiaal geweld
4.9.2. Eergerelateerd geweld
4.9.3. En de (boe)mannen?

Literatuuropgave

5. Samenwerking tussen CAW, politie en justitie
5.1. Inleiding
5.2. Straffen versus hulp verlenen?
5.2.1. Geconfronteerd worden met justitie
is een vorm van kwetsbaarheid
5.2.2. Welzijnsgerichte finaliteit versus een justitiële finaliteit

5.3. Knelpunten en voorwaarden in de samenwerking
5.3.1. Duidelijke afspraken zijn nodig bij samenwerking
tussen beide partijen
5.3.2. Autonomie van beide sectoren is nodig
5.3.3. Werken rond geweld in het gezin vraagt
een outreachende aanpak
5.3.4. Hoe omgaan met dwang vanuit de hulpverlening?

5.4. De omzendbrieven van justitie
5.4.1. Doelstellingen van deze omzendbrieven
5.4.2. Consequenties voor hulpverlening
5.4.3. Kansen en knelpunten van de omzendbrief

5.5. Besluit

110
110
110
111
112
114
115
115
116
116
118
121
121
121
122
123
125
126
127
127
129
130
130
131
132
133

8

Inhoudstafel

DEEL II: DOELGROEPEN
1. Met slachtoffers en plegers werken rond veiligheid
1.1. Inleiding
1.2. Bespreekbaar maken van het geweld
1.2.1. Bespreekbaar maken met een slachtoffer
1.2.2. Bespreekbaar maken met een pleger
1.2.3. Bespreekbaar maken met een koppel

1.3. Motiveren van de cliënt
1.3.1. Motiveren van het slachtoffer
1.3.2. Motiveren van de pleger

1.4. Werken rond veiligheid
1.4.1. Met een slachtoffer
1.4.2. Met een pleger
1.4.3. Met een koppel

1.5. Het uitnodigen van de partner
1.5.1. Het betrekken van de pleger in de begeleiding
van het slachtoffer
1.5.2. Het betrekken van het slachtoffer in de begeleiding
van de pleger

1.6. Besluit

2. Partnerstalking: de aankondiging van een moord?
2.1. Inleiding
2.2. De stalker is er altijd: voor, tijdens en na de relatie
2.3. Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben
2.4. Het slachtoffer als belangrijke voorspeller van geweld
2.5. Risico-inschatting niet zonder risico
2.6. Besluit
Literatuuropgave

3. Werken met plegers van partnergeweld
3.1. Inleiding
3.2 Kernbegrippen

137
137
138
139
140
141
142
142
143
143
143
146
148
149
149
150
151
153
153
153
155
156
157
159
160
162
162
163
163
164

3.2.1. Gedragsmatige én inzichtverhogende aanpak
3.2.2. Verantwoordelijkheid
3.2.3. Geloof in en aanvaarden van de persoon van de cliënt binnen zijn
context
165
3.2.4. Welzijnsgerichte benadering
167
3.2.5. Individueel werken met de dader
167

3.3. Werking

168

Inhoudstafel

3.3.1. Inzichtelijk werken
3.3.2. Gedragsmatig werken

3.4. Aandachtspunten
3.4.1. Vrouwelijke of mannelijke begeleiders?
3.4.2. Objectiviteit
3.4.3. Gedrag versus persoon
3.4.4. Vertrouwensrelatie
3.4.5. Gevoelig onderwerp
3.4.6. Zelfzorg

3.5. Besluit
Literatuuropgave

9

168
169
170
170
171
172
172
173
173
174
174

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling: twee begrippen, twee vormen van
geweld
175
4.1. Inleiding
4.2. Kinderen zijn geen ‘getuigen van geweld’, ze worden eraan blootgesteld
4.3. Waarom blootstelling aan huiselijk geweld kindermishandeling is
4.4. Huiselijk geweld en kindermishandeling, twee thema’s en
waar nodig twee teams

5. Werken met kinderen als getuigen van geweld
5.1. Inleiding
5.2. Hoe aandacht voor de kinderen installeren bij de ouders?
5.3 Hoe gesprekken met kinderen voeren?
5.3.1. Starten met algemene vragen
5.3.2. Bespreken van het geweld en risico-inschatting
5.3.3. De ambivalente gevoelens van het kind
5.3.4. Zorg en inlevingsvermogen van het kind

Literatuuropgave

6. Familiaal geweld in allochtone gemeenschappen
6.1. Inleiding
6.2. Etnische minderheden en stereotypen
6.3. Hulpverleners over familiaal geweld in autochtone en allochtone gezinnen
6.4. Risicofactoren van geweld
6.4.1. De migratiecontext als specifieke risicofactor
6.4.2. Huwelijks- en gezinsdynamiek binnen allochtone gezinnen

6.5. Conclusie
Literatuuropgave

175
176
179
182
183
183
183
185
185
185
186
187
188
189
189
189
190
193
194
195
201
201

10

Inhoudstafel

7. Eergerelateerd geweld
7.1. Inleiding
7.2. Wat is eergerelateerd geweld? Een aantal begrippen op een rijtje
7.2.1. Eer
7.2.2. Eercultuur
7.2.3. Eerwraak of eremoord
7.2.4. Eergerelateerd geweld

7.3. Sociale en regionale verschillen
7.4. Hoe vaak komt eergerelateerd geweld voor?
7.5. Wie is slachtoffer?
7.6. Implicaties voor politie
7.7. Implicaties voor hulpverlening, waaronder het Algemeen Welzijnswerk
7.8. Voor welke sectoren is het een thema?
7.9. Preventie van eergerelateerd geweld
Literatuuropgave
Websites

203
203
204
205
205
206
206
207
208
209
211
213
214
214
215
216

8. Ontspoorde zorg: de schaduwzijde van mantelzorg bij ouderenmis(be)
handeling
217
8.1 Inleiding
8.2. Wat is ontspoorde zorg?
8.3. Hoe uit ouderenmis(be)handeling zich?
8.3.1. Psychisch
8.3.2. Lichamelijk
8.3.3. Verwaarlozing
8.3.4. Financiële uitbuiting
8.3.5. Seksueel

8.4. Verklaringen voor een ontsporing van de mantelzorg
8.4.1. Onkunde en onwetendheid
8.4.2. Overbelasting en onmacht

8.5. Signalen van ontspoorde zorg
8.5.1. Signalen van ontspoorde zorg bij de mantelzorger
8.5.2. Signalen van ontspoorde zorg bij de oudere
8.5.3. Signalen van ontspoorde zorg uit de omgeving

8.6. Een interventie op maat

217
218
219
219
220
220
221
221
221
222
222
223
223
224
224
225

8.6.1. De mogelijke rol van verschillende actoren in het voorkomen en
omgaan met ontspoorde zorg
225
8.6.2. Intersectorale aanpak van ontspoorde zorg
228

8.7. Besluit
Literatuuropgave
Websites

228
229
229

Inhoudstafel

11

DEEL III: ADDENDA
1. Minimale sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformatie

233

2. Routekaart familiaal geweld – de procedure voor integriteit
van het Algemeen Welzijnswerk toegepast op familiaal geweld

247

3. Methodiek: Time-out

252

4. Begeleide terugkeer bij familiaal geweld: methodiek

255

5. Instrumenten

275

13

Begrippenlijst

Er is in België en Vlaanderen geen eenduidige term bepaald om geweld in het gezin
te benoemen. Sommige auteurs in dit boek spreken van familiaal geweld, anderen
spreken van huiselijk geweld. Soms leggen ze zelf uit waarom, of lichten ze toe wat
ze hieronder verstaan.
Wij vinden het belangrijk om een aantal gangbare deﬁnities rond geweld in het gezin
toe te lichten. Een ruime term als ‘huiselijk geweld’ gebruiken voor één geweldvorm, namelijk partnergeweld, houdt het gevaar in dat de andere vormen van familiaal geweld ‘onzichtbaar’ worden. Ondanks het feit dat we in dit boek de onderlinge
samenhang van de geweldvormen willen belichten, willen we de speciﬁeke term van
elke geweldvorm (en wat deze geweldvorm nodig heeft aan eigen aanpak) zeker niet
overboord gooien. Daarom zetten we hieronder de deﬁnities op een rijtje.
Familiaal geweld is elke vorm van geweld die zich in een familie kan voordoen, en dit
zowel tussen ouders onderling, kinderen onderling, van mensen die ouderlijk gezag
uitoefenen (zoals ouders, grootouders, stiefouders) naar kinderen, van kinderen naar
ouders, en geweld naar ouderen in de familie (Kris De Groof, 2007).
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd.
Hieronder valt naast geweld tussen gezins- en familieleden ook geweld door huisvrienden. Wanneer men over huiselijk geweld spreekt heeft men het vaak over partnergeweld.
Partnergeweld
De deﬁnitie partnergeweld is opgesteld vanuit het Nationaal Actieplan Partnergeweld,
met verschillende federale en gemeenschapsdepartementen. Geweld in intieme relaties is een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners dat erop gericht is de andere te controleren en te domineren.
Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of
geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de
ander en zelfs zijn socioprofessionele integratie aantasten. Dit geweld treft niet alleen
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het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen. Het is een
vorm van intrafamiliaal geweld. Meestal zijn de daders van dit geweld mannen en de
slachtoffers vrouwen. Geweld in intieme relaties in de privésfeer is een uiting van de
ongelijke machtsverhoudingen die in onze samenleving nog steeds bestaan tussen
vrouwen en mannen.
Deze deﬁnitie kan niet los worden gezien van de deﬁnitie van intrafamiliaal geweld
die door het College van procureurs-generaal werd aangenomen en die partnergeweld
omschrijft als ‘ieder vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten, samenwonenden of personen die hebben samengewoond en tussen
wie een affectieve band bestaat of bestaan heeft’ 1.
Gezin
Sommigen verstaan hier het kerngezin onder (ouders en hun kinderen), anderen
zien dit ruimer en tellen ook eenoudergezinnen en ruimere gezinsverbanden mee
(‘extended family’). Zeker in allochtone middens, maar ook in sommige Vlaamse,
beschouwt men ooms, tantes, neven en nichten als even nauwe familie als het kerngezin én spelen de (groot)ouders een belangrijke rol. Wij gaan ‘gezin’ niet altijd deﬁnieren, maar beschouwen ‘het gezin’ als de entiteit die de betrokkenen zelf zo ervaren.
Gezinsgeweld: geweld tussen ouders onderling of tussen ouders en hun kinderen,
in beide richtingen (kinderen ten opzichte van ouders, ouders ten opzichte van kinderen).
Ouderenmis(be)handeling
Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al
het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of
professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk)
lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal

1.

Volgens deze deﬁnitie omvat partnergeweld:
‘alle strafbare gedragingen die, omwille van een toebrengen of een verzuim, schade berokkenen aan de
benadeelde. Dit geweld kan van fysieke aard zijn (bijvoorbeeld: opzettelijke slagen en verwondingen), van
seksuele aard (bijvoorbeeld: aanranding van de eerbaarheid of verkrachting), van psychische aard (bijvoorbeeld: belaging, laster, eerroof, beledigingen of zelfs van economische aard (bijvoorbeeld: familieverlating);
b) maar eveneens alle gedragingen betreffende familieleden die, hoewel ze geen inbreuken lijken te zijn,
toch worden aangegeven aan de politie of het parket en het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal
van inlichting of een proces-verbaal met tenlasteleggingscode 42L (familiaal geschil ...)’.
Deze deﬁnitie wordt zowel hernomen in het ontwerp van richtlijn dat wordt uitgewerkt door het College
van procureurs-generaal en dat handelt over de opsporing en registratie van de dossiers van intrafamiliaal geweld, als in de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en van het College van
procureurs-generaal met betrekking tot het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld.
a)
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lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke
of volledige afhankelijkheid (Comijs e.a., 1996)2.
Oudermishandeling
Oudermishandeling refereert aan die situaties waarin het kind min of meer regelmatig
verschillende vormen van geweld aanwendt, die bij de ouder(s) zodanige angst oproepen dat het hem lukt zijn eisen ingewilligd te zien (A.M. Bridié-van de Veen, 1984)3.
Kindermishandeling en -verwaarlozing is iedere situatie waarin het kind slachtoffer
is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief. De deﬁnitie van kindermishandeling door de Vlaamse vertrouwenscentra vertrekt vanuit het
belang van (vroegtijdige) hulpverlening. Het belang van het kind/slachtoffer komt op
de eerste plaats. De deﬁnitie omvat alle mogelijke vormen van geweld. Wat primeert,
is dat geen enkele minderjarige die slachtoffer is van eender welke vorm van geweldpleging zich uitgesloten mag voelen4.
De internationale vereniging ter voorkoming van kindermishandeling en -verwaarlozing (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect of ISPCAN)
en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren de volgende deﬁnitie: ‘Child abuse or
maltreatment constitutes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual
abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting
in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in
the context of a relationship of responsibility, trust or power’.
Mishandeling en mis(be)handeling
Mishandeling wordt zowel gebruikt voor kinderen als ouderen. Deze mishandeling
kan zowel emotioneel, lichamelijk, als seksueel zijn. Mishandeling heeft vooral een
actief karakter: door iets te doen (slaan, onrechtvaardig en buiten proportie straffen,
...) wordt er geweld gepleegd.
Met de (be) tussen haakjes bij ouderenmis(be)handeling geven we aan dat er naast
opzettelijke geweldpleging ook sprake kan zijn van ‘niet bewuste handelingen of
nalaten van handelingen die de oudere verdriet, pijn of kwaad berokkenen. Dit kan
gebeuren bij mantelzorgers die bijvoorbeeld onvoldoende kennis hebben over het
ziektebeeld van de oudere. Hierdoor sluiten de verwachtingen van de mantelzorger
ten aanzien van de oudere, en/of de manier waarop de mantelzorger met de oudere

2. Uit www.meldpuntouderenmishandeling.be
3. Uit Prof. Dr. Ponjaert-Kristofferson, I. (1999), Mishandeling door kinderen. De doos van Pandora.
Leuven, Acco.
4. Uit www.kindermishandeling.org
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omgaat niet (meer) aan bij de mogelijkheden van de oudere persoon, en wordt er
onbedoeld geweld gepleegd. Men spreekt hier dan van ‘ontspoorde zorg’5.
Verwaarlozing
Dit is een meer passieve vorm van geweld: door mensen iets te onthouden, iets niet
te geven (voeding, gepaste medicatie, ...) kan er immers ook geweld gepleegd worden.
Men maakt hierin een onderscheid tussen lichamelijke en emotionele verwaarlozing.
Bij lichamelijke verwaarlozing wordt er geen, onvoldoende of verkeerde aandacht
besteed aan kledij, voeding, nachtrust en medische zorg. Bij emotionele verwaarlozing is er een gebrek aan geborgenheid, warmte en veiligheid. Deze slachtoffers krijgen geen plaats in het gezin en staan emotioneel in de kou. Er is naar het slachtoffer
weinig communicatie, weinig toenadering6.
Seksueel misbruik wordt door Van Dale omschreven als verkrachten, onteren. Toch
gaat seksueel misbruik niet alleen over geslachtsgemeenschap. Ook bijvoorbeeld het
verhuld aanraken van het lichaam van het slachtoffer door de dader, voorlezen van
expliciet seksueel materiaal aan kinderen, geslachtsdelen tonen, tongzoenen, suggestieve opmerkingen maken, ... is grensoverschrijdend en geldt dus als seksueel
misbruik. Seksueel misbruik wordt vooral in context van kinderen gebruikt, maar
kan ook tussen volwassenen plaatsvinden. Bij kinderen spreekt men van seksueel
misbruik wanneer kinderen betrokken worden bij seksueel getinte activiteiten die
niet aan hun leeftijd zijn aangepast, maar kaderen in een behoeftebevrediging van
een volwassene en/of jongere. Wanneer er gesproken wordt over het ‘misbruiken van
een kind’ wordt vaak een kind seksueel misbruiken bedoeld. Er zijn twee vormen van
seksueel misbruik: incest en extrafamiliaal misbruik7.
Incest
Incest duidt in principe op seksueel misbruik tussen bloedverwanten. Tegenwoordig
wordt hieronder ook misbruik door stiefouders en andere vervangende opvoeders of
familieleden als incest beschouwd8.
Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit als reactie op een (dreiging van) schending van de eer
van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie en waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken (Ferweda, 2005).

5.
6.
7.
8.

Uit www.meldpuntouderenmishandeling.be
Uit www.kindermishandeling.org
Uit www.kindermishandeling.org
Uit www.kindermishandeling.org
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Voorwoord
Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
‘Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’

In West-Europa beschouwen we mensenrechten al snel als verworven en evident:
‘Zo slecht gaat het hier toch niet.’ China, Soedan, Zimbabwe, Rusland of Colombia
vormen dan het logische decor voor schendingen van die mensenrechten. En we houden daarbij spontaan wrede dictators, folterpraktijken of schijnprocessen voor ogen,
kortom staten en machthebbers als overtreders.
Maar de realiteit inzake mensenrechten, mensenrechtenschendingen en -schenders
is natuurlijk veel complexer. Dat ervaren we binnen Amnesty International dagelijks.
Een Pakistaanse vrouw getuigde voor Amnesty: ‘Hij gebruikte touwen, elektriciteitsdraden en stokken om me te slaan. Hij sloeg me altijd op het hoofd, zodat de wonden
niet zichtbaar zouden zijn’ (Karachi, 2004). Ze omschreef niet haar behandeling door
een politieagent of cipier, maar door haar eigen partner.
6000 kilometer verderop verschilt haar verhaal niet noemenswaardig van het getuigenis van N., een jonge Vlaamse vrouw: ‘Hij drong het huis binnen en voor de ogen
van mijn kinderen sloeg hij me bont en blauw.’
‘Waar (...) beginnen mensenrechten?’, stelde Eleanor Roosevelt hardop de vraag, toen
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 werd opgesteld. ‘In
kleine stukjes, dicht bij huis – zo dicht en zo klein dat ze niet op een wereldkaart te
zien zijn. Het zijn de plaatsen waar elke man, vrouw en kind zoekt naar gelijke rechten, gelijke kansen, gelijkwaardigheid zonder discriminatie. Als deze rechten daar
geen betekenis hebben, hebben ze nergens betekenis.’
Een van de belangrijkste bijdragen door de brede mensenrechtenbeweging was het
aantonen dat mensenrechten niet alleen tekst zijn, maar ook waarden. Ze herkaderden het debat over mensenrechten, niet eenvoudigweg in termen van wetgeving,
maar in termen van wat goed is en wat niet, als een argument gebaseerd op fundamentele waarden van menselijkheid en gerechtigheid. Foltering en geweld zijn
verkeerd, niet enkel omdat ze het VN-verdrag tegen foltering of de nationale wetgeving schenden. Ze zijn verkeerd omdat dit de ultieme schending van de menselijke
waardigheid is.
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Vanuit de vaststelling dat vele vrouwen, van de geboorte tot het graf, in tijden van
vrede en van oorlog, het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld door de staat,
de gemeenschap en de familie, lanceerde Amnesty International op Internationale
Vrouwendag 2004 een langlopende wereldwijde campagne om dit geweld een halt
toe te roepen. Want een wereldwijd probleem vergt een wereldwijde aanpak.
Over genitale verminking of steniging omwille van overspel heeft de organisatie
al jaren kennis opgebouwd en actie ondernomen. Maar voor inzicht over familiaal
geweld, zeker hier in Vlaanderen, konden we een beroep doen op de bestaande uitmuntende expertise bij onder meer het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, de Universiteit Hasselt, het Vrouwen Overleg Komitee en de Nederlandstalige Vrouwenraad
en zovele betrokken welzijnswerkers op het terrein.
Dit boek bevat bijdragen van academici en van praktijkmensen over diverse aspecten
van familiaal geweld, waarvan mannen en vrouwen, kinderen en ouderen het slachtoffer zijn. Daarom ben ik vereerd om als activist dit voorwoord te mogen schrijven.
Want voor een campagneorganisatie als Amnesty International is er alleen maar actie
mogelijk naar beleidsmakers en breed publiek wanneer dit onderbouwd is door de
ervaringen van mensen uit het werkveld en de inzichten en analyses van academici
over welke mechanismen en wetmatigheden hierbij spelen.
Samen kunnen we die kennis omzetten in actie. Samen kunnen we het verschil
maken. Met de kennis van academici en de passie van activisten en terreinwerkers.
Schouder aan schouder.

Jan Brocatus,
directeur Amnesty International Vlaanderen
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1. Familiaal geweld van binnen naar buiten
Kris De Groof9

1.1. Inleiding
Meer dan ooit komen partnergeweld, kindermishandeling en andere vormen van
intrafamiliaal geweld in de media. Om daaruit te besluiten dat deze vorm van geweld
nu meer voorkomt dan vroeger is wellicht te kort door de bocht. Wat wel zeker is, is
dat de aandacht voor dit probleem groeiend is. Ook in het politiek debat weegt ‘geweld
in het gezin’ steeds zwaarder en zoeken ministers naar een oplossing.
Bovendien is men binnen de hulpverlening al een aantal jaren op zoek naar manieren
om hiermee om te gaan. Binnen de hulpverlening en daarbuiten raakt men er stilaan
van overtuigd dat het geen zin heeft slechts één thema te belichten, maar het geweld
te kaderen in een geheel van geweldvormen. In dit boek zal voor het eerst in Vlaanderen die benadering centraal staan.
Vanuit hun ervaring als hulpverleners zullen de auteurs trachten een zo duidelijk
mogelijk beeld te geven van wat familiaal geweld voor hen is, hoe zij ermee omgaan
en welk advies zij kunnen bieden aan anderen die, al dan niet professioneel, met
hulpverlening bezig zijn.
In dit eerste hoofdstuk wensen wij in de eerste plaats op enkele basisvragen en -veronderstellingen over familiaal geweld te antwoorden. Vervolgens geven we een inleiding op de werking rond familiaal geweld vanuit de hulpverlening. Deze werkingen
worden in de volgende hoofdstukken nog dieper uitgewerkt.

9. Stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
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VERANTWOORDING
Bij het onderzoeken van literatuur over geweld in het gezin werd het ons duidelijk dat de
gelijkenissen tussen de verschillende vormen van geweld in het gezin groter zijn dan de
verschillen. Familiaal geweld wordt vaak doorgegeven naar andere familieleden en heeft
daardoor een duidelijke intergenerationele dimensie. We tonen aan dat de risicofactoren
tussen slachtoffer en pleger vaak erg gelijklopend zijn. Dit geldt ook voor de kenmerken
van de plegers. Uit de gemeenschappelijke risicofactoren blijkt dat de posities van plegers en slachtoffers bij familiaal geweld niet altijd duidelijk kunnen worden onderscheiden: minderjarige slachtoffers kunnen in hun puberteit plegergedrag ontwikkelen naar
andere gezinsleden; moeders-slachtoffers van partnergeweld kunnen op hun beurt hun
kinderen mishandelen; partnergeweld en ouderenmis(be)handeling gaan vaak gepaard
met ‘traumatische verbintenissen’, waardoor het niet altijd even duidelijk is wie slachtoffer en wie pleger is. De loyaliteit tussen slachtoffers en plegers van familiaal geweld heeft
een grote invloed.
Het is dan ook noodzakelijk om te vertrekken van een integrale en een gezinsgerichte
benadering. In de bestaande literatuur wordt dit vaak opgesplitst per geweldvorm: kindermishandeling, partnergeweld, ... Er zijn weinig tot geen boeken waarin de verschillende vormen van geweld naast elkaar, en in verband met elkaar worden gezien. Deze
‘integrale kijk’ vinden we heel belangrijk. We vonden het tot op heden niet in andere
boeken terug. We willen in dit boek de verbanden tussen de verschillende geweldvormen
in het gezin uitvoerig aan bod laten komen.
Daarnaast willen we iedereen (dus niet alleen hulpverleners) ervan bewust maken dat
geweld in het gezin veel meer voorkomt dan we allemaal denken, vaak gebeurt het veel
dichter bij ons huis of onze omgeving dan we (willen) denken. Om dit thema dichterbij te
brengen vonden we het in dit boek belangrijk om de theorie (Wat is geweld in het gezin?
Hoe ontstaat het? ...) te plaatsen naast concrete handgrepen over hoe je hiermee kan
omgaan. Ook deze combinatie verscheen tot nu niet in Vlaanderen.

1.2. Familiaal geweld?
1.2.1. Wat is familiaal geweld?
Mensen vragen zich dikwijls af wanneer er sprake is van geweld. Is geweld een eenmalige ruzie waarin er wordt geroepen tegen elkaar? Spreken we alleen over geweld
wanneer er wordt geslagen?
We spreken van familiaal geweld wanneer er enerzijds dwingend, intimiderend gedrag
wordt uitgeoefend tegenover een gezins- of familielid of (ex)intieme partner. Ander-
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zijds moet dit dwingend, intimiderend gedrag gepaard gaan met geweld of dreiging
met geweld. Het is dus de combinatie van dwang, intimidatie en een dreiging met
geweld of effectieve geweldpleging die bepaald of er sprake is van familiaal geweld.
Het geweld kan zowel actief als passief zijn. Passief geweld is dat je ook door iets niet
te doen (iemand geen of onvoldoende eten geven, geen of foute medicatie geven, maar
ook liefde onthouden, ...) geweld pleegt. Bovendien kan geweld zowel fysiek (slaan,
schoppen, bijten, ...), psychisch (vernederen, negeren, ...), seksueel (iemand verkrachten, maar ook iemand betasten, seksueel benaderen wanneer deze persoon het niet
wil) als economisch (iemand geen beheer over zijn eigen loon geven, ....) zijn.
Familiaal geweld kan door verschillende mensen worden gepleegd: volwassenen, adolescenten en kinderen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen er het slachtoffer van
zijn. Mensen kunnen direct of indirect slachtoffer zijn van familiaal geweld. Getuigen
van geweld zijn immers ook slachtoffers van geweld
We onderscheiden verschillende geweldvormen binnen het gezin: partnergeweld,
stalking, kindermishandeling, oudermishandeling (geweld dat wordt gepleegd van
een kind op een ouder), ouderenmishandeling (geweld dat gepleegd wordt van een
familielid op een oudere), en geweld tussen kinderen.

1.2.2. Waarom komt er zoveel geweld voor binnen gezinnen?
In onze samenleving is het gezin het meest gewelddadig sociaal systeem. Er wordt
met andere woorden binnen het gezin het meeste geweld gepleegd. Dat lijkt vreemd,
omdat dit net de plaats is waar we verwachten liefde en warmte te ontvangen. Het is
de basis van waaruit we ons volwassen leven verder vormgeven.
Gelles (1997) haalt een aantal factoren aan die zeer bepalend zijn voor dit gewelddadig gedrag. Zo brengen de gezinsleden veel tijd door met elkaar, zijn hun interacties
intensief en indringend, bestrijken hun activiteiten een zeer breed terrein. Rolpatronen in het gezin zijn ook sterk verbonden met leeftijd en geslacht en weinig tot niet
met talent, kennis of interesse. Deelnemen aan een gezin is een ongewild lidmaatschap, en de hoge mate van privacy gaat gepaard met minder sociale controle. Dit
maakt geweld in het gezin een product van hoe een gezin functioneert, eerder dan
een product van een individuele pathologie van één van de gezinsleden. Dit kort op
elkaar leven, zonder dat je de personen waarmee je dit doet uitkiest, kan het geweld
op peil houden, het laten escaleren of het verminderen. Tot slot plaatst de gezinscontext slachtoffers van geweld in een extra kwetsbare en zwakke positie omdat ze onder
sterke druk komen te staan om het geweld binnenskamers te houden. Er is nog veel
schaamte en taboe aanwezig om aan te geven slachtoffer (geweest) te zijn van geweld
in het gezin.
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1.2.3. Hoe ontstaat geweld binnen het gezin?
Er is niet één factor aan te duiden die verklaart waarom er in het ene gezin wel geweld
wordt gepleegd, en in het andere niet. Geweldpleging is vaak een combinatie van
zowel individuele, situationele als relationele en culturele factoren. Het is de combinatie van hoe je over geweld denkt en kijkt naar geweld en naar je gezinsleden, de
manier waarop je met conﬂicten omgaat, de situaties waarmee je te maken krijgt en
relationele factoren die bepalen of er al dan niet geweld wordt gepleegd.

1.2.3.1. Beïnvloedende factoren
In de visietekst opgemaakt door de hulpverleners van de provincie Antwerpen10 wordt
aangegeven dat er verschillende beïnvloedende factoren zijn die de kans op geweld in
het gezin vergroten of verkleinen. Deze factoren worden opgedeeld in drie soorten:
risicofactoren, protectieve of beschermende factoren en uitlokkende factoren.
– Risicofactoren zijn factoren die de kans op familiaal geweld doen toenemen. Dat
betekent echter niet dat er altijd geweld zal voorkomen wanneer een risicofactor
aanwezig is.
– Protectieve of beschermende factoren zijn factoren die de kans op familiaal geweld
doen afnemen.
– Uitlokkende factoren zijn ‘triggers’, situationele omstandigheden die er op een
bepaald moment voor zorgen dat ‘de bom ontploft’. Dat kan bijvoorbeeld een
omvallend glas zijn, een baby die begint te wenen, ... Een lijst opstellen van alle
mogelijke uitlokkende factoren van familiaal geweld is onmogelijk. Toch willen
we hier de situationele stress uitlichten, omdat dit één van de meest uitlokkende
factoren is.
Al deze factoren kunnen per vorm van familiaal geweld ook gerangschikt worden
naar hun oorsprong of bron. Zij vinden hun oorsprong in de persoon zelf, in de
micro-omgeving (het gezin) en in de macro-omgeving (de maatschappij).
Wanneer we de verschillende vormen van familiaal geweld bekijken, blijkt dat verschillende risicofactoren en beschermende factoren steeds terugkomen bij de verschillende vormen van familiaal geweld. Zo brengt bijvoorbeeld sociaal isolement
een verhoogd risico op verschillende soorten van familiaal geweld met zich mee; ook
alcohol en/of drugmisbruik verhogen dit risico. Het hebben van sociale contacten is
dan weer een bescherming tegen verscheidene vormen van geweld in het gezin. Het
is belangrijk deze risicofactoren en beschermende factoren niet los van elkaar te zien.
Bij situaties van familiaal geweld ziet men meestal dat er verscheidene risicofactoren
aanwezig zijn vooraleer er uiting wordt gegeven aan geweld.

10. Hulpverlening Provincie Antwerpen, visietekst familiaal geweld, samenwerkingsverband tussen hulpverleningsdiensten met betrekking tot familiaal geweld, provinciale coördinator inzake geweld, februari 2007.
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Per vorm van familiaal geweld zijn er echter ook speciﬁeke risicofactoren en beschermende factoren. Zo is bijvoorbeeld een ongewenste zwangerschap een risicofactor bij
kindermishandeling, en dementie speelt een risicoverhogende rol bij ouderenmis(be)
handeling. Op deze speciﬁeke factoren gaan we in dit boek niet in, gezien ze in andere
literatuur uitvoerig per vorm van geweld worden besproken.
Tot slot zijn er nog speciﬁeke kenmerken van slachtoffers en plegers die maken dat
de kans dat er geweld wordt gepleegd in het gezin groter is. Deze komen verder in
dit artikel aan bod.
We bespreken hieronder eerst situationele stress als een uitlokkende factor. Daarna
bespreken we de verschillende risicofactoren die geweld in de hand kunnen werken.
a) Uitlokkende factor: situationele stress
Situationele stresssituaties blijken een belangrijke uitlokkende factor te zijn bij geweld.
Mensen kunnen omwille van verschillende veranderingen in hun omgeving een stijgende stress ervaren. Het gaat hierbij om veranderingen of moeilijkheden die extra
eisen stellen aan het aanpassingsvermogen of aan het prestatievermogen van mensen. Deze stresssituatie moet steeds bekeken worden in combinatie met copinggedrag
van mensen, namelijk hoe iemand met deze stressverhogende situatie omgaat. In het
beste geval is coping probleemoplossend gedrag, maar in het slechtste geval kan de
vorm van coping maken dat er nog meer stress ontstaat.
Bruynooghe e.a. (1998) onderzochten in welke mate deze situationele stress geweld
in de hand werkt en gingen hierbij uit van veranderingen in de omgeving: in de
persoonlijke sfeer, in de relaties in gezin en familie, veranderingen op het werk en
ﬁnanciële problemen.
In de persoonlijke levenssfeer blijkt verandering in leefgewoonten een risicofactor te zijn voor alle vormen van geweld. Onder relaties in gezin en familie vallen
scheiding, ongeluk in de liefde, seksuele problemen, toename van conﬂicten met
partner, ruzie met familie en schoonfamilie en moeilijke kinderen. Deze blijken
allemaal tot een toename van geweld tegen anderen te leiden. Het zijn dus allemaal
risicofactoren.
Bij de werkgebonden risicofactoren leiden ruzie met de baas, ontslag en werkloosheid
allemaal tot een toename van geweld tegen anderen.
Onder ﬁnanciële risicofactoren worden armoede, schulden en verandering in ﬁnanciële toestand verstaan. Deze drie risicofactoren werken geweld tegen anderen in de
hand. Armoede is een zeer grote risicofactor bij geweld, zowel tegen anderen als
tegen zichzelf. Het hebben van schulden in het voorbije jaar heeft een sterke invloed
(vergelijkbaar met de factor conﬂicten met partner of ruzie met de familie) op alle
vormen van geweld tegen anderen en zichzelf. Veranderingen in ﬁnanciële toestand
hebben hetzelfde resultaat als schulden, zij het in mindere mate.
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Toename van conﬂicten in het gezin, in de familie en schulden zijn belangrijke risicofactoren omdat ze verschillende vormen van geweld in het gezin in de hand werken.
Men gaat er vaak vanuit dat geweldsituaties enkel in de lagere sociale klassen in de
maatschappij voorkomen. Inkomen en opleiding hebben echter geen invloed op het
plegen of slachtoffer worden van verbale, fysieke en seksuele agressie. Verschillende
onderzoekers (Bruynooghe en Opdebeeck, 1994, Kempen, 1991) tonen wel aan dat hoe
slechter men het heeft in de samenleving, hoe meer zelfmoordneigingen men heeft en
hoe meer geweld men gebruikt. Het is dus niet de opleiding of het inkomen, maar de
omstandigheden waarin je leeft, en de hoeveelheid stressfactoren die erin voorkomen,
die het risico op geweld vergroten. Situationele stress blijkt immers een belangrijke
risicofactor te zijn voor geweld in het gezin. Armoede blijkt hierin de meest sterke
omgevingsfactor. Het lijkt dan ook aangewezen vanuit het beleid betere leefomstandigheden aan mensen te bieden op vlak van wonen, werken en de combinatie gezin
en arbeid en inkomen. Dit is een eerste belangrijke stap in de preventie van familiaal
geweld, omdat hierdoor de situationele stress bij mensen minder groot wordt.
Toename van conﬂicten in het gezin en de familie blijken belangrijke risicofactoren
te zijn. Een preventief beleid moet dan ook gericht zijn op het leren omgaan met
conﬂicten, zonder dat dit in geweld hoeft te ontaarden.
In de hulpverlening is het van belang om cliënten te begeleiden in het omgaan met
geweld, maar ook om rekening te houden met situationele stress en deze factor te
betrekken in de begeleiding door samen met cliënten op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit binnen het gezin te bespreken.
b) Gemeenschappelijke risicofactoren bij slachtoffer en dader
Mensen hebben vaak het idee dat de risicofactoren voor slachtoffers en plegers zeer
verschillend zijn. Uit het grootschalig onderzoek van Bruynooghe, Noelanders en
Opbedeeck in 1998 blijkt echter dat negatieve jeugdervaringen, slachtofferschap, sociaal isolement, eenzaamheid en gebrek aan vertrouwen zowel voor slachtoffers als
plegers risicofactoren zijn die leiden tot het meemaken of gebruiken van geweld.
Slachtoffer- en plegerschap blijken hier dus zeer dicht bij elkaar aan te leunen.
Negatieve jeugdervaringen
Bij mensen die aangeven een ‘slechte jeugd’ te hebben gehad is er een grotere kans
op geweldpleging tegen anderen (schreeuwen, vernielen, slaan), geweld tegen zichzelf (zelfmoordneigingen en productgebruik) en seksuele agressie, als bij mensen die
het gevoel hebben een goede jeugd te hebben gehad. Dit gaat zowel voor mannen als
voor vrouwen op. Hierin heeft emotionele verwaarlozing duidelijk het meeste effect
terwijl materiële tekortkomingen in de jeugd geen invloed hebben op het gebruik van
geweld tegen anderen.
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Slachtofferschap
Ellenberger verrichtte al in 1954 een onderzoek waaruit bleek dat de pleger- en slachtofferrol zich in de levensloop niet zelden ontwikkelen als alternerende rollen. Bruynooghe e.a. (1998) onderzochten of slachtofferschap effectief een risicofactor is. Zij
komen tot de bevinding dat het meegemaakt hebben van matig of zeer ernstig fysiek
en seksueel geweld leidt tot verhoogd geweldgebruik.
Sociaal isolement
Mensen die weinig contact hebben met familie, vrienden of buren bevinden zich in
een sociaal isolement. Daardoor komt alle zorg neer op een beperkt aantal personen
en is er in moeilijke tijden niemand die bij kan springen of die praktische of morele
steun biedt. Het gebrek aan sociale steun kan worden versterkt als een van de partners zich afzijdig houdt van de zorg en/of de opvoeding. De andere partner heeft dan
een te grote last op de schouders, zeker wanneer er bovendien opmerkingen gemaakt
worden over de methoden waarop men de zorg verricht.
Een alleenstaande ‘zorger’ mist de steun van een partner en moet bij het ontbreken
van steun uit de omgeving zelf alle problemen oplossen. Deze zware belasting betekent een extra risico op opvoedings- en andere problemen.
Het sociale isolement gaat vaak hand in hand met slechte sociaaleconomische
omstandigheden en persoonlijke problemen. Een gezin met weinig geld en veel
schulden bij vrienden dat daardoor hun kennissenkring ziet afbrokkelen, niemand
meer uitnodigt thuis omdat de partner elke avond dronken is, het zijn voorbeelden
waarin het isolement groeit en niemand ziet dat dit gezin steeds verder in de problemen raakt.
Sociaal geïsoleerde ouderen lopen een groter risico om met een vorm van mishandeling in aanraking te komen. Hierdoor zijn er weinig mensen aanwezig die de slechte
behandeling kunnen signaleren en eventueel kunnen ingrijpen (Godkin e.a., 1989,
Pillemer en Finkelhor, 1989, Wolf en Pillemer, 1994, Lachs e.a., 1994).
Uit het onderzoek over ouderenmis(be)handeling dat Comijs (1996) verrichtte, blijkt
dat mensen die weinig controle hebben op gebeurtenissen in hun leven en die veel
kennissen maar weinig vertrouwenspersonen hebben, een verhoogde kans lopen op
chronische verbale agressie.
Sommige mensen zoeken het sociaal isolement juist op om op die manier te verbergen dat ze de situatie (het slaan van de partner of kind, de opvoeding van de
kinderen, ...) niet onder controle hebben. Voor de buitenwereld blijft het geweld
in het gezin daardoor ongemerkt. Dit geldt zeker voor gezinnen die regelmatig
verhuizen.
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Eenzaamheid, gebrek aan vertrouwen in anderen
Uit het onderzoek van Bruynooghe e.a. in 1990 bleek dat vrouwen die geweld meemaken als gevolg daarvan een sterke verstoring van hun sociale relaties kennen, vooral
van gezinsrelaties. Dit effect van geweld werd subjectief beleefd als een groot gevoel
van eenzaamheid en een gebrek aan vertrouwen in de partner.
Opdebeeck vergeleek in 1993 eenzaamheid bij slachtoffers van ouderenmis(be)handeling en eenzaamheid bij slachtoffers van partnergeweld en kwam hierin tot de volgende bevindingen. Wanneer we de sociale steun van de ouderen die gewelddadig
bejegend worden vergelijken met die van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld
zien we dat beide groepen elkaar in dit opzicht enigszins benaderen. Wat de praktischemotionele steun betreft, vormt de ontoereikendheid van het sociale netwerk voor de
mishandelde vrouwen in sterkere mate een probleem dan voor de ouderen: 42,9%
van deze vrouwen heeft op dit vlak een ontoereikend netwerk (tegenover 32,9% van
de ouderen) en slechts 19,3% geniet van adequate praktische instrumentele steun
(versus 30,6% van de ouderen). Voor de gezelschapsfunctie is de situatie van de mishandelde vrouwen veel slechter dan die van de ouderen: bij 71,4% van de vrouwen
is deze functie ontoereikend (tegenover 46,1% van de ouderen) en slechts bij 10,9%
is deze functie adequaat (tegenover 27,5% van de ouderen). Wat emotionele steun
betreft zijn de ouderen er echter slechter aan toe dan de mishandelde vrouwen: 33,7%
heeft wat dat betreft een inadequaat sociaal netwerk, versus 20,2% van de mishandelde vrouwen.
Comijs (1996) kwam in zijn onderzoek over ouderenmishandeling tot de conclusie
dat een combinatie van vermijdend gedrag bij problemen, een agressief reactiepatroon en beperkte sociale steun risicofactoren zijn voor fysieke mishandeling. Ouderen die weinig vertrouwen hebben in hun eigen bekwaamheden en geneigd zijn om
bij boosheid of frustratie agressieve gevoelens te onderdrukken en naar binnen te
richten, hebben een grotere kans om slachtoffer van ﬁnanciële benadeling te worden.
Besluit
Deze gemeenschappelijke risicofactoren tonen aan hoe klein de grens is tussen slachtoffer en pleger. Huyse (2002) stelt in dit verband dat zowel pleger als slachtoffer een
maatschappelijk kwetsbare risicopopulatie zijn, met verminderde kansen op welzijn
en gezondheid. Een groot deel van de plegers heeft zelf een vorm van trauma in zijn
geschiedenis ervaren en er zijn verschillende slachtoffers die gedurende een bepaalde
periode in hun leven dadergedrag vertonen (tegen zichzelf of anderen). Veel plegers
en slachtoffers hebben eenzelfde onveilig wereldbeeld. Er zijn dus bij beide groepen
meer gelijkenissen dan verschillen, wat maakt dat pleger- en slachtofferhulpverlening
erg met elkaar verbonden dienen te zijn.
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Het uitbouwen van sociale contacten, zich goed voelen in zijn vel, assertief zijn, kunnen omgaan met kritiek, zelfvertrouwen hebben, ... zijn allemaal belangrijke beschermende factoren die de kans op het daadwerkelijk gebruiken van geweld doen afnemen. Ze kunnen en moeten overal worden aangeleerd: in het gezin, in de opvang, in
de school, in het verenigingsleven, op de werkplek, in de hulpverlening.
Ook een vroege detectie lijkt aangewezen, om het geweld dat heeft plaatsgevonden te
verwerken en een plaats te geven, waardoor verdere ontwikkeling van slachtoffer- of
dadergedrag kan voorkomen worden.
Zowel slachtoffer als pleger hebben vaak te kampen met eenzaamheid en een sociaal
isolement. Het lijkt dan ook aangewezen om vanuit de hulpverlening, via de verwerking van vroegere trauma’s, te werken aan een hersteld vertrouwen in anderen en het
terug opbouwen van een vriendenkring. Ook leerkrachten, CLB, huisartsen kunnen
belangrijke ﬁguren zijn om het vertrouwen in anderen te herstellen. Daarnaast is het
vanuit de hulpverlening belangrijk rekening te houden met en in te spelen op deze
risicofactoren. We dienen er ons in de eerste plaats bewust van te worden dat cliënten
die bij de hulpverlening terechtkomen voor een huidige geweldsituatie vaak slachtoffer geweest zijn van geweld in het gezin en/of een negatieve jeugd hebben gehad.
Bruynooghe e.a. (1998) geven aan dat de hoeveelheid risicofactoren die geweld in
de hand werken eerder tot pessimisme stemmen voor het voorkomen van familiaal
geweld. Het gebruik van geweld heeft immers meer te maken met de totale som van
de risicofactoren waaraan iemand blootstaat, dan met het al dan niet aanwezig zijn
van één bepaalde risicofactor. Bovendien spelen ook beschermende en uitlokkende
factoren, en de individuele kenmerken van het slachtoffer en de pleger een rol. Wanneer de primaire preventie zich richt op afzonderlijke risicofactoren, zal zelfs het
volledig ‘uitroeien’ van één risicofactor slechts een marginaal effect hebben op de
prevalentie van geweld.

1.2.4. Klopt het cliché dat mannen slaan en vrouwen pesten?
In bijna alle verhalen in de media of elders zie je de man als pleger en de vrouw als
slachtoffer van geweld. Recent heeft men daarbij opgemerkt dat vrouwen vaker plegers zijn van psychisch geweld. Maar kunnen we deze opdeling tussen mannelijk en
vrouwelijk geweld wel handhaven in de realiteit?

1.2.4.1. Verklaringen voor partnergeweld
a. De feministische visie
De feministische visie richt zich op de rol van de mannelijke dominantie en het patriarchaat om antwoord te vinden op de vraag waarom mannen hun vrouwen slaan. Ze
richt zich op de maatschappij in plaats van op individuën als oorzaak van mannelijk
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geweld. Een man ontwikkelt vanuit de manier waarop jongens in onze cultuur worden
opgevoed de verwachting dat hij de macht heeft, de baas is. Ze zijn volgens feministen
gesocialiseerd om te domineren, en leren om hun ‘mannelijk privilege’ uit te oefenen
door middel van geweld (Davidson, 1978). Partnermishandeling is dan ook ‘normaal’
geweld, bedreven door mannen die geloven dat dit patriarchaat hun recht is en dat
het huwelijk hem onbeperkte controle geeft over hun vrouwen. Slaan is hierbij een
aanvaardbaar middel om aan deze controle gestalte te geven. De feministische visie
wantrouwt de psychologische oorzaken van mannelijk geweld; geweld wordt voor hen
niet bedreven door ‘gestoorde’ mannen, maar ontstaat vanuit normale, psychologische gedragspatronen van de meeste mannen. Overheersing van vrouwen is door de
cultuur, de maatschappij voorgeschreven (Walker, 1989, 1990, Pagelow, 1984).
De feministische analyses werpen een licht op de door verlatingsangst gekleurde sociale context van mannelijk geweld. Zij ontdekten de macht en de overheersing die (voornamelijk mannelijke) psychiaters voorheen over het hoofd hadden gezien. Anderzijds
geven navolgende onderzoeken aan dat er, ondanks dat mannen op dezelfde manier
gesocialiseerd waren, grote verschillen waren in mannelijk gedrag tegenover vrouwen
(Dutton, Golant en Pijnaker, 2000). Macht of overheersend gedrag werd hierin slechts
door 9% van de vrouwen gerapporteerd. Daarnaast toont een onderzoek naar machtsverhoudingen in het gezin (Coleman en Straus, 1986) aan dat in minder dan 10% van
de echtparen de man dominant is, en in ongeveer 7% de vrouw. Ook toont onderzoek
naar homoseksuele en lesbische koppels aan dat ongeacht met welk geslacht men een
koppel vormt, mishandeling bestaat (Dutton, Golant en Pijnaker, 2000).
Deze onderzoeksbevindingen geven aan dat de invloed van socialisatie op individuele mannen erg verschilt. Mannen hebben verschillende opvattingen over vrouwen, delen verschillende individuele niveaus van macht met hen, en handelen
naar het andere geslacht op verschillende manieren. De gewelddadige, dominante
man, gecreëerd vanuit socialisatie is in de minderheid (Dutton, Golant en Pijnaker,
2000).
b. De sociale leertheorie
De sociale leertheorie onderzoekt hoe habituele gedragingen verworven worden via
observatie van anderen, en hoe ze in stand worden gehouden door sociale bekrachtiging. In deze visie worden partnermishandelaars verondersteld geweld waar ze getuige van zijn te kopiëren of als rolmodel voor eigen (toekomstig) gedrag vast te houden.
Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat mannen die in hun kindertijd getuige
waren van geweld van hun vader op hun moeder, gemakkelijker geneigd zijn om zelf
geweld te plegen op hun vrouw. Bovendien spelen hierin ook ingebouwde instantbeloningen voor gewelddadig gedrag een rol: de geweldpleger ‘wint’ ruzies door geweld
te plegen. De sociale leertheorie houdt rekening met individuele variaties in gedrag
en brengt partnermishandeling in verband met een lange reeks studies over geweld
in het algemeen (Dutton, Golant en Pijnaker, 2000). Toch leidt het getuige zijn van
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geweld niet altijd tot geweldpleging. We gaan hier dieper op in bij de gevolgen voor
het getuige zijn van geweld.
c. De systeemtheoretische theorie
Systeemtheoretici benadrukken vooral de dynamiek tussen de koppels wat geweld
betreft. Hier gaat men uit van moeilijke jeugdervaringen bij beide partners, waardoor ze vanuit een te idealistisch beeld aan de relatie beginnen, zonder de sociale
vaardigheden te hebben geleerd om conﬂicten uit te praten. De systeemtheoretische en sociale psychologie geven aan dat de oorzaken en invloeden voor geweld
vaak hetzelfde zijn voor vrouwen en voor mannen (Berkowitz, 1993, Frude, 1994,
Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). In deze visie gaat men ervan uit dat het niet
altijd duidelijk is wie slachtoffer en wie pleger is, en eerder van een communicatiepatroon dat het risico op geweld doet stijgen. Van Lawick (2003) spreekt hierin over
een spiraal van geweld.
Het romantisch ideaal
Deze spiraal start met een romantisch ideaal van beide partners over hun relatie.
De informatie over hoe ze elkaar leerden kennen, wat hen aantrok in elkaar, en hoe
deze beginnende relatie verliep, werpt een licht op de latere problemen. Mastenbroek
(1995) geeft als waarschuwingsteken aan dat veel koppels waarbij later geweldpleging
opduikt, vlug gingen samenwonen, meestal op aandringen van de man. Men gaat zeer
snel een hoop verbintenissen aan met elkaar. ‘Na een week woonden we al samen.’
‘Hij wou direct beginnen aan kindjes.’ De partners bespreken nauwelijks met elkaar
welke verschillen er tussen hen zijn en hoe ze hun leven samen willen inrichten. De
focus ligt hier op gelijkheid: ‘we zijn één ziel’, ‘onze jeugd lijkt heel erg op elkaar’, ‘in
alles komen we overeen’, ... Ze hopen dat deze partner alles goed zal maken wat er
fout is gelopen in hun leven en gaan hierbij uit van een romantisch ideaal: ‘dit is de
persoon voor wie ik de belangrijkste ben, die mij waardeert voor wie ik ben, mij geeft
wat ik nodig heb en aan wie ik zal geven wat hij/zij nodig heeft’.
We starten in het begin van een relatie allemaal met een romantisch ideaal, met het
idee dat deze persoon perfect op ons potje zal passen. Het verschil zit hem echter in
de verwachting die we over de ander hebben. Men gaat hier uit van een tekort uit de
kinderjaren, waardoor de ander een onmogelijke opdracht krijgt. De verwachtingen
zijn zo hoog, het beeld van de partner is zo positief dat desillusie onafwendbaar is. Dit
maakt dat er vaak in het begin van deze relaties al grensoverschrijdend gedrag wordt
gesteld, maar dat men dit als positief ervaart. ‘Hij was er altijd.’ ‘Hij heeft mij geen
minuut in de steek gelaten in die moeilijke periode.’ ‘Zij zorgde en regelde alles.’ ‘Ik
was alleen nog met hem bezig, liet al mijn vriendinnen vallen.’
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Barsten in het ideaal
De verschillen worden in deze fase duidelijker. Dat betekent niet dat dit over grote verschillen hoeft te gaan, soms gaat het enkel over of iemand een ochtend- of een avondmens is, dus ’s morgens graag vroeg opstaat of liever ’s avonds nog wat langer opblijft.
Deze kleine verschillen zijn normaal wanneer de roze bril die iedereen opheeft in het
begin van de relatie langzaam realistisch kleurt. Het verschil bestaat erin, dat men
gedesillusioneerd reageert op dit verschil; men is teleurgesteld dat de ander toch niet
helemaal past in het ideale plaatje.
De vrouw begint een gesprek over de relatie en uit kritiek
Wanneer het romantisch ideaal barsten begint te vertonen, tracht meestal de vrouw
als eerste de relatieproblemen te bespreken. Hoe zij dit doet hangt af van de communicatievaardigheden die ze heeft, van haar inlevingsvermogen in de ander en van de
mate waarin ze oplossingsvaardigheden heeft ontwikkeld.
De man reageert afwijzend en angstig-defensief
Mannen ervaren dit als een mogelijk verlies van liefde, hun mannelijke trots wordt
geraakt. Zowel de angst om de ander kwijt te raken als de angst om gedomineerd te
worden door de ander spelen hierbij een rol. De angst om verlaten te worden heeft
te maken met een heel kwetsbaar zelfgevoel, een vijandig wereldbeeld en/of jeugdtrauma’s. Deze mannen kunnen moeilijk geloven dat iemand hen graag kan zien en
bij hem wil blijven, en krijgen hierdoor snel het gevoel dat hun vrouw niet meer van
hen houdt en hen wil verlaten. Ze zullen echter nooit zeggen dat zij hun vrouw wanhopig nodig hebben om te weten wie ze zijn, en dat het vooruitzicht om alleen te zijn
schrikwekkend is. De angst om gedomineerd te worden houdt verband met het beeld
van een goede partnerrelatie. Plegers van partnergeweld hangen meer dan andere
mannen de visie aan dat de man de baas moet zijn, dat naar de vader moet worden
geluisterd, dat huishoudelijke taken alleen voor vrouwen zijn, ...
De vrouw voelt zich verantwoordelijk en redt de relatie
Ze doet dit door woorden terug te nemen, de schuld op zich te nemen, eigen gevoelens te onderdrukken, en/of de mening van de man over te nemen. Vrouwen binden
dan in en vertonen gewenst gedrag om de relatie te herstellen.
Ontspanning bij de man en herstel van de romantische mythe
Door deze reddingsactie kan de man zich weer ontspannen. Hij voelt zich in zijn waarde hersteld en kan weer vertrouwen in de liefde van zijn vrouw. Dit roept bij de man aanhankelijk en toegewijd gedrag op, waardoor beiden zich weer (even) gelukkig voelen.
Deze eerste zes fasen zullen zich verschillende malen herhalen, alvorens de cyclus
zich voortzet.
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De vrouw raakt gefrustreerd en wordt bedekt woedend
Ze gaat hierdoor echter haar eigen behoeften onderdrukken en de waarden van de
man overnemen. Ze laten hierbij de kans schieten aan deze situatie hun eigen betekenis te verlenen en raken hierdoor meer en meer gefrustreerd. Zeuren, klagen, vertonen van psychosomatische klachten, geen zin meer in vrijen, ... worden de enige
manieren om nog bedekt verzet te tonen.
De man raakt meer en meer gefrustreerd en begint lichamelijk geweld te gebruiken
Machteloosheid, gecombineerd met het niet met woorden gezegd krijgen, stress en
schaamte leiden tot gebruik van geweld. Langzaam maar zeker loopt de spanning
thuis op en vallen de eerste klappen.
Vlak voor het geweld komen de plegers vaak in een soort van tunnelvisie terecht, een
‘van de werkelijkheid losrakend denken’. Het is als heel hard rijden op een snelweg:
je bent alleen bezig met rijden, het lijkt alsof je alleen maar rechtdoor kunt rijden
en er geen afritten meer zijn. De pleger gebruikt hier in zichzelf vaak ‘escalerende
gedachten’ over zijn partner: het steeds herhalen van hetzelfde standpunt, herhalen
dat de ander dit doet om hem te pesten, haar boosaardigheid herhalen, generaliseren
(altijd, nooit, iedereen, niemand, ...).
Aan de andere kant, vaak de eerste keer dat er geweld wordt gepleegd of wanneer de
vrouw dreigt weg te gaan, probeert de partnermishandelaar het goed te maken. Hij
overtuigt zichzelf en de ander(en) ervan dat het geweld zal ophouden, en belooft alles
wat de vrouw wil op te geven. Hij werkt op het schuldgevoel, en noemt zijn vrouw zijn
enige hoop. Het romantisch ideaal, de gedachte dat twee mensen die van elkaar houden alles moeten kunnen overwinnen neemt hier opnieuw de overhand. De vrouw
kiest er vaak voor dit gedrag als het werkelijke karakter van haar man te zien. Tijdelijk
levert de man zich over aan de vrouw, en heeft zij alle macht in handen. Zij wordt zich
erg bewust van zijn kwetsbaarheid, en wil hem graag redden.
Deze berouwvolle fase duurt echter niet lang, en ebt weg wanneer er weer barsten in
het romantisch ideaal komen.
De vrouw schaamt zich om het geweld, voelt zich tekortschieten, verbergt het geweld.
Ze neemt de verantwoordelijkheid voor het geweld op zich, en/of probeert nieuw
geweld te voorkomen door alerter, voorzichtiger te worden, en rechtstreekse confrontaties te vermijden. Vaak ontstaan hier een heleboel circulaire processen die het
geweld en de conﬂicten mee in stand houden of verergeren.
De macht die de man dacht te hebben door controle en geweld uit te oefenen slaat
na verloop van tijd om in machteloosheid. De vrouw trekt zich meer en meer terug
en lijkt steeds ongelukkiger te worden. Haar gedrag geeft de man het gevoel niet te
voldoen en hij heeft het gevoel alles fout te doen.

34

Algemeen

Beiden komen na een zekere periode van geweld steeds meer los te staan van hun
eigen emoties. Ze trekken zich in zichzelf terug, en beginnen dissociatieve kenmerken te vertonen. Het contact met de buitenwereld wordt meer en meer vermeden.
Zowel het slachtoffer als de pleger rouwen om het verlies van het romantisch ideaal.
Ze schamen zich voor de situatie waar ze zich in bevinden. Het wordt steeds moeilijker het geweld voor de buitenwereld verborgen te houden (Van Lawick, 2003).
d. Besluit
Gedurende meer dan vijfentwintig jaar is er een bitter debat aan de gang over onderzoek dat aantoont dat vrouwen in dezelfde mate geweld plegen op hun mannen als
mannen op hun vrouwen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er ongeveer
evenveel geweld wordt gepleegd door de man als door de vrouw (Archer, 2000, Mofﬁtt e.a.. 2001, Straus, 1999, 2005b, 2006). Hoewel sommigen nog steeds de nadruk
op het slachtofferschap van de vrouw leggen, gaat de discussie in het Westen de laatste jaren meer over de motivatie waarmee geweld wordt gepleegd. Degene die er nog
steeds van overtuigd zijn dat partnergeweld bijna steeds ontstaat vanuit een mannelijke dominantie en mannelijke degradatie van vrouwen impliceren nu dat de motivatie
bij vrouwen die geweld plegen meer gebeurt vanuit zelfverdediging dan bij mannen.
In een studie van Sommer (1994) wordt aangetoond dat zelfverdediging voor 10% van
de vrouwelijke, en 15% van de mannelijke ondervraagden geldt als motivatie voor de
geweldpleging, terwijl Carado, George e.a. (1996) stellen dat 53% van de vrouwen en
64% van de mannen geweld pleegt ‘om door te dringen’ en 52% van de vrouwen en
53% van de mannen terugslaat na een geweldpleging.
Duidelijk is echter wel dat, ondanks het feit dat er ongeveer evenveel geweld wordt
gepleegd door vrouwen als door mannen, de letsels bij vrouwen groter zijn. Deze
letsels hebben eerder te maken met een grotere fysieke kracht bij mannen, mannen
slaan niet meer dan vrouwen, maar harder. In een onderzoek van Medeiros en Straus
(2006) geeft men hierover aan dat bij geweldpleging zowel mannen als vrouwen
trachten te domineren of te controleren.
De hulpverlening in Antwerpen (2007) stelt in zijn visietekst dat geweld binnen de
familiale context vaak een dynamiek tussen verschillende personen in zich draagt. Er
is hier in mindere of meerdere mate sprake van een actie-reactieketting. Zowel pleger
als slachtoffer beïnvloeden elkaar wederzijds. Regelmatig gaat het hier om onbewuste
relatiestijlen en om automatische gedragspatronen. Inzicht in deze dynamiek is voor
omstaanders belangrijk, omdat elk lid uit het gezin zijn eigen visie op en beleving van
het geweld heeft. De hulpverlener, maar ook familie en vrienden, moet zich kunnen
inleven in de verschillende partijen om het principe van meerpartijdigheid waar te
maken: aan dezelfde kant staan als degene die je voor je hebt wil immers niet zeggen
dat je tegen de ander bent.
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Bij de dynamiek van familiaal geweld kunnen we het aandeel van de betrokkenen op
een continuüm plaatsen.
– Aan de éne zijde zijn er die situaties waarbij er een duidelijk machtsonevenwicht
is tussen de betrokkenen. Een van deze partijen heeft weinig tot geen invloed op
de dynamiek die tot geweld leidt. Hier horen de gezinnen bij waarvan de pleger
een psychiatrische problematiek heeft, de relatie wordt voornamelijk beïnvloed
door intrapersoonlijke factoren van de pleger. Hier kunnen we meestal niet spreken van een dynamiek tussen twee personen.
– Aan de andere zijde van het continuüm is er een dynamiek tussen de betrokkenen
aanwezig, die via wederzijdse invloeden tot een spiraal van geweld leidt. Het gaat
om relaties waarbij het geweld een volledig samenspel is tussen de twee personen.
Men zit als het ware ‘samen in de escalatie’. Het is enkel en alleen op dit uiteinde
van het continuüm dat men kan spreken van een aandeel van beide personen. We
zien bij de problematiek van familiaal geweld dat er een vicieuze cirkel bestaat, een
spiraal van geweld (hulpverlening in Antwerpen, 2007).
Het is belangrijk de geweldsituatie die je voor je krijgt in dit continuüm te plaatsen.

1.2.5. Klopt het dat 1 op 5 vrouwen slachtoffer wordt van
partnergeweld?
Geconfronteerd worden met geweld blijkt helaas meer regel dan uitzondering te zijn,
en dit zowel voor mannen als voor vrouwen: ruim twee derde van de vrouwen en bijna
drie vierde van de mannen werd ooit met één of andere vorm van fysiek of seksueel
geweld geconfronteerd.
Er wordt in de media heel veel gesproken over het gegeven dat 1 op 5 vrouwen slachtoffer zou zijn van partnergeweld. Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel familiaal
geweld voorkomt in onze samenleving, gezien het enerzijds een weinig onderzocht
thema is (zeker in België), anderzijds is er een groot taboe om hiermee naar buiten
te komen. Resultaten uit buitenlands onderzoek tonen bovendien erg verschillende
resultaten, afhankelijk van de actor die bevraagd wordt. Ook de registratie van familiaal geweld of het meten van de prevalentie, staat in verschillende sectoren (nog) niet
op punt. Tot slot behandelen de meeste onderzoeken slechts één of enkele vormen
van familiaal geweld.
Het cijfer van ‘1 op 5’ heeft echter vooral te maken met een foute interpretatie van het
onderzoek van Bruynooghe e.a. (1998), en gaat over het feit dat 28% van de vrouwen
die in hun leven worden geconfronteerd met geweld, door hun partner fysiek worden
mishandeld.
Wel blijkt dat bij het fysiek geweld op vrouwen de partners oververtegenwoordigd zijn
bij de matig ernstige en zeer ernstige vormen van geweld. Dit maakt hen voor geweld
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op vrouwen de gevaarlijkste geweldplegers. Bij de minder ernstige vormen van geweld
zijn de ouders oververtegenwoordigd. Ze zijn bovendien ook verantwoordelijk voor
20 tot 30% van het matig, ernstig en zeer ernstig geweld. Bij het fysiek geweld op
mannelijke slachtoffers stemt het patroon van de ouders overeen met dat van vrouwelijke slachtoffers: meestal wordt er minder ernstig geweld gepleegd, maar het geweld
kan ook matig of zeer ernstige vormen aannemen. Er is nog weinig onderzoek geleverd naar mannelijke slachtoffers, vooral over partnergeweld. Lenz en Puchert (2005)
onderzochten in Duitsland hoe vaak er geweld wordt gepleegd op mannen. Zij komen
tot dezelfde vaststellingen als Bruygnooghe wat het geweld op mannen in de kindertijd
en het geweld buitenshuis betreft. Wat het partnergeweld betreft komen ze echter tot
andere bevindingen. In dit onderzoek geeft een vierde van de mannen aan dat hun
huidige of vorige partner minstens één agressieve geweldpleging stelde. Geen van de
geweldplegingen resulteerden in een contact met politie of zoeken naar een vorm van
hulpverlening. De onderzoekers besluiten hieruit dat mannen die slachtoffers zijn van
partnergeweld geen hulp zoeken omdat ze vrezen niet te worden geloofd, en niet willen zeggen dat ze werden geslagen door hun partner. De schaamte en het taboe is hier
dus nog sterker aanwezig dan bij vrouwelijke slachtoffers.
Daarnaast bleek uit het onderzoek dat een zesde van de mannen werden gecontroleerd door hun partner: waar en met wie ze naar waar gingen, wat ze gingen doen,
en wanneer ze terug zouden komen. 5 tot 8% van de mannen verklaarden dat hun
partner hun mails, gsm- en telefoongesprekken controleerden, dat hun partner hen
zei wat wel of niet te doen, en met wie al dan niet om te gaan (zowel familie, vrienden als kennissen). Wat seksueel geweld binnen de partnerrelatie betreft kwamen
de onderzoekers tot de vaststelling dat de schaamte hier enorm hoog is, waardoor er
sprake was van onderrapportage.
De onderzoekers besluiten dat mannelijke slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer
benoemen, niet tegenover zichzelf en zeker niet tegenover anderen. Het is pas wanneer
er naar concrete gewelddadige acties wordt gepeild dat onderzoekers tot de vaststelling
komen dat ze effectief met een slachtoffer van geweld hebben te maken. Deze onderidentiﬁcatie met ‘slachtofferschap’ komt tot uiting in het feit dat ze nergens hulp zoeken,
en doet vermoeden dat ook het verwerken van deze feiten niet makkelijk zal verlopen.
Bruynooghe e.a. (1998) stellen dat bij seksueel geweld op vrouwen de partner de
gevaarlijkste geweldpleger is. Seksueel geweld in de (brede) gezinscontext komt bij
mannen minder voor dan bij vrouwen, maar wanneer het voorkomt kan het ook bij
hen ernstige vormen aannemen.
Dit betekent echter niet dat het geweld enkel door de partner wordt gepleegd. In 76%
van de gevallen werd het fysiek geweld op vrouwen gepleegd door een gezinslid: een
ouder (43%), een partner (28%), een broer of een zus (5%). Ook bij mannelijke slachtoffers van fysiek geweld zijn de ouders de belangrijkste plegers van geweld (37%).
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Voor de andere fysieke geweldpleging bij mannen is het geweld in meer dan de helft
van de meldingen afkomstig van buiten gezinsrelaties. Slechts 2% van de mannelijke
slachtoffers gaf aan dat hun partner pleger was van fysiek geweld.
Seksueel geweld kan bij vrouwen in alle relaties opduiken, zowel binnen als buiten
het gezin: met partners (20,9%), ouders (8,1%), broers/zussen (1,7%), in de bredere
familie (11.1%), andere bekenden (24%) en onbekenden (26.6%).
Seksueel geweld is bij mannen minder een gezinsaangelegenheid dan het fysiek
geweld: partner (7,7%), ouders (4,6%), broers/zussen (1,8%), andere familieleden
(2,1%). Het seksueel geweld wordt bij hen vooral gepleegd door ‘andere bekenden’,
dus buiten het gezin (38%). Bij de mannen komen evenveel onbekende seksuele plegers voor als bij de vrouwen (28%).

1.2.6. Hoe komt het dat ik zo weinig mensen ken die slachtoffer zijn
van familiaal geweld?
Geweld is nog steeds één van de laatste taboes van onze samenleving. Wanneer er
geweld wordt gepleegd in het gezin vinden alle partijen het zeer moeilijk dit ter sprake
te brengen. Dat heeft met verschillende factoren te maken: taboe, loyaliteit voor een
gezinslid, ...
In de meeste gevallen is het degene die mishandeld wordt die begint te praten, uit
zichzelf of omdat er iemand (de buurvrouw, de leerkracht, de hulpverlener, ...) goed
doorvraagt. Doorgaans wordt de stap naar de hulpverlening pas gezet wanneer het
geweld al een hele tijd aan de gang is en hulpvragen gericht aan het eigen sociaal netwerk hebben gefaald. Mensen hebben hier dus al een aantal pogingen ondernomen
om aan hun omgeving (soms vage) signalen te zenden, in de hoop dat deze worden
opgepikt. De manier waarop deze omgeving reageert is dan ook heel bepalend in hun
verdere gedrag. Als de buurvrouw, moeder, leider uit de jeugdbeweging, ... niet op de
gepaste manier reageert, kruipen mensen vaak terug in hun schulp. Ze krijgen vaak
de boodschap dat ze weg moeten bij deze partner of uit het gezin, er wordt met ongeloof gereageerd, ... Nochtans is het sociaal netwerk enorm belangrijk voor mensen,
veel belangrijker dan de hulpverlening ooit kan worden. Het is dan ook belangrijk om,
wanneer iemand met enige schroom vertelt dat het in zijn gezin niet allemaal koek
en ei is, met een onbevooroordeelde blik naar het verhaal te luisteren, en vooral met
deze persoon te gaan kijken wat hij of zij hiermee wil doen (eerder dan wat je zelf
denkt dat nodig is).
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1.2.7. Je hoort daders wel eens zeggen: ‘ze vragen erom’.
Kun jij daar bij?
Plegers van familiaal geweld hebben vaak een gebrekkig zelﬁnzicht en een afgezwakt
empathisch vermogen. Vanuit deze kenmerken schatten ze vaak de gevolgen van het
geweld niet in, of minimaliseren ze dat.
Bovendien roept het plegen van geweld zoveel schaamte op dat hij zijn gedrag externaliseert: ‘dat ben ik niet, ik heb het niet onder controle, er is iets dat overneemt’. Hij
ziet zijn slachtoffer vaak als degene die hem zo ver heeft gedreven: ‘de oorzaak ligt bij
mijn vrouw/kind, ik moet niet veranderen, mijn vrouw/kind moet veranderen’. Vaak
schat hij de gevolgen van zijn daden onvoldoende in, en/of is niet in de mogelijkheid
zijn gedrag ter discussie te stellen. Hij wil het gedrag van zijn slachtoffer veranderen,
terwijl zijn eigen gedrag buiten discussie blijft. Op deze manier minimaliseert hij de
ernst en de frequentie van geweld, en zijn verantwoordelijkheid hiervoor. Deze betekenisverlening werkt nieuw controlegedrag en geweld in de hand.
Daarnaast kampen zij met persoonlijke problemen en hebben opvattingen over seksualiteit en geweld, die de grens om geweld te plegen versoepelen.

1.2.7.1. Gebrekkig zelﬁnzicht en afgezwakt empathisch vermogen
Bij elke vorm van geweld in het gezin komt naar voren dat plegers van geweld weinig
empathisch vermogen hebben. Daarnaast stellen deze plegers hun gedrag weinig in
vraag.
Wileman en Wileman (1997) beschrijven in hun onderzoek dat plegers van partnergeweld vaak over een gebrekkig zelﬁnzicht en een afgezwakt empathisch vermogen
beschikken. Zij kunnen zich onvoldoende inleven in anderen en stellen hun gedrag
weinig tot niet in vraag. Het plegen van geweld is gekoppeld aan schuld- en schaamtegevoelens, wat het in vraag stellen van het eigen gedrag nog bemoeilijkt.
Ouders die geweld plegen op hun kinderen blijken vaak een gebrek aan pedagogisch
besef te hebben. Dit betekent dat de ouder de vaardigheid mist om de emoties en
bedoelingen van het kind juist te interpreteren. Deze ouders hebben geen besef van
wat het kind nodig heeft aan zorg, warmte en bescherming. Zij weten zich niet in
het kind in te leven en vinden daarnaast geen goede balans tussen de belangen van
het kind en die van zichzelf. Bovendien speelt ook onwetendheid hierin een grote rol
(Adriaenssens, 1996).
Ook bij ouderenmis(be)handeling zijn er een aantal plegers die handelen uit onkunde en onwetendheid. Men spreekt hier van ‘ontspoorde zorg’. Deze mensen zijn
vaak plotseling in de zorg voor de oudere gestapt, zonder voldoende voorbereiding.
Deze zorg gaat na verloop van tijd zwaarder wegen, waardoor de zorg die vanuit de
beste bedoelingen is ontstaan, stilaan kantelt naar verwaarlozing en mishandeling.
Ook deze mensen missen de vaardigheden om het gedrag van de oudere juist te
interpreteren en hebben vaak weinig besef van wat de oudere nodig heeft (Bakker,
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2001). In het artikel van Nele Verrezen komen we hier op terug (deel II hoofdstuk
8).
Jongeren die geweld plegen op hun ouders zijn vaak slachtoffer van geweld in het
gezin. Zij hebben niet geleerd om conﬂicten op een andere manier op te lossen en
handelen ook van daaruit uit onkunde en onwetendheid.

1.2.7.2. Persoonlijke problemen
Het gedrag van daders die geweld plegen in het gezin vindt vaak plaats in de context van persoonlijke problemen zoals verslaving aan alcohol, drugs of gokken of een
psychiatrische problematiek. Een verslaving maakt drank, drugs of gokken vaak zo
belangrijk, dat het welzijn van de partner, kind of ouder uit het oog wordt verloren.
Ook bij oudermishandeling geldt verslavingsproblematiek als een versterkende factor. Deze jongeren komen regelmatig tot terreurgedrag jegens hun ouders om geld
voor hun verslaving los te krijgen. Bovendien leidt het gebruik van middelen zelf ook
weer tot agressieve doorbraken (Bentinck e.a., 1986).
Ook ﬁnanciële of psychische problemen, problemen in de relatiesfeer of een chronische ziekte kunnen mensen beperken in het geven van voldoende zorg naar de andere
gezinsleden.
1.2.7.3. Opvattingen over seksualiteit en geweld
Een aantal opvattingen over seksualiteit blijken geweldverhogend te werken. Slachtofferonvriendelijke opvattingen over fysiek en seksueel geweld leiden tot seksuele
agressie en de neiging geweld te gebruiken. Personen die fysiek geweld goedkeuren
gebruiken meer geweld tegen anderen en tegen zichzelf. Mensen die fysiek geweld
rechtvaardigen zijn vooral verbaal agressiever.
Het aantrekkelijk vinden van porno blijkt uit verschillende onderzoeken (Russell, 1984)
een risicofactor te zijn voor geweld. In het onderzoek van Bruynooghe (1998) blijkt dat
porno een mannelijk fenomeen is en aanleiding geeft tot verbaal geweld, geweld tegen
anderen en seksuele agressie. Seks om te troosten blijkt vooral een vrouwelijk fenomeen dat ook gepaard kan gaan met seksuele agressie. Mensen die geweld gebruiken
om henzelf of iemand anders een positief zelfbeeld te geven of om iemand aan hen te
binden, gebruiken signiﬁcant meer seksuele agressie en geweld tegen anderen.
1.2.7.4. Bemerkingen en suggesties
De aanwezigheid van een gebrek aan empathisch vermogen en zelﬁnzicht bij de
meeste plegers van geweld in het gezin, toont aan hoe belangrijk het is om hiermee
binnen de hulpverlening aan de slag te gaan.
Bij persoonlijke problemen wordt verslaving vaak genoemd bij de persoonlijke problemen van plegers van geweld in het gezin. Dit geeft te denken over het aantal verslaafden die slachtoffer én pleger zijn van geweld in het gezin. Het is aangewezen om
hiermee binnen de drughulpverlening én de verslavingszorg rekening te houden.
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1.2.8. Waarom gaan slachtoffers niet meteen weg als ze worden
geslagen?
Mensen die niet in de situatie zitten verbazen zich vaak over het feit dat het slachtoffer bij hun gewelddadige partner blijft en er zelfs naar blijft terugkeren na doodsbedreigingen.
De vraag waarom iemand slachtoffer is van geweld wordt vaak gesteld, maar geweld
laat zich moeilijk voorspellen vanuit de kenmerken van het slachtoffer. Toch merken we dat het kenmerk van afhankelijkheid en kwetsbaarheid vaak terugkeert bij de
verschillende geweldvormen in het gezin. Het is duidelijk dat deze afhankelijkheid
nauwelijks kan gehanteerd worden om geweld te voorkomen, maar het kan ons helpen de complexe problematiek van familiaal geweld te begrijpen. Het feit dat mensen
niet onmiddellijk bij de eerste keer dat er geweld wordt gepleegd het huis verlaten, en
hier ook na langdurig geweld niet altijd voor kiezen, heeft immers te maken met deze
afhankelijkheid waarmee zij vaak zitten van de pleger. Bovendien zien we dat er bij
geweld in het gezin vaak een traumatische verbintenis is tussen slachtoffer en pleger,
waardoor de loyaliteit van het slachtoffer voor de pleger veel groter is dan bij anderen.
Beide kenmerken spelen een rol bij verschillende geweldvormen.

1.2.8.1. Afhankelijkheid bij het slachtoffer
a. Afhankelijkheid bij kindermishandeling
Een kind is afhankelijk van zijn ouder voor zijn leven en overleven. Als er geweld
wordt gebruikt van de ouder naar het kind, wordt het vertrouwen van het kind misbruikt. Dat eist zijn tol in de latere ontwikkeling van het kind: jongeren die slachtoffer
zijn van kindermishandeling kennen het begrip vertrouwen niet, volwassen die het
in hun jeugd meemaakten weten niet hoe ermee om te gaan. 80% van alle situaties
van kindermishandeling situeert zich volgens de onderzoeksgegevens in het gezin.
Sommige omstandigheden zoals huilbaby’s, te vroeg geboren baby’s, drukke kinderen en gehandicapte kinderen maken dat de opvoedingstaak voor de ouders erg zwaar
is, temeer daar de afhankelijkheid, het appel van het kind naar de ouder nog groter
is dan bij andere kinderen. Dit verhoogt de verantwoordelijkheid die ouders hierin
(moeten) opnemen en niet elke ouder is in de mogelijkheid of heeft de draagkracht
om deze verantwoordelijkheid te dragen (Adriaenssens, 1998).
b. Afhankelijkheid bij partnergeweld
Er heerst vaak verbazing en onbegrip vanuit de omgeving voor vrouwen die mishandeld worden door hun partner. Velen gaan ervan uit dat het evident is weg te gaan
indien je partner je slecht behandelt. Eens men de stap heeft genomen om te vertrekken, lijkt het ook onmogelijk om terug te keren naar een situatie die zowel voor
zichzelf en/of voor de kinderen onveilig is. Uit een onderzoek dat Opdebeeck in 1993
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verrichtte bij een groep vrouwen die omwille van partnerrelatieproblemen een beroep
deden op de residentiële hulpverlening, bleek dat de afhankelijkheid een belangrijke
rol speelt bij een terugkeer naar de gewelddadige partner.
Deze afhankelijkheid kan verschillende vormen aannemen:
– materiële afhankelijkheid, zoals huisvesting of ﬁnanciële middelen;
– affectieve afhankelijkheid of de mate waarin het slachtoffer gebonden is aan de
partner voor de invulling van affectieve noden;
– sociale afhankelijkheid of de mate waarin het slachtoffer relaties met derden
onderhoudt via de partner;
– symbolische afhankelijkheid of de identiteit die men zelf percipieert.
Deze afhankelijkheid kan gebaseerd zijn op de reële situatie van de vrouw (feitelijke
afhankelijkheid), maar kan ook sterk leven in de beleving van de vrouw (gepercipieerde afhankelijkheid). Elke vorm van afhankelijkheid vertoont een beperkte samenhang
met het in stand houden van de gewelddadige relatie. Wanneer men echter nagaat op
hoeveel terreinen een vrouw afhankelijk is, wordt de samenhang tussen deze afhankelijkheid en het in stand houden van de relatie erg groot: van de meest afhankelijke
vrouwen keert 75% na het verblijf in een residentiële setting terug naar de partner,
terwijl dit bij de minst afhankelijke slechts 5% is.
c. Afhankelijkheid bij ouderenmis(be)handeling
Wanneer lichamelijke en geestelijke vermogens door het ouder worden achteruitgaan, zal men meer en meer aangewezen zijn op de hulp van anderen. Dat maakt
ouderen kwetsbaar. Comijs (1996) komt in zijn onderzoek tot gelijkaardige vormen
van afhankelijkheid bij slachtoffers van ouderenmishandeling als Opdebeeck bij
slachtoffers van partnergeweld.
De toegenomen kwetsbaarheid van de oudere kan zorgen voor een verschuiving in de
verhouding tussen mensen: wanneer de een kwetsbaarder wordt, kan het overwicht
van de ander toenemen. Anderzijds is het niet altijd zo dat de kwetsbare partij, in dit
geval de afhankelijk geworden oudere, de onmachtige partij is. Sommige mantelzorgers ervaren dat de zorgbehoevende oudere de machtigere partij is, omdat deze
bepaalt wat de verzorger moet doen.
Een groep ouderen die extra kwetsbaar is en beduidend meer risico loopt te worden
mishandeld, zijn dementerende ouderen of ouderen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Niet alleen neemt bij dementie het risico toe, maar ook de mishandeling lijkt zwaardere vormen aan te nemen (Pot, 1996).
d. Bemerkingen en suggesties
Afhankelijkheid is een belangrijk kenmerk dat bij alle slachtoffers van geweld in het
gezin speelt. Het is dan ook een thema, dat dient meegenomen worden bij de hulpverlening, en dit zowel bij individuele begeleidingen als bij relatie- of gezinsbegeleidingen.
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Bovendien is het duidelijk dat bij het slachtoffer verschillende vormen van afhankelijkheid samengaan. Dit maakt dat het zeer aangewezen is om binnen de hulpverlening een integrale benadering over afhankelijkheid aan te nemen.

1.2.8.2. De traumatische verbintenis tussen slachtoffer en pleger
a. Traumatische verbintenissen bij kindermishandeling
De loyaliteitsgevoelens van kinderen naar hun ouders zijn een universeel gegeven. De
afhankelijkheidsrelatie die de start van hun leven kenmerkt, vormt hierbij een versterking van de natuurlijke verbondenheid van kinderen met hun ouders. Adriaenssens
e.a. (2002) geven aan dat kindermishandeling dat mechanisme ontzettend versterkt.
Dit gebeurt door innerlijke conﬂicten en schuldgevoelens bij het kind.
Het kind verzeilt in een innerlijk conﬂict, dat enerzijds bestaat uit het verlangen naar
een ouder die goed voor hem zorgt en anderzijds uit een grote angst voor deze zelfde
ouder. Deze dynamiek maakt dat het kind zeer afhankelijk wordt van de ouder.
Een bijkomende bron die de loyaliteit op een ongezonde manier versterkt is de ‘pedagogische verantwoording’ die ouders vaak aan hun gedrag geven. Een kind dat wordt
mishandeld, krijgt vaak bijkomende opmerkingen van de volwassenen als motief
voor zijn gedrag: ‘Als je niet zo’n moeilijk kind was, hoefde ik je niet te slaan’. Op
deze manier wordt er niet alleen binnengedrongen in het lichaam van het kind, maar
ook in zijn geest. Elke vorm van kindermishandeling gaat gepaard met emotioneel
geweld. De uitspraken die de ouder gebruikt moeten het kind duidelijk maken dat er
geen reden is waarom de ouder zichzelf ter discussie moet stellen en dat, wanneer
deze er toch zou zijn, dit bij het kind ligt. Dit patroon versterkt het gevoel van het
kind dat het ‘een slecht kind’ is. Het maakt het voor hem nogmaals duidelijk hoe blij
hij mag zijn nog een vader of moeder te hebben. Dit mechanisme geeft hiermee een
forse stoot aan de versterking van de loyaliteit van het kind voor de ouder-pleger. Men
spreekt hierin van een traumatische verbintenis (Herman, 1993). Pleger en slachtoffer vormen een traumatische twee-eenheid.
b. Traumatische verbintenissen bij partnergeweld
In partnerrelaties waarin geweld voorkomt bestaat vaak een patroon dat ertoe bijdraagt dat de relatie in stand blijft. Verschillende auteurs hebben gewezen op de aanwezigheid van dit patroon, wat ook hier wordt benoemd als een traumatische verbintenis (Dutton en Painter, 1998, Goldner, Penn e.a., 1990). Het is het ontbreken van
nestwarmte en emotionele armoede in het gezin die twee mensen naar elkaar drijft.
De kennis die zij over hun gezinssituatie delen maakt dat zij elkaar begrijpen. Zij
ervaren de positieve betekenis van samenzijn en wederzijdse steun, ook al gaat dat
meestal gepaard met weinig woorden; zij voelen elkaar aan.
Van Lawick (2003) spreekt hierin over een spiraal van geweld. Deze spiraal start met
een romantisch ideaal van beide partners over hun relatie. De informatie over hoe ze
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elkaar leerden kennen, wat hen aantrok in elkaar, en hoe deze beginnende relatie verliep, werpt een licht op de latere problemen. Mastenbroek (1995) geeft als waarschuwingsteken aan dat veel koppels waarbij later geweldpleging opduikt, vlug gingen
samenwonen, meestal op aandringen van de pleger. De partners bespreken nauwelijks met elkaar welke verschillen er tussen hen zijn en hoe ze hun leven samen willen
inrichten. Ze hopen dat deze partner alles goed zal maken wat er fout is gelopen in
hun leven en gaan hierbij uit van een romantisch ideaal.
Wanneer het romantisch ideaal barsten begint te vertonen, tracht meestal de vrouw
als eerste de relatieproblemen te bespreken. Plegers ervaren dit als een mogelijk verlies van liefde, hun mannelijke trots wordt geraakt. Zij krijgen zeer snel het gevoel dat
hun partner niet meer van hen houdt en hen wil verlaten. De ander bindt dan in en
vertoont gewenst gedrag om de relatie te herstellen. Door deze reddingsactie kan de
pleger zich weer ontspannen. Hij/zij voelt zich in zijn/haar waarde hersteld en kan
weer vertrouwen in de liefde van zijn partner. Dit roept bij de pleger aanhankelijk en
toegewijd gedrag op, waardoor beiden zich weer (even) gelukkig voelen.
De ander gaat hierdoor echter zijn/haar eigen behoeften onderdrukken en de waarden van de partner overnemen. Ze laten hierbij de kans schieten aan deze situatie hun
eigen betekenis te verlenen en raken hierdoor meer en meer gefrustreerd. Langzaam
maar zeker loopt de spanning thuis op en vallen de eerste klappen. Vaak neemt de
pleger zich voor dat het slechts bij één keer zal blijven, maar doordat ze beiden in dit
patroon van communicatie vastzitten, is de kans zeer groot dat de spanning opnieuw
hoog oploopt en het geweld zich herhaalt. Wanneer iemand voor het eerst geweld
gebruikt tegen zijn partner, roept dit bovendien zoveel schaamte bij hem of haar op
dat hij/zij zijn of haar gedrag externaliseert. Deze persoon ziet zijn of haar partner
als degene die hem/haar zo ver heeft gedreven. Hij/zij wil het gedrag van zijn/haar
partner veranderen. Het eigen gedrag blijft buiten discussie. Deze betekenisverlening
werkt nieuw controlegedrag en geweld in de hand.
De macht die de pleger dacht te hebben door controle en geweld uit te oefenen slaat na
verloop van tijd om in machteloosheid. Het slachtoffer trekt zich meer en meer terug
en lijkt steeds ongelukkiger te worden. Zijn of haar gedrag geeft de pleger het gevoel
niet te voldoen en hij/zij heeft het gevoel alles fout te doen.
Beiden komen na een zekere periode van geweld steeds meer los te staan van hun
eigen emoties. Ze trekken zich in zichzelf terug, en beginnen dissociatieve kenmerken te vertonen. Het contact met de buitenwereld wordt meer en meer vermeden.
Zowel het slachtoffer als de pleger schamen zich voor de situatie waarin ze zich bevinden. Het wordt steeds moeilijker het geweld voor de buitenwereld verborgen te houden (Van Lawick, 2003).
c. Traumatische verbintenissen bij ouderenmis(be)handeling
Comijs (1996) spreekt in zijn onderzoek naar ouderenmis(be)handeling over een
wederzijdse afhankelijkheid. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie kan bij de dader
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gevoelens van machteloosheid teweegbrengen, die vervolgens tot uitdrukking kunnen komen in het mishandelen van de oudere. Ook hier is er sprake van een traumatische verbintenis, waarin macht en onmacht hand in hand gaan.
d. Bemerkingen en suggesties
De loyaliteit tussen slachtoffer en pleger speelt een grote rol. Wanneer er geweld in
het gezin wordt gepleegd ontstaan er traumatische verbintenissen, die deze loyaliteit
nog vergroten. Deze mensen worden door dit patroon in de tang gehouden en stellen hierdoor meestal pas een hulpvraag tijdens crisismomenten. Na het verdwijnen
van de crisis leidt deze loyaliteit tot een zich terugtrekken in het gezinssysteem en het
verdwijnen uit het hulpverleningscircuit. Het is belangrijk hier vanuit hulpverlening
rekening mee houden.
Bovendien toont de traumatische verbintenis aan dat het aangewezen is om met
het gezin aan de slag te gaan, omdat de gezinsleden met elkaar in een bepaald
patroon vastzitten. Juist dit patroon maakt essentieel deel uit van het geweld in
het gezin.

1.2.9. Wat hebben kindermishandeling en partnergeweld met elkaar
gemeen?
In de hulpverlening is het men het erover eens dat alle vormen van geweld samen
moeten worden gezien. Maar houdt die integrale aanpak ook steek in de realiteit?
Uit een studie van Strauss, Geues en Steinmetz (1979) over familiaal geweld blijkt dat
slechts 2% van de mannen die als kind niet werden mishandeld, hun vrouw mishandelen. Bij mannen die slachtoffer zijn van fysiek geweld, is dit percentage vier keer
hoger. Er werd ook een duidelijk verband opgemerkt tussen de verschillende soorten
familiaal geweld. Kinderen die slachtoffer waren van verschillende soorten van fysiek
geweld bleken driemaal gewelddadiger te zijn tegenover hun broers en zussen dan
de kinderen die geen fysiek geweld ondergingen. Bovendien bleek dat 76% van de
kinderen die herhaaldelijk fysiek geweld ondergingen van hun ouders ernstig en herhaaldelijk geweld plegen tegenover broers en zussen.
Er is een aantoonbare relatie tussen de straffen die men als kind onderging en het
plegen van kindermishandeling als volwassen ouder. Meer dan één vierde van de
moeders die als kind werden mishandeld, vertonen bij hun kinderen gedrag dat als
kindermishandeling wordt beschouwd. Eén op tien van de moeders die zelf niet werden geslagen doet hetzelfde.
Bovendien blijkt dat kindermishandeling door de moeder twee keer zo vaak voorkomt
bij vrouwen die door hun partner werden mishandeld als bij vrouwen die niet worden
mishandeld. Ook plegers van partnergeweld plegen meer geweld op hun kinderen
dan mensen die geen geweld plegen op de partner (Strauss, 1992).
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In het artikel van Dr. Peter Adriaenssens wordt er dieper ingegaan op de verbinding
tussen partnergeweld en kindermishandeling (zie deel II hoofdstuk 4.).

1.2.10. Ben je, als je als kind wordt geslagen, getekend voor het
leven?
Wat doet geweld met iemand? Ben je je leven lang slachtoffer? Wat doet getuige zijn
van partnergeweld met kinderen binnen het gezin? Geven alle kinderen die ooit zijn
geslagen dit geweld later ook door aan hun partner, of aan hun eigen kinderen?

1.2.10.1. Gevolgen voor het jonge kind als slachtoffer en/of getuige
Kinderen die getuige en/of slachtoffer zijn van geweld leven vaak jarenlang in een
omgeving waarin bedreigingen dagelijkse kost zijn. Als gevolg van het geweld ervaren
kinderen een reeks van emoties en gevoelens.
Kinderen die getuige en/of slachtoffer zijn van geweld kunnen erg geïsoleerd geraken, omdat ze als gevolg van de situatie thuis geen activiteiten kunnen ondernemen
die passen bij hun leeftijd, zoals vriendjes mee naar huis nemen, of omdat ze lichamelijk worden verwaarloosd. Ze vallen hierdoor uit de toon bij de andere kinderen. Ze
kunnen ook geïsoleerd geraken doordat ze stroever zijn in de omgang met anderen.
Zij beschikken over minder vaardigheden om problemen in relaties op te lossen en
kunnen zich moeilijk inleven in de gevoelens van anderen. Ook durven kinderen vaak
niet of nauwelijks in opstand te komen tegen de ouder die hen mishandelt. Soms reageert een kind dat af door buitenshuis dwars en opstandig te zijn en in die situaties
te bepalen wat wel en niet mag. Daarnaast kunnen kinderen zich terugtrekken en het
contact met anderen zo veel mogelijk uit de weg gaan, waardoor zij in een isolement
geraken. Niet alle kinderen die getuige en/of slachtoffer zijn van geweld komen in
een dergelijk sociaal isolement terecht. Drie factoren zijn bepalend: het aanpassingsvermogen van het kind, de steun vanuit de familie en de steun vanuit de omgeving
(leerkracht, vrienden, ...).
Naast gedragsproblemen vertonen kinderen die slachtoffer en/of getuige zijn van
geweld vaak psychosomatische klachten zoals pijn zonder aanwijsbare reden: hyperventilatie, hoofdpijn of buikpijn. Ook eet- en slaappatronen zijn vaak verstoord. Onder
deze symptomen liggen emotionele reacties zoals boosheid en angst, die hun emotionele en sociale ontwikkeling in de weg staan (Baeten en Geurts, 2004).
Kinderen die slachtoffer zijn van geweld in het gezin hebben vaak een sterk ontwikkelde zelfbeschuldiging. Die ontstaat vanuit twee invalshoeken van de eerder beschreven ‘traumatische verbintenis’. Enerzijds is er de actieve beschuldiging door de volwassene die zegt dat het kind fysiek geweld uitlokt. Anderzijds is de beschuldiging
ook geworteld van binnenuit, omdat het voor deze kinderen leefbaarder is om ervan
uit te gaan dat ze slecht zijn en een goede ouder hebben, in plaats van het falen van
de ouder te erkennen (Adriaenssens e.a., 2002).
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Bij kinderen merken we ook de ‘gedeeltelijke dissociatie’: er zijn wel herinneringen
aan het geweld, maar de bijhorende gevoelens zijn ervan ontkoppeld. Dissociatie
kan ook gepaard gaan met amnesie, wanneer kinderen aangeven dat ze tot aan een
bepaalde leeftijd geen enkele herinnering meer hebben. Pijnlijke emotionele herinneringen van een fase van het leven worden beschermd en afgedekt (Janet, 1925, van
der Hart, 1995).
Kindermishandeling remt de ontwikkeling van een kind af en kan stoornissen veroorzaken. Het schaadt de emotionele ontwikkeling en de vooruitgang van de motoriek,
de groei, de spraak, het taalgebruik en de intellectuele vermogens (Adriaenssens e.a.,
2002).
In de meeste gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, is er een kind dat door
de ouders met rust wordt gelaten en uitdrukkelijk op hun liefde mag rekenen, soms
geïdealiseerd, soms verwend. Getuige zijn van geweld kan echter ook in zulke situatie erg traumatiserend zijn. Bovendien maken ook deze kinderen deel uit van een
slecht functionerend gezinssysteem. Ook deze kinderen moeten onze aandacht krijgen en waar mogelijk bij de hulpverlening worden betrokken. Het aantal kinderen dat
getuige is van familiaal geweld is overigens aanzienlijk groter dan het aantal effectief
mishandelde kinderen.

1.2.10.2. Gevolgen voor de jongere als slachtoffer en/of getuige
Voor vele jongeren is de puberteit een lastige periode die vooral in het teken staat
van de ontwikkeling van de eigen identiteit, het aangaan van vriendschapsrelaties en
van intieme en seksuele relaties. Getuige zijn van geweld tussen ouders is voor deze
jongeren een bijkomende belasting, omdat zij geen voorbeeld krijgen van een evenwichtige en gelijkwaardige partnerrelatie. Zij lopen daardoor een grotere kans om
zelf in een gewelddadige relatie terecht te komen, omdat zij onvoldoende vertrouwen
hebben in zichzelf en in anderen om gelijkwaardige relaties aan te gaan en in stand
te houden.
Jongeren die getuige en/of slachtoffer zijn van geweld kunnen in drie groepen worden
ingedeeld: een eerste groep ontwikkelt gaandeweg een dadergedrag, bij een tweede
groep zien we systematisch slachtoffergedrag ontstaan en bij een derde groep jongeren zijn de gevolgen uitdovend. Voor de eerste twee groepen kan dit gepaard gaan met
uiteenlopende problemen in de adolescentie en jongvolwassenheid.
De ontwikkeling naar dader- en slachtoffergedrag kan zowel bij jongens als meisjes
voorkomen. Een ontsporing in de richting van externaliserend dadergedrag (= dadergedrag gericht op de omgeving) komt veel vaker voor bij jongens. Dadergedrag bij
meisjes situeert zich meestal in minder opvallende zones: verbaal geweld, pesten,
emotionele verwerping. Ook geweld tussen broer en zus, of geweld van de jongere
naar de ouders kan hier plaatsvinden. Het feit dat de ouders hier niet op reageren
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kan een indicatie zijn voor het aanwezig zijn van geweld tussen de ouders. De zoon
die geweld pleegt, geeft de omgeving een duidelijk signaal van een problematische
verwerking van het geweld dat hem sinds zijn vroege kinderjaren overkomt of dat hij
aanschouwt. Indien dit signaal niet wordt opgepikt, is de kans groot dat de geweldcyclus voor deze jongere zich verder ontwikkelt (Adriaenssens, 1998).
Wanneer een jongere met geweld van een gezinslid wordt geconfronteerd en de signalen die hij hierover uitzendt niet ernstig worden genomen, slaagt deze er vaak
niet in om weerstand te bieden tegen andere daders van geweld. Elke geweldpleging
tast zijn capaciteit om weerbaarheid op te bouwen verder aan. Deze ontwikkeling
verhoogt het risico dat ze in contact komen met ‘redders’: partners die de kwetsbaarheid van deze jongeren (vaak meisjes) aanvoelen en zich vanuit hun eigen slachtofferrol aangetrokken voelen door datgene wat hun zo onbekend is, namelijk het uiten
van emoties. In de groep jongeren die worden getraind in slachtoffergedrag, scoren
meisjes het hoogst. Zij vertonen vooral internaliserend gedrag zoals zelfverminking,
zelfmoordgedachten, verslavingsproblemen en depressie. Jongens die in een slachtofferrol verzeilen maken een vergelijkbare ontwikkeling mee. Zij vormen echter een
veel kleinere groep. De gevolgen op lange termijn kunnen zeer uiteenlopend zijn: van
verstoord sociaal functioneren en psychosomatische klachten tot posttraumatische
stressstoornissen, verslaving, depressie, van zelfverwonding tot zelfdoding, criminaliteit en overdracht van geweld (Adriaenssens, 1998).
Uit verschillende onderzoeken (Dutton, 1994, Widom, 1989) blijkt dat mensen die in
hun jeugd zijn mishandeld een groter risico lopen om later zelf ook gewelddadig te
worden, dan mensen die geen geweldervaringen hebben. Leven in een gewelddadig
gezin blijkt hierin een sterke voorspeller van ernstige puberproblemen zoals depressie, agressie en jeugdcriminaliteit. Kaufman en Zigler (1989) besluiten uit hun studies dat één derde van wie als kind werd mishandeld, dit patroon in zijn eigen gezin
voortzet. Voor het voorkomen en aanpakken van geweld is het dus van belang oog te
hebben voor de totale dynamiek van mishandeling in gezinnen.
Toch moet men voorzichtig blijven met uitspraken over het voortzetten van geweld
van de ene generatie naar de andere. Het behoort zeker tot de langetermijnrisico’s,
maar het is niet altijd een dominant terugkerend patroon.

1.2.10.3. Gevolgen voor het volwassen slachtoffer
Een gewelddadige relatie heeft een sterke invloed op het zelfbeeld van het slachtoffer.
Het zelfbeeld en de levenskwaliteit worden ernstig aangetast door gevoelens van mislukking, vernedering en angst. Het slachtoffer ontwikkelt gaandeweg een laag gevoel
van eigenwaarde en respect. Er kunnen diverse fysieke verwondingen toegebracht
worden, gaande van lichte kneuzingen tot blijvende letsels en zelfs handicaps, als
gevolg van het fysiek en seksueel geweld. Daarnaast vertalen de traumatische gewel-
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dervaringen zich vaak in psychosomatische klachten: slapeloosheid, eetstoornissen,
hoofdpijn, hyperventilatie, ... Depressie, angsten en fobieën kunnen optreden als
gevolg van het verlies van controle over het eigen leven.
De slachtoffers die het geweld ondergaan raken vaak geïsoleerd, omdat ze gaan ‘leven
naar de feiten’: geen afspraken durven maken, geen relaties met anderen aangaan,
geen initiatief nemen, met de woorden van de partner spreken. Het controlerende
gedrag van de pleger en de schuld- en schaamtegevoelens van het slachtoffer versterken elkaar en maken het voor het slachtoffer erg moeilijk om naar buiten te komen
(Franck en Van Lint, 2000).
Omdat mishandelde vrouwen hun kinderen in een stressvolle situatie moeten opvoeden,
ontstaat het risico dat zij zelf geweld tegen hun kinderen gaan gebruiken. Mishandelde
moeders geven, in vergelijking met moeders die niet zijn mishandeld, aan dat zij dubbel
zo vaak hun kinderen geslagen hebben. De aard en de ernst van het geweld verschilt echter niet van andere moeders (Levendosky en Graham-Bermann, 2000). Anderzijds kunnen deze moeders ook een gevoel van belangrijkheid hebben, omdat zij voor een groot
deel verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Hierdoor kunnen mishandelde vrouwen een gevoel van eigenwaarde terugwinnen (Pocock en Cram, 1996).

1.2.10.4. Knelpunten
De gevolgen voor de slachtoffers tonen aan dat geweld in het gezin een duidelijke
transgenerationele dimensie heeft: geweld roept vaak geweld op en wordt op die
manier ook doorgegeven aan de volgende generatie. Daarom is het vroegtijdig detecteren van geweldsituaties in het gezin zeer belangrijk. Vroegtijdig ingrijpen vergroot
de kans dat het geweld in het gezin nog kan worden verwerkt en dat de gezinsleden
kunnen leren om op een andere manier met elkaar te communiceren. Dit verkleint
de kans dat het geweld zich voortzet.
De gevolgen voor slachtoffers illustreren ook hoe nauw de verschillende vormen van
geweld in het gezin bij elkaar aansluiten. Daarom dient de hulpverlening te vertrekken van een integrale kijk op het geweld in het gezin, in plaats van de verschillende
geweldvormen afzonderlijk aan te pakken.

1.2.11. Wat brengt kinderen zover om hun eigen ouders geweld aan
te doen?
Steeds vaker wordt melding gemaakt van kinderen en jongeren die hun ouders met
geweld bejegenen. Het lijkt hierin om verschillende oorzaken te gaan: verwaarlozing/
mishandeling van het kind, ontoereikend ouderschap/verwenning, of problemen op
het niveau van het kind.
Een eerste groep jongeren heeft als kind veel mishandeling en misbruik meegemaakt
vanwege de ouders en veel geweld waargenomen tussen de ouders. Bij deze jongeren
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is het gebruik van geweld in conﬂicten een deel van het gedragsrepertoire geworden.
Het nastreven van dominantie wordt een motief (Bruinsma, 1996). Ook (emotionele)
verwaarlozing vormt een mogelijke voedingsbodem voor oudermishandeling. Kinderen krijgen hierin een opvoeding waarbij ouders hun kinderen onvoldoende affectie
en warmte meegeven, weinig aandacht hebben voor hun persoonlijke ervaringen, op
een rigide wijze macht uitoefenen en onvoldoende rekening houden met de behoeften van hun kinderen.
Een andere groep betreft kinderen en jongeren die geen gezag lijken te willen aanvaarden en vrij gemakkelijk geweld gebruiken wanneer ze worden gefrustreerd. Ze
veroorzaken problemen op school, thuis en op straat. De hypothese van de sociale
achterstelling gaat bij de grootste groep gewelddadige jongeren niet op. Het blijkt dat
veel ruzie, schelden en dreigen met weglopen een risicoverhogend effect heeft (Bol,
Terlouw e.a., 1998). Zelfcontrole leren mensen vooral in hun eerste levensjaren wanneer ze van hun opvoeders leren om behoeftebevrediging uit te stellen en zo leren
omgaan met frustratie. Het blijkt dat ouders van gewelddadige jongeren gemiddeld
niet minder tijd, aandacht en geld in hun kinderen investeren. Deze jongeren kregen
echter weinig gedragsregels opgelegd, en/of ze werden niet consequent toegepast.
Deze kinderen werden verwend, leerden bepaald gedrag te stellen om wat ze willen
doorgedrukt te krijgen. Tegelijkertijd hebben zij geen zelfdiscipline geleerd en kunnen zij uitstel van behoeftebevrediging moeilijk verdragen. Er vindt een omkering
van de gezinshiërarchie plaats, waardoor het kind aan de ouders regels begint op te
leggen. Deze omkering kan om verschillende redenen gebeuren: de ouders nemen de
opvoedingsfunctie niet (meer) op, of beide ouders zijn het oneens over de manier van
opvoeden, of, één van beide ouders staat er alleen voor, en de andere ouder is letterlijk
of ﬁguurlijk afwezig (Hulpverlening provincie Antwerpen, 2007). Hierdoor krijgt het
kind geen consequente boodschappen mee. Ouders slingeren hier vaak tussen toegeven om de rust te bewaren, of ook zelf agressief gedrag stellen. Ouders verliezen vaak
tijdens de puberteit hun vat op hun kind en willen ook steeds minder investeren. Op
dit moment begint de jongere immers eisen te stellen waar ouders echt niet meer
aan kunnen voldoen, terwijl dit voordien nog wel binnen hun mogelijkheden lag (een
nieuw computerspel is een andere investering dan telkens het nieuwste model bromﬁets). Bovendien worden de eisen die aan het kind gesteld worden door de ouders,
de school, en de maatschappij opgeschroefd naarmate kinderen ouder worden. Het
kind gaat slechter presteren op school en voelt zich tekortschieten. Om het zelfbeeld
overeind te houden gaat het kind steeds meer in het verzet (Bol, Terlouw e.a., 1998).
Bij deze twee groepen jongeren die geweld plegen op hun ouder wordt het transgenerationele aspect duidelijk in beeld gebracht: jongeren die slachtoffer en/of
getuige zijn van geweld, maar ook van emotionele mishandeling zoals verwenning,
ontwikkelen zich tijdens hun puberteit tot pleger van oudermishandeling. Het is
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belangrijk om deze beide aspecten te bekijken bij een situatie van oudermishandeling.
Als laatste groep zijn er jongeren bij wie zich problemen stellen op het niveau van
het kind. Problemen op het niveau van het kind kunnen ook aanleiding geven voor
geweld ten aanzien van de ouders. Deze problemen kunnen van diverse oorsprong
zijn: gedragsstoornissen van diverse aard, psychiatrische problematiek, mentale handicap, ... (Ponjaert-Kristofferson e.a., 1999). De criminologen Gottfredson en Hirschi (1990) stellen vast dat aangeboren eigenschappen een rol kunnen spelen bij het
beteugelen van grenzeloze behoeften, maar dat de omgevingsfactoren van opvoeding
thuis en in de maatschappij een veel grotere invloed uitoefenen, en dus ook bij deze
groep steeds moeten worden meegenomen.

1.2.12. Hoe kan geweld worden vermeden?
Veel slachtoffers gaan, nadat er een aantal keren geweld werd gebruikt ‘leven naar de
feiten’. Ze proberen zoveel mogelijk geweld te vermijden, doen al wat in hun mogelijkheid ligt om geweld te voorkomen. Dit heeft zeker niet altijd het gewenste effect. Bovendien werkt vermijdingsgedrag bij sommige plegers als ‘een rode lap op een stier’.
De verantwoordelijkheid voor het al dan niet plegen van geweld ligt dus niet bij het
slachtoffer. Dit betekent echter niet dat hij/zij geen verantwoordelijkheid kan en moet
dragen, maar dan om zijn/haar eigen veiligheid en die van de kinderen te garanderen.
Hiervoor bestaat er een vlucht- en veiligheidsplan, waar het slachtoffer tips krijgt om
op verschillende momenten voor zijn/haar veiligheid en die van zijn/haar kinderen
te zorgen11. Hilde Genetello gaat in het artikel over werken rond veiligheid in op de
verschillende doelgroepen, ik beperk me hier tot het slachtoffer.
Als er geweld is
– Wees duidelijk. Als je iets niet leuk vindt of niet prettig: zeg het meteen en zeg
het duidelijk.
– Bij de eerste klap is het belangrijk meteen te reageren en duidelijk te maken dat
je het niet pikt. Denk niet na de eerste klap: ‘Ik laat het even rusten’. Als er vaker
klappen zijn gevallen, moet je hulp vragen, zie daarvoor de tips bij ‘hulp vragen’.
– Hoop niet dat je partner vanzelf verandert. Laat je niet overhalen tot medelijden met
zijn problemen. Je kunt zijn problemen niet oplossen, je kunt hem niet ‘redden’.
– Laat je geen schuldgevoelens aanpraten. Geweld valt nooit goed te praten.

11. Ministerie van Justitie, ‘Op eigen kracht’, Den Haag, Brochure. Zorgprogramma Een Veilighuis, zorgprogramma Relationeel Geweld, brochure, Utrecht .
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– Je kunt proberen de signalen van een komende uitbarsting te leren herkennen,
hoewel geweld ook vaak onverwacht uitbreekt. Maar ga wel weg als je signalen
merkt. Ga bijvoorbeeld met een geloofwaardig excuus het huis uit.
– Wees trots op jezelf als je actie onderneemt, zorg goed voor jezelf en blijf goed
eten. Breng en hou jezelf op orde.
– Het bijhouden van een dagboek kan helpen om alles op een rijtje te zetten en van
je af te schrijven. Zorg dat je partner het niet kan lezen, verstop het goed.
– Doe dingen die je graag wilt doen bijvoorbeeld cursussen volgen, sporten, ... Sluit
je niet op in huis, spreek en ontmoet andere mensen. Pak oude vriendschappen
weer op.
– Leer je kinderen hoe en wanneer 100 te bellen.
Tijdens een gewelduitbarsting
– Denk aan je eigen veiligheid en die van de kinderen. Dit kan in principe op drie
manieren: bescherm jezelf, vlucht of verdedig je. Zoek een manier van reageren
die bij je past, maar als je iets doet: doe het met overtuiging.
– Als je vlucht, zorg er dan voor niet te snel weer terug te gaan, en vraag iemand
anders met je partner te praten.
– Zorg voor een mogelijkheid om snel alarm te slaan. Koop bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Die kun je zo programmeren dat één druk op de knop verbinding geeft
met de politie, de buren of iemand anders die je kan helpen. Ga indien mogelijk
naar buiten wanneer er geweld wordt gepleegd. Bel 100.
– Roep om hulp zodat de buren eventueel 100 kunnen bellen.
In en om huis
Als je zicht hebt op waar en wanneer er het meest kans is op geweldpleging, kan het
zin hebben maatregelen te treffen die daarmee rekening houden.
– Zorg dat er geen voorwerpen binnen handbereik zijn, die als wapen kunnen worden gebruikt (zware asbakken, keukenmessen).
– Probeer bij een ruzie niet in de badkamer, garage, kelder of keuken te staan, waar
zware voorwerpen of andere mogelijke wapens voorhanden zijn.
– Zorg dat je de buitendeur altijd kunt openmaken (laat de sleutel altijd in het slot of
in de buurt van de deur). Zorg dat je de huissleutel op weg naar buiten snel mee
kunt nemen.
Als je gewond bent
– Ga naar een dokter of de spoedgevallendienst van een ziekenhuis. Als het gaat
om meer dan blauwe plekken, kan het blijvende gevolgen hebben, als je niet snel
behandeld wordt.
– Een dokter heeft beroepsgeheim, je kan hem gerust vertellen waar het letsel vandaan komt.
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– Maak foto’s of laat foto’s maken van je wonden. Deze kunnen later als bewijsmateriaal gelden.

–
–
–
–

Als je kinderen hebt
Vraag je af wat je (kleine) kinderen wilt en kunt vertellen.
Vertel (oudere) kinderen wat er aan de hand is, maak het bespreekbaar.
Maak duidelijk dat het geweld niet mag en dat het niet hun fout is.
Probeer te voorkomen dat ze getuige zijn van geweld. Dat zal niet altijd kunnen.
Maar probeer een manier te vinden om ze in veiligheid te brengen.

Sociaal netwerk
– Blijf contact houden met familie, vriend(inn)en, buren of met de school van je
kinderen. Zorg dat ze op de hoogte zijn. Zij kunnen naar je luisteren, je steunen,
eventueel onderdak verschaffen, als dat nodig is de politie waarschuwen, je naar
de dokter brengen, je partner aanspreken of je stimuleren iets te ondernemen om
het geweld te stoppen.
– Laat een brief met gegevens over de geweldsituatie (en eventueel foto’s) achter bij
iemand die je kunt vertrouwen. Dat kan later eventueel als bewijs gelden.
Hulporganisaties
– Hulporganisaties kunnen je steunen en helpen een einde te maken aan het
geweld. Ze kunnen je helpen een sociaal netwerk op te bouwen om je isolement
te doorbreken. Ze kunnen ook proberen de geweldspiraal te doorbreken en/of
hulp bieden aan plegers die geweld gebruiken.
– Vraag een eerste gesprek bij hulporganisaties. Zorg daarbij dat je informatie krijgt
over de mogelijkheden die er zijn om het geweld te stoppen. Vraag om informatie
over allerlei vervolgstappen: relatiebegeleiding, individuele ondersteuning, residentiële opvang in een centrum, scheiding, mogelijkheden om te verhuizen of
juist in je huis te blijven wonen, ...
Als je weg wilt
Als je besluit weg te gaan, moet je je vertrek goed voorbereiden. Die voorbereidingen
kunnen ook van pas blijken als je in een noodsituatie plotseling het huis moet verlaten.
– Schakel familie en/of vrienden in om je hierbij te helpen. Vertel enkel aan mensen
die je volledig kunt vertrouwen waar je naartoe gaat.
– Zorg dat je weet waar je in noodgevallen naartoe wilt, en hoe je daar moet
komen.
– Maak een keuze tussen je vluchtopties: familie, vrienden/kennissen of opvangvoorzieningen, binnen of buiten de stad. Ga hierbij na welke consequenties deze
mogelijkheden hebben, ook voor de kinderen (school, vrijetijdsbesteding, ...).
Bekijk welke adressen hiervan veilig zijn, ook in geograﬁsch opzicht.
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– Wanneer een opvanghuis de meest aangewezen vluchtoptie is: contacteer indien
mogelijk deze dienst op voorhand. Zij werken met een eerste gesprek. Bespreek
tijdens dit gesprek welke datum het meest geschikt is om te vertrekken. Op deze
manier kunnen ze een plaats voor je vrijhouden. Wanneer een contactname met
deze dienst niet mogelijk is: ga naar een politiebureau of hulpverleningsdienst (dit
opvangcentrum of een andere dienst). Zij nemen dan de nodige stappen voor een
opvangmogelijkheid.
– Als je een baan hebt, overweeg dan om je werkgever op de hoogte te brengen van
de situatie, en om je ziek te melden. Zeg je baan niet op.
– Bedenk dat, als je geen eigen inkomen hebt, je altijd een leeﬂoon kan aanvragen
bij het OCMW.
– Open een eigen bankrekening. Denk na over het adres: is er een adres van een
vertrouwenspersoon dat je kunt gebruiken?
– Informeer de school en/of dagverblijf van je kinderen.
– Contacteer eventueel een advocaat. Deze kan bij de vrederechter dringende maatregelen vragen (omgangsregeling met de kinderen, verandering van verblijfplaats,
indien nodig een straatverbod).
– Zorg dat je weet waar je in de buurt kunt opbellen, als dat thuis niet kan.
– Bespreek met oudere kinderen van tevoren de mogelijkheid dat ze misschien
samen met jou weg zullen gaan. Denk erover na of je ze daarmee wilt en kunt
belasten.
– Denk aan het afmelden bij (sport- of andere) verenigingen. Zeg voorlopig dat ze
ziek zijn (opzeggen kan later).
– Je kunt een koffer klaarzetten met persoonlijke bezittingen, kleding en documenten, eventueel bij een vertrouwenspersoon. Verstop deze koffer ergens waar je
gemakkelijk toegang toe hebt in geval van nood.
Als hij je lastig blijft vallen
Juridische mogelijkheden
Stalking’ is strafbaar. Bespreek met politie en/of een advocaat wat de mogelijkheden
zijn.
Sociaal netwerk
– Zoek contact met mensen (vrienden, je huisarts en de wijkagent) die je kunnen
steunen. Houd ze op de hoogte van wat er gebeurt, bijvoorbeeld als je een paar dagen
weggaat. Vraag hun je te waarschuwen als ze een verdachte auto of persoon zien.
– Waarschuw de school, en vraag hen de kinderen niet aan je ex-partner mee te
geven zonder jouw toestemming.
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In en om het huis
– Controleer het nieuwe huis op veiligheidsaspecten (sloten, uitgangen, ramen,
zicht op de voordeur, ...). Vraag aan de preventiewerkers van de politie of ze je
hierbij kunnen helpen.
– Noteer precies wat er gebeurt, als je wordt lastig gevallen. Ga na of er getuigen
zijn.
– Overweeg een hond te nemen. Honden zijn zeer effectieve alarmeringssystemen.
– Neem een geheim telefoonnummer, of een mobiel telefoonnummer. Zorg dat
men op het werk weet dat dit niet mag doorgegeven worden.
– Neem een antwoordapparaat. Zo hoef je niet op te nemen en kun je nagaan wie
er heeft gebeld. Je kunt ook een telefoon met nummerweergave nemen, zodat je
weet wie er belt.
– Houd belangrijke telefoonnummers (politie, familie, vrienden, ...) bij de hand.
– Varieer je vaste routes in je buurt van tijd tot tijd.

1.2.13. Hoe reageert de samenleving op familiaal geweld?
Er zijn nog veel mensen die geweld in het gezin niet begrijpen, en daardoor vaak
heel veroordelend kijken naar mensen die met geweld in het gezin geconfronteerd
worden. Het lijkt heel veilig om geweld als ‘ver weg’ en onbekend te zien. Hierdoor
sluiten we echter ook onze ogen voor geweld dat zich vaak veel dichter bij ons huis
bevindt dan we graag zouden zien.
Wanneer mensen er dan mee worden geconfronteerd, lijkt er vaak maar één uitweg te
zijn: slachtoffers moeten weg bij de pleger. Dit is echter bij elke vorm van geweld in het
gezin vaak niet de wens van het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer zich hier, al dan niet
op een directe manier tegen verzet, zien we dat de omgeving zich vaak van het gezin
afkeert: als hij/zij niet wil weggaan, moet hij/zij het zelf maar weten. Vaak wordt op dit
moment het contact verbroken. Het is inderdaad heel moeilijk ondersteuning te bieden,
te blijven luisteren naar wat er allemaal gebeurt met iemand die je graag ziet: je vriend(in),
je collega, je zus of broer, en dit zonder hem/haar te overtuigen bij de pleger weg te
gaan. Toch kun je vaak ook andere zaken doen. Uiteraard is het blijven luisteren op zich
al heel belangrijk, en zorgt het ervoor dat deze persoon niet verder geïsoleerd geraakt,
maar ergens terecht kan wanneer hij of zij er behoefte aan heeft. Daarnaast kun je samen
met het slachtoffer zoeken naar manieren om zichzelf te beveiligen. Hiermee kun je het
geweld vaak niet voorkomen, maar kun je wel mee naar vluchtwegen zoeken.

1.2.14. Wat kan de overheid doen?
In een complexe en vooral intieme materie als familiaal geweld is het voor elke overheid bijzonder moeilijk stappen te ondernemen. Toch zijn de laatste jaren al verschillende stappen in de goede richting gedaan. Het kan echter nog beter.
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Tot op heden hebben verschillende departementen, zowel op federaal als op gemeenschapsniveau inspanningen geleverd voor geweld in het gezin. De belangrijkste
departementen (Gelijke Kansen, Justitie, Welzijn) hebben verschillende visies over
geweld in het gezin. Zo focust het Federaal departement Gelijke Kansen zich op partnergeweld, anderen (zoals het Federaal Ministerie van Justitie en het Vlaams Ministerie van Welzijn en Gezondheid) bekijken dit vanuit een integrale kijk op geweld in
het gezin. Daarnaast lijkt men tot op heden vooral zijn eigen inspanningen te benadrukken, maar weinig te bepalen wat een algemene aanpak van familiaal geweld is,
en wat hiervoor nodig is. Dat maakt dat er op dit moment verschillende gaten in de
lappendeken bij de aanpak van familiaal geweld zitten, andere delen worden dubbel
gestikt, er worden geen grenzen aangegeven aan wie wat moet doen, ... Zo worden
sommige acties overbodig, wordt in sommige acties het doel gemist, andere acties
gebeuren dubbel.
Dit jaar wordt het Nationaal Actieplan Partnergeweld geëvalueerd. Dit lijkt een perfect moment om de discussie over een integrale aanpak over familiaal geweld of het
opnieuw beperken tot één vorm van geweld (in dit geval partnergeweld) opnieuw te
voeren. Daarnaast is er nood aan een algemene visie over familiaal geweld, waaruit
een gezamenlijke politieke aanpak rond groeit nodig. Zo worden er effectieve acties
opgezet, die aansluiten bij een groter geheel, waardoor we als maatschappij onze verantwoordelijkheid opnemen rond dit probleem.

1.2.15. Is het uitbannen van familiaal geweld een utopie?
Net zoals we voor het uitroeien van oorlog of armoede de aard van de mens zouden
moeten veranderen, lijkt het onwaarschijnlijk dat we ooit in een wereld zullen leven
zonder familiaal geweld. Maar dat besef mag allerminst een reden zijn om het hoofd
te laten hangen.
De hoeveelheid risicofactoren die familiaal geweld in de hand kunnen werken stemmen eerder tot pessimisme wat het uitbannen van familiaal geweld betreft. Ook wanneer de algemene preventie focust op één risicofactor, zal dit wellicht slechts een
marginaal effect hebben op de prevalentie van geweld. Het gebruik van geweld heeft
immers meer te maken met de totale som van de risicofactoren waaraan iemand
blootstaat, dan met het al dan niet aanwezig zijn van één bepaalde risicofactor. Het is
voor mensen ook niet altijd mogelijk om greep te krijgen op bepaalde risicofactoren.
Gebeurtenissen uit het verleden, zoals het zelf als kind mishandeld zijn of deprivatieervaringen in de kindertijd kunnen eens ze zich hebben voorgedaan niet meer worden uitgewist. Risicofactoren die voortvloeien uit situationele stress kunnen ook niet
altijd worden aangepakt.
Het aanpakken van verschillende maatregelen, om te zorgen dat mensen het beter
hebben in onze samenleving, en beter voor elkaar zorgen is dan ook belangrijk. Ik
som hieronder een aantal mogelijkheden op.
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Het bieden van betere leefomstandigheden aan mensen op vlak van wonen, werken en de combinatie gezin en arbeid en inkomen, is een eerste belangrijke stap
in het voorkomen van familiaal geweld. De projecten Partnergeweld van het Algemeen Welzijnswerk geven aan dat de problematiek van familiaal geweld verbonden
is met stressverhoging: geen werk meer, huisvestingsproblemen, vaak problemen van
armoede, ... In Amerika, waar men al jarenlang familiaal geweld onderzoekt, blijkt
dat in de staten waar men zich op dergelijke maatregelen focust, het geweld in het
gezin effectief daalt.
Algemene preventie kan ook gericht zijn op het uitbreiden van een goede relatie met
zichzelf en met anderen. Het verbreden van sociale contacten, zich goed in zijn vel
voelen, assertief zijn, kunnen omgaan met kritiek, zelfvertrouwen hebben, ... zijn allemaal belangrijke beschermende factoren die de kans op het daadwerkelijk gebruiken
van geweld doen afnemen. Ze kunnen en moeten overal worden aangeleerd, in het
gezin, in de opvang, in de school, in het verenigingsleven en op de werkplek.
Om deze beschermende factoren te versterken is het nodig om programma’s van
opvoedingsondersteuning en relatiebekwaamheid uit te breiden. Het vraagt de nodige kennis, vaardigheden en energie van ouders om kinderen op een verantwoorde
manier op te voeden. Elke ouder heeft hier ondersteuning van de omgeving bij nodig.
Meestal komt een groot deel van die steun vanuit de sociale omgeving van het gezin.
Maar als een ouder vastloopt, is aanvullende ondersteuning door professionals nodig.
Soms ontbreekt de steun uit het sociale circuit. Dan is die aanvullende steun extra
belangrijk. Het is dus van belang dat iedere ouder een beroep kan doen op opvoedingsondersteuning.
Zeker niet alle ouders zullen uit zichzelf op zoek gaan naar extra ondersteuning:
omdat ze niet inzien dat er problemen zijn of die problemen binnenskamers willen
houden. Daarom is het ook nodig opvoedingsondersteuning actief aan te bieden. Het
lijkt aangewezen om in de prenatale periode en bij jonge kinderen, aan alleenstaande
ouders, families met lage socio-economische status en tienerouders visites aan huis
te bevorderen. Bij weerbaarheidprojecten worden kinderen geoefend in het opkomen
voor zichzelf en worden ze gestimuleerd om met hun verhaal naar buiten te komen
als ze in de knel zitten. Het vergroot de kans dat kinderen aan de bel trekken als ze
in het nauw zitten. In België zijn er een aantal programma’s voor scholen ontwikkeld
over seksueel geweld. Andere vormen van geweld worden veel minder aangekaart,
terwijl ze veel meer voorkomen. Bovendien ligt de nadruk in een aantal van deze
programma’s op geweld buiten het gezin. Ook de programma’s die gericht zijn op
relatiebekwaamheid kunnen een effect hebben op familiaal geweld.
Daarnaast is het van belang om alle actoren te sensibiliseren voor familiaal geweld,
en de kennis over geweld in het gezin te vergroten. Het voorlichten van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen over geweld in het gezin is van belang, zodat zij hun
situatie (h)erkennen en weten hoe ze in dat geval hulp kunnen zoeken. Het is zowel
voor een slachtoffer als voor een pleger geen gemakkelijke stap om hulp te zoeken.
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Deze vorm van algemene preventie gaat niet echt naar de wortels van het probleem,
maar is in de eerste plaats gericht op vroegdetectie.
De gezinsleden zelf, maar ook de omgeving moeten bewust worden gemaakt van
het feit dat het probleem van familiaal geweld in verschillende vormen en gradaties
bestaat en dat een aanzienlijk aantal mensen hier slachtoffer van is. Het is van belang
duidelijk te maken welke factoren daarbij een rol spelen. Begrip en inzicht kunnen er
mogelijk toe leiden dat zowel slachtoffers als plegers hun eigen situatie in een vroeg
stadium erkennen en hulp van buiten gaan zoeken of hulp van derden accepteren.
Bovendien wordt op deze manier de sociale omgeving van ouderen zich bewust dat
het om onaanvaardbaar gedrag gaat. Om dit te bereiken zijn voorlichting en sensibiliseren noodzakelijk.
Ook professionele hulpverleners als huisartsen, verpleegkundigen of thuiszorginstanties, onthaalmoeders, maar ook leerkrachten moeten alert zijn voor mogelijk
geweld in het gezin. Onderkenning van verschillende vormen en gradaties van familiaal geweld vereist kennis en inzicht in het probleem. Kenmerken als sociale isolatie,
depressiviteit en lichamelijke verwondingen moeten reden zijn om al in een vroeg
stadium navraag te doen naar agressieve bejegening, verwaarlozing of benadeling. In
dat geval is het noodzakelijk om speciﬁeke en gerichte vragen te stellen. Wanneer een
situatie van familiaal geweld wordt bevestigd, moet worden nagegaan of het slachtoffer de interventie accepteert. Gerichte hulp kan worden gegeven als de aanleiding
tot de mishandeling duidelijk is. Om dat te bereiken is deskundigheidsbevordering
nodig voor al wie in het kader van zijn beroepsuitoefening met familiaal geweld in
aanraking kan komen.
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1.3. Familiaal geweld vanuit de hulpverlening

DE INTEGRALE AANPAK
We gaan uit van een integrale visie op en een integrale aanpak rond familiaal geweld. Dit
betekent het volgende:
1. We gaan uit van de samenhang tussen verschillende vormen van geweld in het gezin.
De risicofactoren, zowel voor slachtoffer- als plegerschap vertonen zeer veel gelijkenissen. Bovendien blijken verschillende vormen van geweld gecombineerd te worden, of in elkaar over te gaan. Ook vertonen de slachtoffers en de plegers van de verschillende vormen van geweld in het gezin vaak meer gelijkenissen dan verschillen.
2. We hebben aandacht voor alle levensdomeinen. Vaak stellen zich bij gezinnen waar
geweld wordt gepleegd immers problemen op verschillende domeinen: schulden,
isolement, relatieproblemen, ... Het is belangrijk hier voor het gezin de problemen op
deze verschillende levensdomeinen in beeld te brengen. Dit kan inzichtelijk werken,
en geeft de hulpverlening de kans om zijn begrip over deze moeilijke leefsituatie te
verwoorden (zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid die de pleger moet
nemen rond de geweldsituatie). Er kunnen met het gezin prioriteiten rond probleemgebieden worden bepaald, en hier kan naar een gepast oplossing voor een aantal
problemen worden gezocht.
3. We hebben aandacht voor de dader-slachtofferdynamiek. We gaan ervan uit dat er in
elk van ons een mogelijk slachtoffer en een mogelijke pleger schuilt. Bovendien hebben we de visie dat slachtoffer- en plegerschap niet zo ver uit elkaar liggen als vaak
wordt gedacht. We hebben hierbij oog voor de dynamieken en het continuüm dat bij
familiaal geweld kan spelen (Hulpverlening in Antwerpen, 2007).
4. We streven naar een intersectorale, samenwerkende aanpak. Verschillende hulpverleningsdiensten worden geconfronteerd met familiaal geweld, verschillende diensten
vervullen hierin een belangrijke rol. Samenwerking en het uitklaren van ieders rol en
taak, met de verschillende partners, is uitermate belangrijk bij dit thema. Deze partners kunnen zowel hulpverleningsdiensten als politiediensten, justitie, onderwijs, ...
zijn. Op deze manier kunnen we voorkomen dat mensen tussen de mazen van het
(hulpverlenings)net vallen. Het samenwerken met politie en justitie is hierbij uiteraard ook zeer belangrijk. In het artikel over samenwerking tussen hulpverlening en
politie en justitie wordt hier dieper op ingegaan (Deel 1 hoofdstuk 5).
Een integrale visie sluit niet uit dat de verschillende vormen van geweld in het gezin
specifieke kernmerken hebben.
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1.3.1. Onthaal
Mensen die worden geconfronteerd met geweld vinden het moeilijk om het geweld
zelf ter sprake te brengen. De loyaliteit tussen slachtoffer en pleger, de traumatische
verbintenis en de afhankelijkheid van slachtoffers zijn factoren die daarbij een rol
spelen.

1.3.1.1 Wisselende Hulpvraag
In de meeste gevallen is het degene die wordt mishandeld die begint te praten, uit
zichzelf of omdat de hulpverlener doorvraagt. Doorgaans wordt de stap naar de hulpverlening pas gezet wanneer het geweld al een hele tijd aan de gang is en hulpvragen gericht aan het eigen sociaal netwerk hebben gefaald. Slachtoffers zenden naar
hulpverleners vaak in eerste instantie onrechtstreekse signalen uit of formuleren een
andere hulpverleningvraag. ‘Ik weet niet meer hoe ik verder moet’, ‘ik heb relatieproblemen’, ‘ik wil thuis weg’, ‘hoe kan ik mijn partner/ouders veranderen’, ‘mijn
partner is geen goede moslim’, ‘ ik ben zo gespannen en vermoeid’, ‘ik heb een steen
in mijn maag’. Hulpverleners die onvoldoende ervaring hebben met de geweldsproblematiek zullen vaak deze signalen niet herkennen als familiaal geweld, waardoor
de geweldproblematiek niet besproken, laat staan aangepakt wordt. Het is dan ook
belangrijk dat hulpverleners voldoende alert zijn en mogelijke signalen oppikken en
bespreekbaar maken (Bruynooghe e.a., 1998). Een directieve, vastberaden aanpak,
waarin men durft doorvragen is hierbij nodig.
Doorgaans zoekt meestal het slachtoffer hulp meteen na een escalatie van geweld of
bij een crisissituatie. Op die momenten is het geweld bespreekbaar en is het appel
op de hulpverlener zeer groot, zowel wat diens hulpverlenende capaciteiten betreft
als de tijdsbesteding. Hulpverleners grijpen zulke ‘opening’ terecht ook aan om de
geweldsproblematiek aan te pakken. Het risico dat de hulpvraag na een zekere periode wegebt is echter reëel: vaak haakt het slachtoffer even later af, trekt zich terug uit
de hulpverlening en verzoent zich met de pleger van het geweld. Het is belangrijk om
alle hulpverleningsmogelijkheden te bespreken en eventueel de partner te betrekken.
De crisissituatie duurt meestal maar een paar dagen en partners nemen terug contact
op met elkaar. Ofwel komt dit initiatief van de pleger, maar evengoed van het slachtoffer. Zij willen geen van beiden dit geweld, maar wel elkaar. Vaak is de pleger wat
afgekoeld en ziet het slachtoffer terug de partner waar hij of zij verliefd op was. De
pleger is gekalmeerd en vaak is het drinken of ander ongepast gedrag gestopt. Dan is
het belangrijk om als hulpverlener alert te zijn en vaak al voor een eerste contactname
bespreekbaar te maken wat hij of zij zou doen als de andere terug contact opneemt
of hij/zij zijn partner terug contacteert. Wijs op de mogelijkheid om de partner uit
te nodigen en dit samen te bespreken. Wijs op het voordeel van de veiligheid en een
scheidsrechter. Blijf contextueel denken aan de meerzijdige partijdigheid en benadruk dat. Jij kiest geen partij, maar wilt beiden helpen om op zijn minst te praten
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over wat er is gebeurt. Stel geen illusies voorop dat jij alles kunt rechtzetten. Wijs
hen op het feit dat het beter is voor alle partijen om in alle vrede afscheid te nemen of
afspraken te maken voor een nieuwe start in overleg met derden dan hier alleen aan
te beginnen en zo opnieuw in die negatieve spiraal te vervallen met dezelfde partner
of een eventueel nieuwe partner.
Wanneer de cliënt toch afhaakt, kan dit gevoelens van machteloosheid oproepen bij
de hulpverlener (Franck en Van Lint, 2000). Een beter inzicht in en kennis van de
geweldsdynamiek helpt de hulpverlener om grip te krijgen op deze situatie. Door met
een laagdrempelige, outreachende en aanklampende werkwijze op deze crisissen aan
te sluiten, vermindert de kans dat de cliënt of het cliëntsysteem afhaakt. Daarbij is het
belangrijk om de start van een begeleiding zeer kort te laten aansluiten bij het onthaal,
huisbezoeken te doen en de cliënt regelmatig zelf te contacteren.
Ook mensen die hun gezinsleden mishandelen kloppen meestal niet zelf bij de hulpverlening aan. Ze komen vaak onder druk van anderen (hun partner, huisarts, melding, justitie) bij de hulpverlening terecht. Maar het gebeurt ook dat een mishandelaar
zich vrijwillig aanmeldt om over zijn of haar agressie te praten, weliswaar in bedekte
termen. Het is dan belangrijk om oog te hebben voor de onmacht die er in deze pleger
omgaat. Ook hij of zij wil niet slaan en ziet zijn/haar partner nog graag. Het is belangrijk erkenning te geven voor die machteloosheid, maar anderzijds ook te wijzen op
het feit dat het risico bestaat dat de partner ophoudt van hem/haar te houden en de
machteloosheid alleen maar groter wordt. Voor een vroegtijdige onderkenning van
familiaal geweld is het van belang dat ook aan plegers de kans wordt geboden zelf de
stap te zetten naar de hulpverlening. Ook voor hen zijn laagdrempelige voorzieningen
nodig waar zij voor informatie en hulpverlening terechtkunnen en waar zij indien
nodig kunnen worden doorverwezen.

1.3.1.2 een laagdrempelig onthaal
Een laagdrempelig onthaal is aangewezen voor familiaal geweld. Het is nodig dat
mensen die met geweld in het gezin te maken hebben een aanspreekpunt hebben
waar ze terechtkunnen. Laagdrempelige informatie- en hulpverleningspunten, en dit
voor alle gezinsleden (kinderen, jongeren, volwassen slachtoffers en plegers) kunnen alvast helpen voorkomen dat slachtoffers pas hulp inroepen wanneer het geweld
helemaal uit de hand is gelopen. Ze kunnen ervoor zorgen dat mensen in een eerdere
fase met hun partners en andere gezinsleden naar oplossingen gaan zoeken. Ze kunnen voorkomen dat men pas hulp inroept op het moment dat het geweld helemaal
uit de hand is gelopen. We vinden het niet aangewezen om per vorm van geweld in
het gezin een eigen laagdrempelig onthaal en hulpverleningsaanbod te voorzien, en
pleiten hierin voor een integraal laagdrempelig onthaal naar de verschillende vormen
van geweld in het gezin.
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Maatzorg is bij deze onthaalpunten zeer belangrijk, waarin met de cliënt samen geëxploreerd wordt wat het probleem is, wat er nodig is, en wat de doelstellingen zijn. Het
onthaal mag zich bij een thema als familiaal geweld echter niet beperken tot vraaggericht werken; het is aangewezen dat het geweld meer bespreekbaar gesteld wordt door
de hulpverlener, dat er meer doorgevraagd wordt. Ook moet er aandacht zijn voor het
gezinssysteem, waarin wordt nagegaan wie betrokken is, en wat er met de kinderen
gebeurt bij geweldsituaties.
De hulpvraag van de cliënt bij familiaal geweld kan soms verschillen van moment
tot moment. Dit vraagt een andere, meer aanklampende aanpak dan degene waarmee het algemeen welzijnswerk vertrouwd is. Een aanpak waarin rekening wordt
gehouden met deze wisselende vraag, waarin al tijdens het onthaal wordt gewerkt
rond de motivatie van de cliënt is bij familiaal geweld nodig. Het afhaken van de
cliënt kan gevoelens van machteloosheid oproepen bij de hulpverlener. Inzicht in
en kennis van de geweldsdynamiek helpt de hulpverlener grip te krijgen op deze
situatie.
Outreachende methodieken zoals actief contact opnemen met de cliënt en huisbezoeken zijn nodig bij familiaal geweld. Tot slot is meerzijdige partijdigheid, een open
houding waardoor mensen het durven bespreken, oog hebben voor eigen beïnvloeding van de hulpverlener juridische kennis (zowel strafrecht als burgerlijk recht) en
kennis van de sociale kaart rond familiaal geweld nodig.

1.3.1.3. Knelpunten
De Vertrouwenscentra Kindermishandeling voorzien een laagdrempelig onthaal- en hulpverleningsaanbod voor kindermishandeling, het Vlaams Meldpunt
Ouderenmis(be)handeling voorziet een aanbod voor ouderenmis(be)handeling, en
de minister van Welzijn, mevrouw Vervotte gaf aan de Centra voor Algemeen Welzijnswerk vorig jaar de opdracht om een laagdrempelig onthaal voor partnergeweld
te voorzien. We stellen ons de vraag of de cliënt, wanneer we per vorm van geweld in
het gezin aparte onthaal- en hulpverleningsdiensten voorzien, door het bos de bomen
nog gaat vinden. Bovendien zal een intense samenwerking tussen deze verschillende
diensten zeer noodzakelijk zijn, gezien het onmogelijk is om de verschillende geweldvormen in het gezin los van elkaar te zien.

1.3.2. Het aanbod voor slachtoffers van familiaal geweld
Bij partnergeweld kan een afzonderlijke individuele begeleiding van beide partners
een noodzakelijke en nuttige start zijn van een proces van gedragsverandering en
herstel van de geleden schade. Ook groepsbegeleiding kan echter vruchten afwerpen.
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a) Individuele begeleiding
Door middel van individuele begeleiding kunnen slachtoffers van partnergeweld
ondersteund worden bij het maken van keuzes en afwegingen, wanneer het gaat om
vragen over de gevolgen die het geweld kan hebben voor hun kinderen of over het al
dan niet voortzetten van de relatie. Afhankelijkheid en de traumatische verbintenis
zijn kenmerken van de meeste slachtoffers van geweld in het gezin. Dit gegeven moet
zeker worden opgenomen bij individuele begeleidingen van volwassen slachtoffers.
Daarnaast kan er worden gewerkt rond het herstellen van het zelfbeeld. Van Oustem
(2001) geeft concrete oefeningen hoe hier met het slachtoffer aan de slag te gaan.
Mensen die langere tijd in een geweldsrelatie hebben gezeten, hebben immers vaak
allerlei verwrongen en negatief geladen beelden over wie zij zijn, wat zij willen. Sommige beelden hebben zij overgenomen van hun (ex-)partner, anderen komen vanuit
vroegere (gezins)ervaringen. Het is van het grootste belang dat de cliënt onderscheid
leert maken tussen de gedachten, ideeën, wensen, meningen en gevoelens van zichzelf en die van zijn/haar (ex-)partner. Als men zich succesvol leert ontworstelen aan
een mishandelende relatie en de nasleep ervan, dan moet zijn/haar geschonden zelfbeeld hersteld en versterkt worden. Dit geldt ook voor een succesvol streven naar relatieherstel en voor het kunnen nemen van een doordachte beslissing over het al dan
niet willen continueren van de relatie.
(Zie instrumenten, addendum 5)
In het algemeen is het niet realistisch van een cliënt te verwachten dat hij of zij snel
tot een duurzaam en deﬁnitief besluit over de realtie komt. Bij ieder besluit dient
men daarom stil te staan bij de te ondernemen acties indien hij/zij op dit besluit
terugkomt, of indien hij/zij door haar de (ex-)partner van het genomen besluit wordt
afgebracht. Deze acties kunnen het best op schrift worden vastgelegd, en worden
verwerkt in het plan.
Een individuele benadering kan in een aantal gevallen echter een impasse en soms
zelfs een verergering van de situatie in de hand werken. Wanneer het slachtoffer individueel of in een groep mishandelende personen sterker wordt en meer verzet gaat
plegen kan dit voor de pleger bedreigend zijn, waardoor het geweld opnieuw toeneemt.
Het kan zijn dat het slachtoffer daardoor nog meer gecontroleerd en geïsoleerd wordt,
waardoor hij of zij niet meer op afspraken verschijnt (Van Lawick, 2003).
Vaak geeft het delen van het geheim van de mishandeling in het gezin met een hulpverlener bij het slachtoffer opluchting, maar gaat het gepaard met een verbod om er
met anderen, ook met de pleger van het geweld, over te praten. Een gezamenlijke
aanpak waarbij beide partners worden betrokken, kan soms effectiever en veiliger zijn
en biedt meer perspectief voor het uitblijven van geweld in de toekomst.
Naar onze ervaring is het, wanneer het slachtoffer er (nog) niet voor kiest bij de partner te vertrekken, van belang zo vroeg mogelijk in het hulpverleningsproces de pleger
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bij de begeleiding te betrekken. Wanneer het slachtoffer al een langdurig hulpverleningscontact heeft, raakt de hulpverlener steeds mee bij het slachtoffer en zijn/haar
verhaal betrokken en is een onpartijdige benadering van de ander niet meer mogelijk.
Voor de pleger wordt het steeds moeilijker om te komen. ‘Ze willen me alleen maar
op het matje roepen, ze geloven alles van mijn partner, daar heb ik geen zin in.’ Maar
ook bij een mishandelende partner is het moeilijk om de partner erbij te betrekken.
Je wordt vaak gezien als iemand die geen oog zou hebben voor wat het slachtoffer is
aangedaan en dat je de ander nog gaat verdedigen ook. Het is belangrijk om dit zo
snel mogelijk duidelijk te maken vanuit een meerzijdige partijdigheid. Benadrukken
dat je beseft dat deze mensen elkaar graag gezien hebben, maar dat er problemen
zijn waardoor de relatie moet herbekeken worden. Je moet zowel oog hebben voor het
slachtoffer als voor de pleger. Beiden kunnen het gevoel hebben bij je op het matje te
moeten komen: de pleger voor wat hij/zij heeft gedaan, het slachtoffer voor zijn/haar
aandeel in het ontstaan van de situatie.
Groen (2001) noemt een aantal mogelijke vragen aan het slachtoffer die hem/haar
kunnen helpen de partner te motiveren mee te komen. Dat kan via de schade die de
kinderen oplopen en die hij/zij ook zal willen voorkomen, via een mogelijke scheiding
als het niet verandert thuis of om een aangifte bij politie te voorkomen, waarmee hij/
zij ook het werk in gevaar zou kunnen brengen. Ook helpt het om stil te staan bij de
vraag of de client denkt dat zijn/haar partner een partner wil die bang voor hem/haar
is en om te onderzoeken wat zou kunnen helpen om de schaamte te verminderen.
Wanneer dit alles niet helpt en een slachtoffer niet bereid is zelf zijn/haar partner uit
te nodigen, of als hij/zij zegt aan de partner te hebben gevraagd, maar dat deze niet
wil, is het een goede strategie als hulpverlener zelf contact te zoeken met de partner,
of blijvend de situatie te bekijken en openingen te zoeken zodat de partner op termijn
toch meekomt, en dit zeker wanneer het koppel terug bij elkaar is.
Ook in het individueel werken met kinderen en jongeren die slachtoffer en/of getuige
zijn van geweld worden de pleger of de beide ouders vaak niet in de begeleiding
betrokken. Ook hier is het belangrijk dit verder te bevragen en binnen het tempo
van het kind of de jongere te bespreken hoe ouders toch in dit hulpverleningsproces
kunnen worden betrokken. Het niet betrekken van de ouders houdt (net zoals bij
partnergeweld) het risico in dat de mishandeling blijft bestaan.
Bij oudermishandeling wordt het starten van een individuele hulpverlening bij de
jongere afgeraden omdat zij er vaak in slagen de hulpverleners voor zich te winnen
via klachten over de thuissituatie.
b) Groepsbegeleiding
Groepshulpverlening voor volwassen slachtoffers kan bijdragen tot het opnieuw
inrichten van hun leven. Door ervaringen met elkaar te delen krijgen slachtoffers een
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beter zicht in de eigen situatie. De onderlinge herkenning van dezelfde problemen
biedt mogelijkheden voor wederzijdse steun en kan ertoe leiden dat zij zich minder
schuldig voelen.
Groepsbegeleidingen met kinderen en jongeren die slachtoffer en/of getuige zijn van
geweld in het gezin, sluiten vaak beter aan bij hun mogelijkheden en behoeften dan
een individuele begeleiding. In een groep kunnen er in spelvorm bepaalde thema’s
worden uitgewerkt, of ze kunnen met elkaar bepaalde oefeningen doen. Deelname
aan een groep rond familiaal geweld is voor veel kinderen en jongeren vaak minder
bedreigend. Bovendien kunnen ook zij zich herkennen in de ervaring van anderen,
waardoor zij zich minder alleen en geïsoleerd voelen met hun geweldervaring.

1.3.3. Het aanbod voor plegers
We bespreken hierin vooral begeleiding van plegers van partnergeweld. Dit betekent
dat een aantal zaken die in dit deel besproken worden wel algemeen geldend zouden
kunnen zijn, bij andere zaken zal dit minder tot niet het geval zijn.
Op dit moment vinden plegers van partnergeweld vooral de weg naar de hulpverlening via (semi)gedwongen hulpverlening. Dit kan zowel door het aandringen van een
partner, vrienden, huisarts als van politie of justitie zijn. Belangrijk hierbij is dat de
hulpverlening door de cliënt steeds wordt ‘gevraagd of aanvaard’. Het kan ook gaan
over hulpverlening die de cliënt niet zelf heeft gevraagd, maar die door de hulpverlening wordt aangeboden en uiteindelijk ook door de cliënt wordt aanvaard (Serrien,
2006). Dit slaat op vormen van hulp die men op een meer ‘proactieve’ manier aanbiedt
(aanklampend, motiverend, ‘bemoeizorg’, ...), maar ook op vormen van hulp die door
een externe instantie zijn opgelegd en door de cliënt worden aanvaard (alternatieve
maatregelen). Toch zijn we ervan overtuigd dat plegers van geweld in het gezin vaak
weten dat wat ze doen fout is, het anders willen, maar niet weten hoe dit te doen en
waar ze voor hulp terecht kunnen.
Het is aangewezen een vrijwillig aanbod naar plegers uit te bouwen. Daarnaast zal
een (semi) verplichtend aanbod naar plegers altijd nodig en noodzakelijk blijven.
Het kan zinvol en werkzaam zijn om de pleger, naast relatietherapie, individuele
gesprekken en/of groepstraining aan te bieden. Het voordeel van groepsbegeleiding
is dat plegers vaak feilloos in staat zijn om bij de andere deelnemers de ontsnappingsroutes bloot te leggen. Naast confrontatie bieden deze groepen ook herkenning en onderlinge steun. Anderzijds zijn er plegers die zich beter, veiliger voelen in
een gesprek met twee, die niet goed functioneren in een groep. Maatwerk is hierbij
belangrijk.
De pleger dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden, en zijn eigen aandeel
te onderkennen en te bespreken. Er moet inzicht worden verworven over hoe hij tot
geweld komt. Mogelijke methodieken zijn het bespreken van de geweldketen, inzich-
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telijk werken rond het eigen aandeel, cognitief-gedragsmatig werken, aanleren van
nieuw gedrag, de time-out, ...
Het eerste doel van de hulpverlening van de mishandelende partner is zorgen dat
het gewelddadig gedrag stopt. Van Outsem (2001) geeft een aantal concrete oefeningen om met plegers rond zelfcontrole aan de slag te gaan. Deze oefeningen zijn
niet volledig, er zijn nog andere mogelijkheden om hierover te werken. Een zelfcontroleprogramma leert de mishandelende partner controle nemen voor het gewelddadig gedrag, en dit vanuit de ervaring van macht en controle over dit gedrag. Deze
controle wordt verworven door de koppeling van gedragsinzichten aan de inzichten
over de oorsprong, het doel en de dynamiek van het eigen gedrag. Daarna wordt met
deze gedragsalternatieven concreet geoefend zodat deze geïntegreerd geraken in het
gedragsmogelijkheden van de pleger.
Het zelfcontroleprogramma heeft twee onderdelen: zelfmonitoring en inventarisatie
van gedragsalternatieven.
a) Zelfmonitoring
Bij zelfmonitoring is het de bedoeling dat de pleger inzicht krijgt in de oorsprong; het
doel en de dynamiek van zijn/haar gewelddadig gedrag. Dit gebeurt door middel van
een lijst waarin de cliënt situaties beschrijft waar hij/zij wel of niet gewelddadig werd.
In de situaties waar de partner van de cliënt niet meer in zijn/haar directe nabijheid
verkeert wordt er vanuit het verleden gewerkt. Meerdere mishandelingsituaties worden beschreven. Hierin worden zoveel mogelijk actuele situaties beschreven.
(Zie instrumenten, addendum 5)
b) Inventarisatie van gedragsalternatieven
De gedragsalternatieven worden gespiegeld aan de genoemde intenties en aan een
resultaatprognose. De cliënt (pleger) en de hulpverlener gaan samen na hoe groot
de kans is dat het gedragsalternatief een beter resultaat oplevert dan het gebruikelijke gedrag en wat de waarde hiervan is voor de cliënt. Daarna worden de beschreven intenties en intentiealternatieven kritisch onder de loep genomen. Er wordt een
inventarisatie gemaakt van laatste redmiddelen; dit zijn concrete handelingen voor als
de cliënt de controle over zichzelf acuut dreigt te verliezen. Het toepassen van de timeout (zie addendum 3) in situaties die mogelijk tot geweld kunnen leiden door verlies
van zelfcontrole, moet een belangrijke plaats innemen in de lijst van gedragsalternatieven. De handeling ‘weglopen van een situatie’ krijgt hierdoor een andere invulling:
winnen in plaats van verliezen (Van Outsem, 2001).
Daarnaast kan er met plegers gewerkt worden rond het bevorderen van het empathisch vermogen. Van Outsem (2001) geeft hierover een aantal aanzetten aan om
met de pleger rond te werken. Deze aanzetten zijn zeker niet volledig, en er zijn nog
andere mogelijkheden.
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(Zie instrumenten, addendum 5)
We gaan hier in het artikel van de hulpverleners van Dader-in-Zicht – werken met plegers dieper op in. (deel 2 hoofdstuk 3)

1.3.4. Relationele begeleidingen
Veel slachtoffers van de verschillende vormen van geweld in het gezin willen dat het
geweld stopt, maar wensen het contact met de pleger niet te verbreken door de relatie te beëindigen of te breken met de ouders. De interventies vanuit de hulpverlening
kunnen zich dan ook niet beperken tot gescheiden vormen van hulp aan slachtoffers en plegers. Relatie- en gezinsbegeleiding zouden een onderdeel moeten zijn van
iedere begeleiding van geweld, wanneer men ervoor kiest het contact met de ander te
behouden en de partnerrelatie gehandhaafd blijft.
Wanneer partners en/of gezinsleden willen investeren in hun relatie of gezin, lijkt
de relatie- of gezinsbegeleiding dus beter aan te sluiten omdat er gewerkt wordt met
alle betrokkenen in het gezin. Er moet echter aan een aantal voorwaarden worden
voldaan voor men aan deze vorm van hulpverlening kan beginnen. De belangrijkste
voorwaarden hiervoor zijn:
– De situatie in het gezin moet veilig zijn. Wanneer er tijdens de begeleiding nog
gewelddadigheden voorkomen moet dit worden gemeld en besproken.
– Beide partijen moeten bereid zijn aan de (gezins)relatie (of aan een harmonieuze
afronding van deze relatie) te willen werken.
– Beide partners moeten openstaan om aan zichzelf te werken, en niet enkel aan het
aandeel van de andere.
De eerste opdracht bij geweld in gezinnen is het stoppen van geweld en het creëren van
veiligheid in het gezin. Een belangrijk doel om dit te bereiken is de time-outprocedure,
waarin actief wordt gewerkt met de geweldspiraal en de traumatische verbintenissen.
Er wordt eerst aan het koppel/gezin een akkoord gevraagd over het bespreken van de
time-out, met als doel het geweld te doen stoppen. Wanneer de pleger bereid is mee te
werken aan het programma, erkent deze zijn gewelddadig gedrag en is hij/zij bereid
er verantwoordelijkheid voor op te nemen. Het kan echter alleen maar lukken als de
andere partner of gezinsleden ook meewerken aan het stoppen van het geweld. Bij het
uitoefenen van het time-outprogramma worden incidenten van geweldpleging uitvoerig ontrafeld. Stap voor stap wordt doorgenomen waar de mogelijkheid nog bestond
om de escalatie te doorbreken en waar dit niet meer kon. Deze methodiek is dezelfde
als deze die binnen de individuele en groepsbegeleiding van plegers wordt toegepast.
Een time-out nemen blijkt in de praktijk vaak een effectief middel om bij ruzies escalatie te voorkomen. Bij een ruzie kunnen beide partners om een time-out vragen.
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Een time-out zorgt ervoor dat de overmatige emotionaliteit tot bedaren komt. Beide
partners krijgen hierdoor de ruimte om zich te bezinnen over een constructievere
manier om het bestaande conﬂict op te lossen. Voor het slagen van een time-out zijn
afspraken nodig die worden vastgelegd. Dit is belangrijk om te voorkomen dat timeouts mislukken bijvoorbeeld omdat ze te laat worden genomen, omdat de andere
partij de time-out niet respecteert, omdat de andere partner de time-out probeert te
beletten of de time-out benoemt als ‘weglopen’ of ‘verliezen’.
(Meer over deze methodiek, zie addendum 3)
Niet elke relatiebegeleiding leidt tot het handhaven van de relatie. Soms wordt het
duidelijk dat een scheiding toch de beste weg is. Ook dan geven relatiegesprekken
voor alle betrokkenen een beter perspectief op veiligheid in de toekomst en verkleint
de kans dat het geweld ook na de scheiding weer opduikt, bijvoorbeeld in de vorm
van stalking.
Om de geweldervaringen te kunnen verwerken en een plaats te kunnen geven is het
nodig dat ouders en kind met elkaar communiceren over het geweld. Ook tijdens deze
gezinsgesprekken is het belangrijk dat het geweld wordt benoemd en dat de pleger de
verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt. Ouders gaan tijdens deze gesprekken
na hoe ze andere communicatiepatronen moeten ontwikkelen. Gezinsgesprekken
waarbij de ouders de verantwoordelijkheid van de opvoeding weer op zich nemen en
met elkaar op één lijn komen, stelt kinderen in staat weer kind te zijn.
Naast aandacht besteden aan interactie- en communicatiepatronen is het belangrijk
het intergenerationeel perspectief met elkaar te bespreken. Hulpverlening die gericht
is op het verwerken van vroegere traumatische ervaringen kan bijdragen aan het doorbreken van het geweldpatroon en aan het voorkomen van herhaling van geweld in
huidige en toekomstige generaties. Vooral voor de kinderen is het van groot belang
dat voorkomen wordt dat zij, omdat ze slachtoffer en/of getuige zijn geweest van
geweld in het gezin, later relaties aangaan die gekenmerkt worden door geweld (Baeten en Geurts, 2004).
Bij oudermishandeling wordt relatie- of gezinsbegeleiding, waarin het accent ligt op
het herstellen van de gezagsverhoudingen en het invoeren van duidelijke regels aangeduid als de meest efﬁciënte begeleidingsvorm.
In de literatuur is er weinig bekend over relatie- of gezinsbegeleidingen voor
ouderenmis(be)handeling. We kunnen er echter van uitgaan dat deze vorm ook hier
geschikt is.

1.3.5. Besluit
Gescheiden dader- als slachtofferdiensten zijn nodig, en zullen altijd nodig blijven.
Ze nemen een positie in, waardoor het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlening
groeit. Toch moet bij een thema als familiaal geweld, indien mogelijk, een polarisa-
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tie tussen pleger en slachtoffer vermeden worden; het gezinssysteem wordt hierdoor
in moeilijkheden gebracht. Een benadering met oog voor de verschillende actoren
en de sociale omgeving, ook wanneer cliënten afzonderlijk worden gezien, is aangewezen. Daarnaast is nauwe samenwerking tussen de dader- en slachtofferdiensten,
zeker bij een thema als familiaal geweld, zeer belangrijk. Door de aard van hun werk
hebben hulpverleners die met slachtoffers werken vaak meer ervaring en kennis in
verband met traumaverwerking en gestoorde hechting. Daderhulpverleners hebben
doorgaans meer bagage over het installeren van controle. Deze twee met elkaar uitwisselen zou voor beide hulpverleners (en hun cliënten) een enorme verrijking kunnen zijn (Huyse 2002).
We pleiten voor een combinatie van individuele, groepsgerichte en gezinsgerichte
begeleiding en dit voor alle doelgroepen. Daarnaast is het belangrijk om contextueel te werken. Ook wanneer er individueel met het slachtoffer of de pleger wordt
gewerkt, is het inbrengen van de ander (letterlijk en/of ﬁguurlijk) zeer aan te raden.
Dat betekent dat er meerdere hulpverleningstrajecten kunnen lopen. Voor een goed
resultaat is afstemming tussen deze verschillende vormen van begeleiding noodzakelijk.
BESCHIKBAARHEID
De hulpverlening van Antwerpen (2007) formuleerde dat ‘beschikbaarheid van de hulpverlening’ zeer belangrijk is bij het werken rond familiaal geweld. Zij formuleerden vier
aspecten die hiervoor nodig zijn.
Beschikbaarheid in tijd
De beschikbaarheid in tijd kan in twee opzichten worden bekeken: de beschikbaarheid
die effectief wenselijk is uit hoofde van de hulpvrager, maar ook beschikbaarheid zoals
verwacht door de verwijzers.
De bereikbaarheid in tijd stemt in de praktijk niet altijd overeen met wat verwijzers verwachten. Deze verwachting stelt zich vooral bij verwijzers met een 24/24 uren permanentie, zoals politiediensten en spoedgevallendiensten. De nood aan hulpverleners die
direct bereikbaar zijn wordt hier steeds meer geformuleerd.
De wenselijke beschikbaarheid – en daarmee de snelheid van optreden – in situaties
van familiaal geweld wordt bepaald door de veiligheid en door crisissituaties op vlak van
onderdak.
Indien de veiligheid van de cliënt(en) niet kan worden gegarandeerd, en/of indien er zich
een onderdakprobleem stelt, is het creëren van deze veiligheid via een opname in een
residentiële setting, aangewezen. Deze residentiële opvang creëert een ‘time-out’, waardoor er een periode van rust kan worden ingelast en de mogelijkheid wordt geboden om
de probleemsituatie grondig te analyseren en de opties te bespreken.

Familiaal geweld van binnen naar buiten

69

Indien de veiligheid of de onderdakproblematiek zich niet urgent stelt, is een directe
opname via residentiële crisisopvang minder (snel) genoodzaakt. Evengoed blijft hier de
verwachting, ook van verwijzers, dat er snel een hulpverlenend optreden gebeurt.
Goede communicatie en duidelijke afspraken over de mogelijkheden en de wijze van
intake bij de hulpverlening kunnen tegemoetkomen aan de vraag van verwijzers en cliënten. Het in een samenwerkingsprotocol opnemen van doorverwijsafspraken is hiervoor
een mogelijk instrument.
Beschikbaarheid van traject
Na de instroom (in de meeste hulpverleningsdiensten een intakegesprek) moet de verdere stap voor de cliënt duidelijk zijn. Ook moet worden vermeden dat cliënten herhaaldelijke intakegesprekken moeten voeren, o.a. bij doorverwijzing naar een andere hulpverleningsdienst.
Een bijkomend probleem stelt zich met de wachtlijsten na de intake; de wachttijd zou
beperkt moeten blijven. Het na de intake doorstromen naar verdere begeleiding kan problematisch zijn omwille van wachttijden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is
het installeren van trajectbegeleiding voor gezinnen/cliënten met geweldsproblematiek.
Financiële bereikbaarheid
Het aan het inkomen relateren van de kostprijs van de hulpverlening is vaak onmogelijk
in situaties van familiaal geweld. Vaak is diegene die (als eerste en/of als enige) hulp
zoekt bij familiaal geweld diegene die niet over het gezinsinkomen beschikt. Ook hier
moeten afspraken worden gemaakt, over de wijze waarop kostprijzen worden gehanteerd, en dit zowel in residentiële als in ambulante setting. Bovendien is dit een ernstige
afweging bij de wijze waarop er eventueel verwezen wordt naar de privémarkt.
Geografische bereikbaarheid
Een aantal geografische elementen kunnen de toegang tot de hulpverlening belemmeren: het aantal aanspreekpunten, het al dan niet outreachend werken van de diensten,
het zich beperken tot een bepaalde regio, de geografische spreiding enzovoorts. Ook dit
dient meegenomen te worden bij de bespreking tussen de verschillende partners.

1.4. Algemeen besluit
Het fenomeen familiaal geweld heeft verschillende verschijningsvormen: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, oudermishandeling, geweld
tussen kinderen, Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de gelijkenissen tussen de verschillende vormen van geweld in het gezin groot zijn. Familiaal geweld wordt vaak
doorgegeven naar andere (vaak jongere) familieleden en heeft daardoor een duidelijke
intergenerationele dimensie. De risicofactoren tussen slachtoffer en pleger zijn erg
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gelijklopend. Dit geldt ook voor de kenmerken van de plegers. Uit de gemeenschappelijke risicofactoren blijkt dat de posities van plegers en slachtoffers bij familiaal
geweld niet altijd duidelijk kunnen worden onderscheiden: minderjarige slachtoffers
kunnen in hun puberteit plegergedrag ontwikkelen naar andere gezinsleden; moeders-slachtoffers van geweld kunnen op hun beurt hun kinderen mishandelen; partnergeweld en ouderenmis(be)handeling gaan vaak gepaard met ‘traumatische verbintenissen’. Daardoor is het niet altijd even duidelijk wie slachtoffer en wie pleger is. De
loyaliteit tussen slachtoffers en plegers van familiaal geweld heeft een grote invloed.
Afhankelijkheid is een belangrijk kenmerk om vanuit de hulpverlening met slachtoffers te werken. Bij plegers zijn het werken aan het verhogen van het zelﬁnzicht en
het bouwen aan een empathisch vermogen belangrijke aanknopingspunten voor de
hulpverlening.
Het is dan ook noodzakelijk om te vertrekken van een integrale en een gezinsgerichte
benadering. Preventief werken aan familiaal geweld is aangewezen om te voorkomen
dat de geweldcyclus verder loopt in de familiegeschiedenis. Vroegdetectie is hierbij
zeer belangrijk, door samen te werken met politie en justitie, maar ook met andere
signaaldetectoren zoals huisartsen en spoedgevallendiensten. Zij worden immers als
eersten en vaak tijdens crisismomenten aangesproken om iets te ondernemen. Het
hulpverleningsaanbod dient hierop zo direct mogelijk aan te sluiten.
Ook het beleid zal een antwoord moeten formuleren om familiaal geweld te voorkomen. Armoede (en schulden) en het toenemen van conﬂicten in het gezin zijn belangrijke risicofactoren bij geweld in het gezin. Het aanbieden van andere mogelijkheden
om met conﬂictsituaties om te gaan, maar ook een betere combinatie van werk en
gezin kan hier een mogelijk antwoord op bieden.
Op basis van deze vaststellingen is een opsplitsing tussen de verschillende vormen
van familiaal geweld in de hulpverlening en de preventie niet aangewezen. We ijveren
dan ook voor een integrale kijk en visie op geweld in het gezin.
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2. Deontologie en familiaal geweld
Kris Stas12

2.1. Inleiding
Als hulpverlener geconfronteerd worden met geweld is geen sinecure. Laat staan
wanneer het om geweldpleging gaat binnen een familiale context. Wanneer je als
hulpverlener met dit thema met cliënten aan de slag gaat, word je onvermijdelijk met
je neus op allerlei morele implicaties gedrukt. Zie je wat er gebeurt of zie je het niet?
Ga je ermee werken of niet? Moet je begrenzen of niet? Zul je doorverwijzen of loslaten? Heb je het recht om in de privésfeer van mensen te dringen? Enzovoorts.
Het lijkt ons dan ook aangewezen om apart aandacht te schenken aan de deontologische aspecten van werken aan familiaal geweld.
Navolgend willen we een aantal richtlijnen meegeven die je in moreel opzicht kunnen
ondersteunen om als hulpverlener op een deontologisch verantwoorde manier om te
gaan met daders en slachtoffers van familiaal geweld.
Vooreerst is het belangrijk om te weten dat geworstel met morele kwesties in dit soort
materies erbij hoort en misschien zelfs wenselijk is: delicate kwesties vragen om een
zorgvuldige aanpak en zorgvuldige aanpak houdt in dat men afwegingen maakt vooraleer men tot actie overgaat. In die zin wil deze bijdrage ook een richtsnoer zijn om
je afwegingen te ordenen.
ANONIEME TELEFOONTJES
Een vrouw belt naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk en vraagt naar hulpverleenster Martine. Ze zegt: ‘Ik weet dat u mijn buren in behandeling heeft, maar ze zijn elkaar
hierboven de kop aan het inslaan.’
Kris: Op zich denk ik dat het geen slechte reflex is te denken: Waarom komt dit bij mij
terecht? Je kunt ook aan de vrouw in kwestie vragen: ‘Waarom bel je daarvoor naar mij?
Wat hebt u zelf al gedaan om er iets aan te doen en wat verwacht u dat ik doe?’ Zo responsabiliseer je tegelijk de melder.

12. Stafmedewerkster bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
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Bart: Maar de melder mag niet het gevoel krijgen dat ze voor niets heeft gebeld. Het is
wel essentieel dat je het als deel van je takenpakket beschouwt en de melder even goed
als je cliënt gaat beschouwen.
Peter: Die klik moet er voor mijn part bij elke hulpverlener zijn: van zodra iemand belt,
beschouw je die persoon als je cliënt.
Sabine: In dadertherapie komt het ook vaak voor dat we opgebeld worden door de justitieassistent die achtergrondinformatie heeft over de man in kwestie. Het gaat bijvoorbeeld over een drugsachtergrond, die relevant kan zijn voor de begeleiding.
Kris: Als het relevant is voor de begeleiding kom je er zelf toch ook wel achter? Bovendien
kun je je opnieuw afvragen waarom die persoon dat doorgeeft en er niet zelf mee aan
de slag gaat.
Sabine: Wat wij doen is de persoon die belt de vraag stellen of we het ook aan de dader
mogen doorgeven en als die zegt dat hij dat niet mag weten, zeggen we dat het ons ook
niet interesseert.
Bron: Ronde Tafel, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem, ging door op 13 oktober 2006, met Kris Stas, Bart Verhoeven, Peter Brepoels, Sabine Persad, Kris De Groof,
Tina De Gendt (verslag).

2.2. De transparante positie van de ‘betrouwbare’ hulpverlener
2.2.1. De positie van de hulpverlener
In je contact met daders en slachtoffers van familiaal geweld is het belangrijk om
duidelijk te zijn over de positie die je als hulpverlener bekleedt. Deze positie wordt
in belangrijke mate ingekleurd door de werkcontext: wie namelijk werkt in opdracht
van bijvoorbeeld de jeugdrechter heeft een duidelijke informatieopdracht ten aanzien
van deze jeugdrechter. Dit gegeven is van invloed op je uitgangspositie. Je kunt dan
niet stellen dat je geen enkele informatie zal doorgeven aan je opdrachtgever, want dat
klopt niet. Je zult immers, binnen het kader van je opdracht, wel bepaalde informatie moeten doorgeven. Dit horen betrokkenen te weten. Deze kennis helpt hen om te
bepalen wat ze wel of niet vertellen. Hun vertrouwen wordt niet beschaamd, want ze
weten duidelijk waar ze aan toe zijn.
Hulpverleners zonder informatieplicht ten aanzien van hun opdrachtgevers lichten
dit ook helder toe aan hun cliënten (zoals bijvoorbeeld straathoekwerkers, werkers uit
een Centrum Algemeen Welzijnswerk, ...).
Hulpverleners werken vanuit een welzijnsperspectief. Wanneer geweldpleging in een
gezin ophoudt, gaan ze ervan uit dat dit het welzijn van alle partijen bevordert. Dit in
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tegenstelling tot politie en justitie: ook zij willen dat geweldpleging stopt, maar niet
vanuit een welzijnsbevorderend perspectief. Hun perspectief is misdrijven voorkomen en opsporen om dan met geëigende middelen op te treden.
Als hulpverleners mogen we over onze positie ten aanzien van cliënten geen misverstanden laten bestaan. Uiteraard willen we dat het geweld stopt en liefst nu meteen,
maar we zijn geen verlengstuk van justitie en dat moet duidelijk zijn. Dit moet niet
alleen duidelijk zijn voor cliënten, maar ook voor de partners binnen de context van
justitie: politie, psychosociale dienst gevangenis, justitieassistente enzovoort. Goede
werkafspraken, los van concrete cliënten zijn hier belangrijk.
Vanaf de aanvang van het contact communiceren we hierover helder met onze cliënten, zodat ze heel goed weten waaraan ze zich kunnen verwachten.
Dit houdt ook in dat we helder communiceren over wanneer we vinden dat een grens
bereikt wordt: blijft een dader of slachtoffer desondanks alle inspanningen in de hulpverleningsrelatie weigeren om tot actie te komen om het geweld te doen stoppen, dan
blijven we niet eindeloos verder motiveren. We willen immers later niet het verwijt
krijgen dat we zijn blijven toekijken van de zijlijn. Een grens aangeven betekent niet
noodzakelijk dat we melden bij justitie. Doorverwijzen, een consult bij derden, enzovoort behoort tot de mogelijkheden.

2.2.2. Geschonden vertrouwen
Situaties van geweld binnen een familiale context brengen mee dat er een sfeer van
‘geschonden vertrouwen’ is ontstaan tussen de familieleden.
Het is belangrijk om dit als hulpverlener goed te beseffen. De eerste waarde die we
te installeren hebben is deze van ‘betrouwbaarheid’: transparante communicatie
over onze positie is daar één aspect van. In ieder geval waken we erover dat we geen
onbetrouwbare acties ondernemen: het is niet omdat we met geweld te maken krijgen dat dit ons het recht geeft om achterbakse stappen te zetten. Achter de rug van
betrokkenen om informatie doorspelen aan derden over een familiale geweldsituatie is slechts in uitzonderlijke situaties verantwoordbaar (bijvoorbeeld bij een uitgesproken pathologische situatie). Door onbetrouwbaar met cliëntinformatie om te
gaan worden we immers evengoed onbetrouwbare partners. Dit draagt zeker niet
bij tot het herstel van vertrouwen in de medemens. Het heeft alleen als mogelijk
resultaat dat er een wissel wordt getrokken op verdere hulpverlening: betrokkenen
zijn op hun hoede en vertellen het liefst zo weinig mogelijk! Ze wantrouwen je
interventies.
Een betrouwbare hulpverlener die met zorg elke stap die hij wil zetten communiceert,
draagt bij tot herstel van vertrouwen.
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KANSEN EN GARANTIES
Nadat ik met een cliënt heb gepraat, gaat zij naar huis, maar ik heb een zwaar vermoeden
dat ze daar bloot staat aan een zeer groot gevaar.
Kris: De eerste stap is om het vermoeden te checken bij de cliënt. Als zij bevestigt dat
ze in groot gevaar is, zou ik haar in eerste instantie niet laten gaan, maar enkel nadat we
samen bekeken hebben hoe zij zichzelf zal beveiligen. Het is de plicht van de hulpverlener alles te doen om blootstelling aan het gevaar te stoppen.
Peter: Bij zeer groot gevaar zou ik ook geneigd zijn om het parket erbij te roepen, maar
ik zou dat wel zeker in overleg doen met de cliënt. Je moet op dat vlak denk ik een beetje
de onderhandelaar zijn en zeggen: ‘Kijk, zo laat ik u niet gaan. Laten we samen naar een
alternatief zoeken.’ Afhaken moet je het koste wat het kost vermijden.
Kris: Op het einde van de onderhandeling weegt veiligheid wel het meest door. Het parket verwittigen is wel de laatste stap, maar soms moet het. Het beste is dat je samen kunt
bellen. Als ze daarvoor weggaat, zou ik haar bij echt groot gevaar wel laten seinen.
Peter: En wat als we het vermoeden hebben dat het geweld zich uitbreidt naar de kinderen?
Kris De Groof: Bij elke situatie met geweld vind ik dat je moet kunnen zeggen: Jij vindt
dit goed, maar voor mij kan het niet en als je wilt dat wij samenwerken moet het geweld
eerst stoppen. Je kunt wel relatiebegeleiding starten, maar eerst moet gewerkt worden
aan veiligheid.
Peter: Wat we het koste wat het kost moeten vermijden is dat men kan zeggen: Je hebt
er met je neus op staan kijken en je hebt niets gedaan.
Bron: Rondetafelgesprek.

2.3. Spanningsveld tussen handelen en niet handelen
2.3.1. Afwegingen bij een moreel dilemma
Elke hulpverlener wordt al eens geconfronteerd met een situatie waarbij hij zich
afvraagt of hij al dan niet moet handelen, optreden, ingrijpen. Hij ziet zich namelijk
geplaatst voor het dilemma dat de cliënt eigenaar blijft van zijn probleem en dus het
recht heeft om te zeggen dat hij er op dit moment (nog) niets mee doet, terwijl hij
je tegelijkertijd deelgenoot maakt van zijn moeilijkheid. Niets ondernemen om de
moeilijkheid aan te pakken lijkt je als hulpverlener nu juist de slechtste optie van alle
mogelijkheden. Een evenwichtsoefening voor de hulpverlener die kan tellen! Zeker
wanneer het om een delicate kwestie gaat als familiaal geweld. Stel dat men de hulpvrager laat gaan en ... er gebeuren onverkwikkelijke dingen in het gezin van de client?
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De kwestie wordt meer geladen omdat familiaal geweld zich per deﬁnitie afspeelt
binnen de privésfeer en omdat we geneigd zijn om ons terughoudend op te stellen in
privéaangelegenheden.
Maar het feit dat je als hulpverlener deelgenoot bent geworden van familiaal geweld binnen het gezin geeft nu juist de mogelijkheid om met dit dilemma aan de slag te gaan op
een deontologisch correcte wijze, die meteen ook methodisch verantwoord is.
Je deelt immers in de informatie doordat dader en/of slachtoffer spreekt en daar zit
precies de sleutel tot een mogelijke handelswijze.
Je kunt aan slachtoffer/dader/familielid duidelijk maken dat je kunt begrijpen dat
stappen zetten bedreigend lijkt en dat je hun tempo wilt volgen om tot een geschikte
oplossing te komen. Maar ... niets doen behoort niet tot de mogelijkheden, want
jullie zijn het eens over het feit dat het geweld moet stoppen. Dit laatste vormt nu
juist jullie gedeelde zorg. Ook hier heb je als hulpverlener weer te maken met een
moeilijke evenwichtsoefening. Het tempo volgen van de cliënt én hem volhardend
aanmoedigen om tot actie te komen zijn de twee elementen die je in het contact
kunt inzetten. Het is dan ook aan te bevelen dat je tracht het contact met de cliënt
open te houden. Het is maar in dit contact dat je hem namelijk kunt ondersteunen
en aanmoedigen om één of andere actie toe te laten. Je betrokkenheid maakt dat je
niet zomaar lost. Je hebt een boodschap in de trant van: je bent de moeite én je verhaal is ernstig genoeg om er iets aan te doen. Het is me echt niet om het even hoe
het nu verder met je zal gaan lopen. Je gevoel als cliënt dat het zo echt niet verder
kan, klopt helemaal.

2.3.2. Schuldig verzuim
Beslissen dat je alle verantwoordelijkheid bij de cliënt laat en dat hij autonoom kan
beslissen om niets te ondernemen om het geweld te doen ophouden houdt een risico
in, ook voor de hulpverlener.
Gezien het om geweldpleging gaat kun je stellen dat de integriteit van mensen in
gevaar is. Dit als hulpverlener weten en er niets mee doen houdt het risico in dat je
vervolgd kan worden voor schuldig verzuim mocht de situatie escaleren.
Bij schuldig verzuim ‘wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen
aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld
hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen’.13

13. Vanderstraete Isabelle en Put Johan, Beroepsgeheim en hulpverlening,die keure, Brugge, 2005 p 147
punt 292
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Het betreft hier een zogenaamd onthoudingsmisdrijf: je kunt worden veroordeeld
omdat je iets niet doet.
Met integriteit wordt hier niet alleen de fysieke, maar ook de psychische integriteit
bedoeld.14
Het begrip groot gevaar is natuurlijk vaag, maar onder gevaar wordt verstaan: ‘gevaar
voor een ernstige aanslag op de gezondheid, de integriteit, de vrijheid of de eerbaarheid van de menselijke persoon volstaat’.15
Wanneer het gaat om minderjarigen is het zeker van belang om hulp te verlenen of te
verschaffen, want de rechter oordeelt strenger wanneer het om minderjarige slachtoffers gaat. 16
Je hoeft niet van dader of slachtoffer zelf gehoord te hebben dat er een gevaarstoestand
is: ook een familielid of een andere hulpverlener kan je inlichten over het mogelijke
gevaar.17 Verderop gaan we in op de integriteitsprocedure van het autonoom algemeen
welzijnswerk die kan helpen om een goede afweging te maken.
Er wordt bij de wet op schuldig verzuim vanuit gegaan dat je tracht op een gepaste
wijze hulp te bieden (verlenen) of in te roepen (verschaffen) en dat je er ook op toeziet
dat er gevolg wordt gegeven aan je oproep. Een derde alleen maar inlichten volstaat
dus niet.
Schuldig verzuim moet zeker niet worden gezien als een synoniem van aangifteplicht, want er is hier geen verplichting om een gerechtelijke overheid in te roepen.
Het is perfect mogelijk dat een andere hulpverleningsdienst ingeschakeld wordt. 18
Het is zeker wel aanbevolen om nauwgezet in het cliëntdossier op te nemen welke
stappen je zet om daadwerkelijk hulp te verlenen of te verschaffen, om discussie achteraf te vermijden. Bovendien helpt nauwgezet noteren je achteraf om je geheugen
op te frissen.
Uiteraard licht je de cliënt in over alle stappen die je zet en over de informatie die je
desgevallend doorgeeft aan een andere hulpverlener.19 Het verdient voorkeur om dit
te doen in het bijzijn van de betrokkene.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Idem, p. 147,punt 294
Idem, p 147,punt 294
Idem,p.147,punt 293
Idem,p.148,punt 296
Idem,p. 149,punt 301
Kris Stas, Minimale sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformatie, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem, mei 2004
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HULP VAN DERDEN
Peter: In sommige gevallen is het niet aangewezen tot actie over te gaan. Er zijn gevallen
waarin ik weet dat als ik nu kenbaar maak wat ik ga doen, alles stopt. Als het bijvoorbeeld
gaat over een psychopaat.
Bart: Maar dan gaat het over een ziektebeeld waar je als hulpverlener niet bevoegd voor
bent erop te handelen en dat je niet kunt inschatten. Als dat het geval is, moet je die
zaak overdragen aan het parket. Ik neem aan dat ze bij de geestelijke gezondheidszorg
en in het ziekenhuis wel een beter zicht hebben op die problematiek. Dat moet je echt
uit handen geven.
Peter: Ik heb het gevoel dat nogal wat hulpverleners vanuit een soort machteloosheid of
angst geen stappen durven te zetten en daarom naar het parket stappen. Eerder met de
boodschap: ‘Pak het over, want ik kan niet meer’. Ik denk dat je wel moet incalculeren
welke gevolgen welke actie kan hebben voor de betrokkenen. Garantie heb je nooit; als
de hulpverlening een kans kan bieden, moet je dat laten primeren.’
Bron: Ronde Tafel.

2.3.3.Daders of slachtoffers?
Of nu een dader of een slachtoffer beroep doet op het aanbod van een CAW, maakt
in wezen niet uit. Het feit dat het taboe van de geweldpleging naar buiten komt, is te
ondersteunen. De daad van het geweld wordt afgewezen, de betrokkenen als mens
niet. Zowel dader als slachtoffer worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken:
wat kan elk vanuit zijn perspectief doen om een zinvolle bijdrage te leveren aan het
doen ophouden van het geweld?
We maken een duidelijke keuze voor mensen en tegen het geweld! Het zijn de mensen in de relatie die aangeven welke stappen hen hierbij kunnen helpen.

2.3.4. Beroepsgeheim en familiaal geweld
Al wie werkt met een ‘noodzakelijke vertrouwensrelatie’ wordt geacht zich te houden
aan het beroepsgeheim zoals omschreven in artikel 458 van het Strafwetboek 20. Deze
bepaling maakt het mogelijk om met daders en slachtoffers van familiaal geweld te
werken. Ze kunnen rekenen op de ‘noodzakelijke’ vertrouwensfunctie die we naar
hen hebben. Moesten we die niet hebben, dan zou vermoedelijk geen enkele betrokkene ons inlichten over wat er gebeurt binnen zijn gezin. Ook voor het slachtoffer is
het van belang om te weten wat we precies doen met de door hem of haar verschafte
informatie.

20. Wet van 8 juni 1867. Strafwetboek, artikel 458, B, 9 juni 1867.
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Beroepsgeheim hebben we ten aanzien van derden en houdt een verplichting in. Een
schending van het beroepsgeheim is strafrechtelijk vervolgbaar. Zoals we al aangaven,
moeten sommige welzijnwerkers informatie verschaffen aan hun opdrachtgever. Zij
moeten per situatie nauwgezet afwegen wat ze al dan niet doorgeven in het kader van
de opdracht. Geven ze te veel informatie door, dan zijn ze evengoed strafbaar.
De verplichting tot beroepsgeheim betekent helemaal niet dat we niet kunnen spreken met de cliënt zelf. We hebben geen enkele zwijgplicht ten opzichte van hem. Verhalen over familiaal geweld toetsen we op hun betekenis voor alle betrokkenen, ook
voor de afwezige belanghebbenden (bijvoorbeeld de kinderen). Beroepsgeheim kan
ons op geen enkele manier beletten om cliënten zelf aan te spreken op hun verantwoordelijkheid (zowel daders als slachtoffers). Het beroepsgeheim hoeft ons wat dat
betreft niet te verlammen. De uitspraak van cliënten dat we omwille van ons beroepsgeheim niets kunnen doen met hun uitlatingen over geweldpleging op gezinsleden,
klopt dus absoluut niet.
Er zijn door de wetgever situaties voorzien om, desondanks ons beroepsgeheim, te
mogen of te moeten spreken. Binnen het bestek van deze tekst gaan we hierop niet
verder in.
‘VERKRACHT WORDEN HOORT BIJ HET LEVEN’
De ouders zijn in begeleiding voor partnergeweld, maar je hebt het vermoeden dat het
geweld zich uitbreidt naar de kinderen. De ouders ontkennen.
Kris: Bij ernstig en blijvend gevaar moet je iets doen. De kinderen zijn de zwakste partij,
daar heb je een verantwoordelijkheid tegenover. Als je het vermoeden hebt afgetast,
maar ze blijven ontkennen, dan denk ik dat het best is het parket te waarschuwen.
Peter: Soms is het ook al zo ver heen dat ze het zelf niet meer zien als ‘familiaal geweld’.
Dan kun je de persoon in kwestie wel zitten overtuigen, maar als het besef er niet is ...
Dat is hetzelfde als met moeders die zeggen dat verkracht worden bij het leven hoort: ‘Ik
heb het altijd meegemaakt en mijn dochters zullen het ook meemaken’.
Kris De Groof: In een dergelijke situatie denk ik dat je de maatschappij voor een stuk
moet vertegenwoordigen en zeggen: ‘Ik begrijp je, jij bent hierin opgegroeid, voor jou is
dit de normaalste zaak van de wereld, maar ik zit hier met open ogen te kijken en mijn
maag draait rond bij het horen van jouw verhaal, en als ik eraan denk hoe dat moet voelen
voor jou.’
Peter: Ook bij jongeren is het heel belangrijk om die duidelijkheid te stellen: Zij vinden
het normaal, maar het is belangrijk te verwoorden wat dat met jou als mens doet en erbij
te zeggen dat ook de maatschappij dit niet normaal vindt.
Bron: Ronde Tafel.
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2.4. Onderscheid meerderjarigen en minderjarigen
Bij het werken met minderjarigen is het van belang dat we beseffen dat minderjarigen
juridisch gezien over een zwakkere positie beschikken, wat hun slagkracht beperkt
om hun rechten af te dwingen. Dat maakt dat we geneigd zouden kunnen zijn om in
hun plaats beslissingen te nemen, zeker wanneer het gaat om een delicate kwestie als
familiaal geweld. Hier is toch wel voorzichtigheid geboden. Minderjarigen hebben er
evengoed recht op beluisterd te worden als een volwaardige persoon. Ook hun aarzelingen om tot actie over te gaan moeten mee in kaart gebracht worden. Minderjarigen bruuskeren om hun verhaal over familiaal geweld naar buiten te brengen, kan
evengoed tot een averechts effect leiden: nooit doe ik mijn mond nog open tegen een
hulpverlener! Zorgvuldig omgaan met het spanningsveld dat we eerder al schetsten is
hier evengoed op zijn plaats. Wat wil de minderjarige dat er bereikt wordt en wat wil
hij vermijden? Deze zorgen in overweging nemen schept vertrouwen. Hem meedelen
wat je gaat doen met de informatie die hij je geeft, is van groot belang.
Uiteraard waak je erover dat de loyaliteiten naar zijn ouders toe niet verder worden
beschadigd door jouw tussenkomsten.

2.5. Handvatten ter ondersteuning van hulpverleners

2.5.1. Open communicatie en betrouwbaarheid
We kunnen het niet genoeg benadrukken: Open communicatie naar gebruikers is een
handelsmerk van een transparant beleid ten aanzien van cliënten. Ongeacht het thema proberen we te bekijken wat er het best gebeurt met een verhaal van een cliënt: we
appreciëren de openheid van de cliënt en moedigen hem aan om samen tot een plan
van aanpak te komen. Door dit zo open mogelijk te doen, installeren we betrouwbaarheid: je kunt er als cliënt van op aan dat we doen wat we zeggen dat we doen. We gaan
niet achter de rug van mensen acties opzetten, waardoor mensen zich achteraf in de
rug geschoten voelen. Is communicatie om een of andere reden uitgesloten (hoogdringendheid, labiele cliënt, onvoorspelbare agressieve cliënt, uitgesproken pathologie, ...) dan geeft de procedure integriteit een handvat om doordacht te handelen.

2.5.2. Tijd ter overweging
Eerst en vooral is het belangrijk om te benadrukken dat morele dilemma’s eigen zijn
aan het vak van hulpverlener. We kunnen ze niet vermijden, ze horen er nu eenmaal
bij. Dat maakt dat we reﬂectietijd nodig hebben om afwegingen te kunnen maken,
vooraleer we een doordacht plan van actie kunnen opmaken. Tenzij er dringend moet
worden gehandeld, want dan doen we dat ook. Maar dan kunnen we verantwoorden
waarom we het deden.
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Hulp verlenen mag geen routinematig bandwerk worden, waarbij er geen tijd overblijft om na te denken over een gepast aanbod.
‘Durf te twijfelen’ is hierbij een belangrijke boodschap: werken met mensen laat zich
nu eenmaal moeilijk in standaarden gieten. Per situatie wordt opnieuw bekeken welke weg de ‘beste’ is.

2.5.3. Collegiaal overleg
Bij delicate kwesties zoals familiaal geweld is het belangrijk dat we niet alleen blijven
zitten met onze morele overwegingen. Het is een thema dat weegt. Betrokkenheid op
de situatie van de cliënt kan mogelijk leiden tot overreageren of tot niet reageren. Beiden zijn uitersten van mogelijke reacties. Collegiale toetsing helpt om een en ander,
van op een afstand, in een ander perspectief te zetten. Vragen als: moeten we ingrijpen en hoe dan, worden doorgesproken. We komen als individuele hulpverlener tot
een gedragen en weloverwogen beslissing. Je vermijdt op deze manier dat je al te veel
individueel rechter wordt.

2.5.4. Consulting
Wanneer we worden geconfronteerd met geweld binnen een familiale context en collegiaal overleg komt niet helemaal tegemoet aan de twijfels of vragen die we hebben,
kunnen we een andere dienst aanspreken die onze bezorgdheden beluistert en advies
geeft over de te zetten stappen. Een dergelijk consult houden we bij voorkeur anoniem: de andere dienst hoeft de identiteit van de betrokkene niet te kennen. Tenzij
het om een gedeelde cliënt zou gaan: dan weten cliënten bij voorkeur dat er collegiaal
overleg wordt gehouden.

2.5.5. Procedure integriteit21
De procedure integriteit is een instrument dat in 2004 werd ontwikkeld in het autonoom algemeen welzijnswerk om tot actie te komen in die situaties waar de ‘integriteit van de gebruiker of derden in het gedrang komt’.22 Het betreft hier één van de
minimale kwaliteitseisen van het autonoom algemeen welzijnswerk. Het is evengoed
een bruikbaar instrument voor hulpverleners, werkzaam in andere sectoren.
Bescherming van de integriteit betekent dat de fysieke, mentale of psychische
onschendbaarheid wordt beschermd.
Integriteit is duidelijk een begrip waarmee men alle kanten op kan en toch weten
we intuïtief dat het om een mogelijk ernstige aantasting van de ‘waardigheid’ van
mensen gaat.

21. Kris Stas, Procedure Integriteit, Steunpunt algemeen welzijnswerk, maart 2004.
22. Minimale kwaliteitseisen voor het Algemeen Welzijnswerk, 2004.
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We gebruiken in de procedure de term ‘vermoeden’ zodat de hulpverlener de kans
heeft om tijdig de procedure in te zetten. Bij het aan het licht komen van een geweldsituatie hoeft de hulpverlener met andere woorden niet eerst eindeloos uit te vlooien
of de integriteit nu al dan niet in gevaar komt.

VERTROUWEN EN VERTROUWELIJKHEID
In dadertherapie komt het vaak voor dat er een vermoeden is dat het geweld nog niet
gestopt is, maar dat de cliënt bij hoog en laag beweert dat dat wel zo is.
Sabine: Het is een moeilijke oefening: Als we zeggen tegen de dader: van zodra u hervalt,
stoppen we de begeleiding of melden we het aan de justitieassistent, dan heeft hij er alle
belang bij te liegen en is hij niet echt geneigd eerlijk te zijn. Maar als we zeggen dat het
wel kan, laten we het geweld gewoon voortduren.
Kris De Groof: Is het niet zo dat jullie na verloop van tijd zelf kunnen inschatten hoe
eerlijk die man is?
Peter: ‘Eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat het geweld niet meteen stopt: de dader blijft
in dezelfde context en gedragsverandering gebeurt nu eenmaal niet van de ene seconde
op de andere. Het belangrijkste is ze in een state of mind te brengen waarin ze geen reden
meer hebben om te liegen. Je gaat er vanuit: Of je nu liegt of niet, praten gaan we toch
doen en je zult er niet eerder van verlost zijn.
Sabine: Nu staat er niets in het contract over nieuwe geweldplegingen, maar we willen
wel iets afspreken met de cliënt zodat hij weet waar hij aan begint.
Kris: Ik denk dat het beter is te werken met een intentieverklaring waar hij zich aan kan
houden.
Peter: In de plaats van de cliënt zelf te vragen of het effect heeft of niet, is het denk ik
meer gepast het slachtoffer te vragen of het voor haar leefbaarder is geworden. Van elke
dag naar één keer per week. Het klinkt cru, maar ik kan me inbeelden dat er veel mensen
zijn die daarmee kunnen leven.
Bron: Ronde Tafel.

Communicatie is in de procedure een sleutelbegrip!
We gaan ervan uit dat we in eerste instantie nagaan of de gebruiker aanspreekbaar
is op het vermoeden. Wanneer dit niet zo zou zijn, kan dit verschillende redenen
hebben. De gebruiker is onaanspreekbaar, weigert hierover te spreken, de gebruiker
heeft de (mentale) mogelijkheden niet om hierover te communiceren, is fysiek niet
aanwezig en dus niet aanspreekbaar of er zijn argumenten dat het niet het moment
is om de gebruiker op dit vermoeden aan te spreken (agressiegevaar, verwardheid,
crisis, ...).
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Blijkt de gebruiker niet aanspreekbaar te zijn, dan gaat de hulpverlener in overleg.
Dit vooronderstelt dat er iemand uit de organisatie vlot bereikbaar is voor overleg.
Tenzij er acuut gevaar is en er hier en nu moet worden gehandeld, dan kan overleg
worden overgeslagen en wordt er achteraf verantwoord (aan collega’s en gebruikers)
van waaruit men handelde.
Acties, die ondernomen kunnen worden, zijn zeer uiteenlopend:
– hulpverlening stopzetten;
– hulpverlening intensiﬁëren;
– verwijzen naar andere hulpverlener(s);
– inschakelen van andere hulpverlener(s): voor advies of aanvullend aanbod;
– coaching vragen als hulpverlener bij andere hulpverleners;
– derden die gevaar lopen waarschuwen;
– in laatste instantie melden bij derden.
De veiligheid van de hulpverlener wordt mee in overweging genomen, zowel in de
beslissing tot communicatie met de gebruiker als in de procedure (kan van belang
zijn bij de keuze voor een welbepaalde actie).
Het daadwerkelijk inschakelen van derden (andere diensten, artsen, politie, ...) gebeurt
pas in laatste instantie, nadat voldoende werd afgewogen of minder ingrijpende acties
mogelijk zijn.
Soms kan het nodig zijn om te rade te gaan (advisering) bij externen om uit te kunnen
maken in hoeverre de integriteit van gebruikers of derden in het gedrang komt: we
doen dit bij voorkeur anoniem, tenzij er argumenten zijn om dit niet te doen.
Het rechtstreeks aanspreken van de derde wiens integriteit mogelijk in het gedrang
komt door intenties of gedragingen van de gebruiker, gebeurt in uitzonderlijk geval
én met medeweten van de gebruiker (tenzij men argumenten heeft om dit om veiligheidsredenen niet te doen).

2.5.6. Deontologische codes en adviesorganen
Naar aanleiding van het invoeren van een kwaliteitshandboek in het algemeen welzijnswerk, ontwikkelde elk CAW in 2004 een code betreffende het verwerven, het
gebruiken en het doorgeven van cliëntinformatie. Als ondersteuning voor dit proces
ontwikkelde het Steunpunt, in overleg met de sector, minimale sectorafspraken over
het omgaan met cliëntinformatie.23

23. Kris Stas, Minimale sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformatie, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem, mei 2004.
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Ongeacht het thema waarrond men werkt, vindt men in deze sectortekst (zie addendum 1), uitgangspunten over het deontologisch correct omgaan met cliëntinformatie.
In die zin biedt zowel deze tekst als de CAW-code een richtsnoer om als hulpverlener
je handelen af te toetsen, ook bij een delicaat thema als familiaal geweld.
We willen immers zonder onderscheid kwaliteitsvol omgaan met de informatie die
we voor, tijdens en na het hulpverleningsproces gebruiken om cliënten (en desgevallend hun omgeving) te kunnen helpen. Bewust omgaan met informatie en de verhouding ten aanzien van de cliënt staan hierbij centraal.
In het najaar 2007 wordt deze tekst, na sectorale toetsing, aangepast, onder meer aan
nieuwe wetgeving.
Uiteraard zijn er ook in andere sectoren en zelfs op het niveau van diensten en voorzieningen deontologische kaders terug te vinden, die kunnen ondersteunen bij het
ontwarren van morele dilemma’s. Soms zijn er zelfs adviesorganen voorhanden aan
wie morele kwesties voorgelegd kunnen worden. Het zijn allemaal instrumenten die
kunnen helpen om als hulpverleners op een integere manier te werken, ongeacht de
problematiek waarmee we worden geconfronteerd.
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3. Familiaal geweld: iedereen verantwoordelijk
Alain Slock

3.1. Inleiding
Onze maatschappij slaagt er nog steeds niet in om op een adequate wijze om te gaan
met een problematiek als familiaal geweld.
We durven te openen met deze boude uitspraak ondanks het gegeven dat professionele hulpverlening voor vrouwen die lijden onder partnergeweld ondertussen meer
dan 25 jaar oud is. En ondanks allerlei sensibiliseringsacties (men denkt maar aan de
wittelintjesacties) weten we als gewone burger nog steeds niet goed hoe te reageren
op tekenen van geweld in een gezin.
Dergelijk geweld is en blijft nog steeds ‘stil geweld’, dat zich schuilhoudt achter
de schijnbaar veilige muren van de privéwoning. Het recht op privacy wordt hier
vaak als een – letterlijk – pijnlijk excuus gebruikt door een omgeving die vaak maar
al te goed weet wat er zich achter de voordeur afspeelt, maar helaas niet weet hoe
hiermee om te gaan. We weten met zijn allen nog steeds niet goed hoe hierop te
reageren en kijken dan maar collectief de andere kant op, deels uit onmacht, deels
uit onbegrip. Familiaal geweld is zeker nog een van de taboes in onze westerse
maatschappij.
Als onze eigen buurvrouw, van wie het een publiek geheim is dat het niet zo botert
met haar man, plots met een blauw oog verschijnt, zal ieder van ons wel aan partnergeweld denken. Maar quasi gelijktijdig met het gevoel van mededogen bekruipt ons
een zekere schroom om hier openlijk en direct over te praten. Stilzwijgend volgen
we haar in haar verklaring ‘van de trap gevallen te zijn’. Zo bevestigen we het valse
ideaal dat we ons als geciviliseerde burgers niet inlaten met het privéleven van anderen. Vaak verschijnt na de schroom bij ons allen enig schuldgevoel. Het schuldgevoel
van lijdzaam toe te kijken op hoe er zich achter de voordeur van onze buur wellicht
vreselijke taferelen afspelen.
Al deze verwarrende gevoelens en gedachten maken al even snel plaats voor verontwaardiging en onbegrip als we enkele dagen later diezelfde buurvrouw arm in arm
met haar echtgenoot als een verliefd koppel over het marktplein zien wandelen. In
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onze verbijstering concluderen we dan ook gauw dat zo een relatie niet te snappen
is dat mevrouw wellicht het blauwe oog wel zelf zal hebben gezocht. Welk normaal
mens blijft er immers bij zo’n bruut van een vent?
Familiaal geweld is een ‘uitdagende’ problematiek: een, die de wijze waarop we in
onze maatschappij omgaan met normering van wat onaanvaardbaar gedrag is, uitdaagt én daarenboven onze wijze van hulpverlening uitdaagt.
Willen we op zoek gaan naar de mogelijkheden om vanuit de maatschappij op deze
problematiek te reageren, dan is een goed begrip van deze problematiek noodzakelijk.
Dit lijkt logisch, hoewel vaak blijkt hoe sterk ons denken en handelen gekleurd zijn
door vooringenomenheid en vooroordelen over dit fenomeen. Degelijk onderzoek
is echter schaars en aangeleverde feiten zijn vaak bepaald door het perspectief van
waaruit ze zijn verzameld (politiecijfers, registratie uit de hulpverlening, onderzoek
door bevraging van vrouwen in vluchthuizen) – al dan niet bewust of onbewust vanuit
een bepaald mens- of maatschappijbeeld (bijvoorbeeld vrouwenemancipatie). Hoe we
naar deze problematiek kijken, hangt ook af van wat we ermee willen bereiken: doen
we dit vanuit een normerend en corrigerend perspectief, dan zal dat anders zijn dan
vanuit een hulpverlenend perspectief.
Hieronder willen we vanuit een hulpverlenend perspectief bekijken hoe we als individuen en als maatschappij kunnen reageren op familiaal geweld. Om dat op een positieve manier te doen dienen we rekening te houden met de fenomenologie, maar ook
met de achtergronden van de verschillende beroepsgroepen die met geweld worden
geconfronteerd.

3.2. Hoe de fenomenologie van familiaal geweld een goed begrip van de
maatschappij bemoeilijkt

3.2.1. Circulariteit
Gewelddadige koppels blijken meermaals de cirkel van spanningsopbouw, gewelduitbarsting en verzoeningsfase te doorlopen. Deze spiraal blijkt in vele gevallen te worden versterkt door een samenspel van stressfactoren, die op diverse levensdomeinen
van het gezin inspelen. In de praktijk zien we vaak gebrekkige communicatie tussen partners, al dan niet verzwaard met stress door armoede, werkeloosheid, opvoedingsmoeilijkheden, een problematisch verleden, enzovoort, soms gepaard gaand
met alcohol- of drugsverslaving. Maar ook bij welgestelde gezinnen komt geweld
meer voor dan we denken en ook hier ligt vaak een onvermogen tot echte communicatie aan de grondslag, niet zelden versterkt door – zij het andere – stressfactoren.
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Naarmate een dergelijke manier van omgaan met ruzies zich meer en meer herhaalt,
volgen de fasen elkaar ook sneller op. Het koppel komt in een destructieve spiraal
terecht.

3.2.2. Interacties
Menig politieagent kent de vaststelling na interventie bij geweld in het gezin dat het
als buitenstaander ontzettend moeilijk is om aan te geven wie nu schuldig is. Laat
ons wel wezen, als iemand het ziekenhuis wordt ingeslagen, is het overduidelijk door
wie er strafbare feiten werden gepleegd. Maar bij een hoogoplopende ruzie waarbij in
het heetst van de strijd ook een stoel en een vaas sneuvelden en links en rechts een
klap viel, is dat al veel minder duidelijk. Wie is hier immers slachtoffer en dader? Het
onvermogen om adequaat om te gaan met conﬂicten is dan ook niet eenzijdig toe te
schrijven aan één van beide partijen. Het is het koppel als koppel dat op den duur niet
in staat is om ander gedrag te stellen.

3.2.3. Gebrek aan hulpzoekend gedrag
Beide partijen van een gewelddadig koppel worden wel eens verweten geen hulp te
(willen) zoeken. Enige kennis van de problematiek doet ons beseffen hoe moeilijk het
op een gegeven moment is om vanuit die geweldspiraal en diens versterkende factoren er met de buitenwereld over te praten, laat staan hulp te gaan zoeken.
Schuld- en schaamtegevoelens zorgen ervoor dat men niet gemakkelijk naar buiten
komt met dergelijke problemen. Deze hebben bovendien veel kans dat ze worden
versterkt door negatieve en afwijzende reacties van de buitenwereld. Doorgaans weet
de buurt het wel, maar heeft die al geprobeerd steun te betuigen aan (in haar ogen)
het slachtoffer en is ze gestoten op de muur van schuld en schaamte die de persoon
in kwestie optrekt. Bovendien verwerpt die buurt het koppel als die enkele weken later
hand in hand over de markt lopen. Hun onbegrip slaat om in verwerping en afwijzing
wat de sociale isolatie alleen maar versterkt en de twee leden van het koppel – als één
van beiden er al aan dacht hulp te zoeken – bevestigt in de idee dat niemand hen kan
en zal begrijpen. Op deze wijze raken koppels verstrikt in een kolkende spiraal van
‘stil geweld’. Naarmate de problematiek van het koppel verder escaleert, verhoogt het
risico op het ontstaan van ‘learned helplessness’ waarbij het slachtoffer van ernstig,
persisterend geweld de situatie lijdzaam ondergaat en niet meer gelooft nog impact
te hebben op het gebeuren.
Gewelddadige koppels zenden zo voor hun omgeving heel wat verwarrende signalen
uit die al te snel geïnterpreteerd worden in termen van een gebrek aan hulpzoekend
gedrag. Ook in vakliteratuur sluipt die conclusie er soms vervaarlijk snel in.
Iedereen die te maken krijgt met familiaal geweld dient er zich dan ook voor te behoeden in de val te trappen van alleen maar af te gaan op uitwendig gedrag.
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3.2.4. De maatschappij begrijpt de problematiek niet goed
Ingegeven vanuit onder meer de vrouwenemancipatiebeweging werden de eerste professionele initiatieven genomen. In de strijd tegen onderdrukking (‘we helpen u wel
ervan weg te gaan’) botste echter menig hulpverlener tegen fenomenen aan dat vrouwen in vele gevallen toch teruggingen ondanks de slagen, of dat vrouwen opnieuw
een andere gewelddadige partner troffen, zelfs dat vrouwen op hun beurt uit de hulpverlening vluchtten, ...
Vluchthuizen hebben echter al vijfentwintig jaar schitterend werk verzet, duizenden
vrouwen en kinderen in de meest schrijnende omstandigheden geholpen en de thematiek op de agenda geplaatst. Er was trouwens na vijfentwintig jaar vluchthuiswerkingen in 2002 opnieuw een Vrouwendag met het thema partnergeweld nodig om dit
op de politieke agenda te plaatsen. Vier jaar later volgden dan expliciete beleidskeuzes
door zowel de minister van Welzijn als de minister van Justitie. Echter zonder veel
onderlinge samenwerking en afstemming.
Zeer recent daagt het op meerdere beleidsniveaus en sectoren en rijst het inzicht dat
we als maatschappij niet kunnen wachten om op te treden tot het probleem zo vergevorderd is dat alleen justitieel corrigerend optreden nog mogelijk is. noch dat we in
de hulpverlening de justitiële dichotomie van dader en slachtoffer in deze overnemen,
noch dat we enkel hulpverlening organiseren die hulp biedt aan zij die reeds diep in
de geweldspiraal vervat zitten.
Alleen maar repressief optreden helpt niet. Trouwens menig rechter kent bij moment
van de zitting de pleitende echtgenote die vraagt haar man niet te hard te straffen want
hij meende het niet zo en nu gaat alles weer goed.
Alleen het slachtoffer helpen als ze zo ver gekomen is dat ze vlucht is maatschappelijk
gezien evenzeer een te late reactie.
We dienen dan ook op zoek te durven gaan naar kansen om vroeger in te grijpen in
het proces van de gehele probleemwording. Daarenboven dienen we te streven naar
een gedifferentieerd aanbod van hulpverlenend handelen en politionele en justitiële
interventies, met combinaties tussen beide waar nodig. Maar ook eenieder die in aanraking komt met vermoedelijke tekenen van familiaal geweld kan al heel wat.
Wat kunnen we als gewone burger, geëngageerd vrijwilliger of als hulp- en dienstverlener die in aanraking komt met vermoedens van geweld in het gezin dan wel doen?
Zonder in kookboekrecepten te willen vervallen, kunnen we toch enkele kapstokken
meegeven die richting kunnen geven aan hoe te reageren op tekenen van familiaal
geweld.
Eerst en vooral moeten signalen worden herkend. We moeten hierbij goed beseffen
dat een bepaald teken meerdere redenen, meerdere betekenissen kan hebben. Dit
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mag echter geen excuus zijn om al bij voorbaat te denken dat het wel niets met geweld
te maken zal hebben. Het mag ook geen excuus zijn om ‘toch maar veilig te spelen’,
‘stel dat ik het helemaal mis voorhad’. Gezinnen die te kampen hebben met geweld,
gaan zelf moeilijk en pas erg laat zelf hulp zoeken. Dit werd hiervoor al gedetailleerd
beschreven. Als we als burger, vrijwilliger, professionele hulpverlener, zorgverstrekker of dienstverlener niet ingaan op de weinige signalen die de buitenwereld dan
toch bereiken, houden we het mee stil en sluiten we hen nog meer op in het sociale
isolement waarin ze al zitten.
Dergelijke mogelijke tekenen van geweld kunnen fysieke letsels zijn (van het klassieke blauwe oog tot striemen, kneuzingen en breuken), opvallend gewijzigd sociaal gedrag (plots veel minder buiten komen, sociaal contact vermijden), opvallende
veranderingen in zelfwaarde, zelfbeeld tot depressieve uitingen. De lijst van wat op
geweld zou kunnen wijzen nog veel langer maken, heeft eigenlijk weinig zin. Als
we de vrouw, het kind, de bejaarde een beetje kennen, weten we snel dat hij of zij
vreemd doet. Zonder een heksenjacht te willen openen, dienen dergelijke signalen
toch een oranje knipperlichtje bij ons te laten oplichten. Een oranje knipperlicht wil
echter nog niet zeggen dat we te post en te paard politie of jeugdbescherming dienen
te mobiliseren. Enige bedachtzaamheid is wel op zijn plaats. We hebben hoogstens
nog maar een vermoeden.
Een tweede stap is proberen na te gaan of er omstandigheden in het gezin zijn die
kunnen wijzen op verhoogde stress door een gewijzigde situatie. We leerden voorheen immers al dat een van de voornaamste risicofactoren ‘situationele stress’ is,
gaande van armoede, problemen op het werk, scheiding, een gewijzigde belastende
opvoedings- of verzorgingssituatie, enzovoort. Indien we op basis van wat we waarnemen, vermoeden dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van geweld, in combinatie
met de vaststelling dat de leefsituatie waarin het gezin zich nu bevindt voor verhoogde
stress zorgt, dan kunnen we overgaan tot actie. Maar actie kan maar als dit getuigt van
respect voor het gezin en de leefomstandigheden waarin het zich bevindt.
Zo wordt een derde en meest cruciale stap het benoemen van je eigen vaststellingen,
vermoedens, interpretaties als zijnde slechts interpretaties, tegenover de persoon in
kwestie (of de ouders in het geval van kindermishandeling). Door dit in IK-boodschappen te doen, neem je verantwoordelijkheid voor jouw uitspraken, jouw interpretaties en verwoord je dat jij dergelijk gedrag of vaststelling zo interpreteert (‘Ik heb de
indruk dat je je afzondert de laatste tijd. Ik weet dat jij en je partner het momenteel
erg zwaar hebben. Hebben jullie soms ruzie? Gaat het er dan gewelddadig aan toe?’
of ‘Ik zie dat je blauwe plekken hebt in je gezicht. Je zei me onlangs dat het tussen
jou en je man soms niet goed gaat. Zijn er klappen gevallen?’). Op dergelijke manier
stigmatiseer of veroordeel je ook niemand. In het slechtste geval had je het helemaal
mis geïnterpreteerd, maar ook dan heb je je bezorgdheid ten aanzien van die persoon
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getoond. Je bezorgdheid verwoorden kan ook mensen over de drempel helpen om
zich kwetsbaar op te stellen.
Even cruciaal is dat op deze wijze en zonder omwegen het geweld wordt benoemd.
Het geweld zelf actief benoemen of er expliciet om vragen zijn manieren om slachtoffers over hun eigen schuld- en schaamtegevoelens te helpen.
Een vierde en laatste stap is het motiveren van mensen om hulp te zoeken en desnoods
wegwijs maken naar hulpverlening. Alnaargelang de ernst, complexiteit, het stadium
waarin het probleem al is geëvolueerd, vereist dit meer competenties om mensen te
motiveren en gerichte informatie mee te geven. In ieder geval kan iedereen die op zijn
minst dit boek heeft gelezen, aangeven dat er via professionele hulpverlening heel wat
aan kan worden gedaan. Gerichte informatie over gespecialiseerde hulpverlening in
de buurt vind je gemakkelijk via het Sociaal Huis, Centrum Algemeen Welzijnswerk
of Tele-onthaal (106).
Met deze vier stappen proberen we heel wat mensen een alternatief te bieden in plaats
van er stilzwijgend het onze van te denken en machteloos toe te kijken.
Zelfs in het geval dat de persoon, die je op deze wijze aansprak over je indrukken en
bezorgdheid alles ontkent, heeft hij of zij in ieder geval de boodschap gekregen dat de
omgeving signalen opvangt en vanuit een bezorgdheid ook wil meehelpen er iets aan
te doen. We zijn ervan overtuigd dat deze twee boodschappen voor heel wat slachtoffers, ook al is de schaamte of het schuldgevoel nog te groot, al een heel verschil kunnen maken.
We zijn echter niet naïef en beseffen goed dat slechts een klein publiek deze vier
stappen zal kennen. De impact om zo vanuit hulpverlening in een vroeg stadium te
kunnen ingrijpen op de problematiek achten we dan ook eerder klein. Tenzij dit deel
gaat uitmaken van opleidingsprogramma’s van heel wat beroepsgroepen, waarbij de
kans reëel is dat ze beroepshalve in aanraking zullen komen met signalen van familiaal geweld.
Willen we op een iets effectievere (meer kans op doorverwijzing naar de hulpverlening) en efﬁciëntere (met beperkte inspanningen) manier hulpverlening kunnen
ophangen aan de eerste signalen die een omgeving opvangt, dan pleiten we voor een
andere strategie. Deze wordt in een aantal regio’s in Vlaanderen al uitgevoerd in de
strijd tegen partnergeweld, maar lijkt ons ook op te gaan voor andere vormen van
familiaal geweld.
We focussen ons hieronder op twee speciﬁeke beroepsgroepen omdat we ervan overtuigd zijn dat er nog heel wat kansen en mogelijkheden liggen om op een structurele
en systematische wijze samen te werken om vroeger in te grijpen op diverse vormen
van geweld.
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3.3. Naar kansen op een meer gerichte samenwerking tussen enkele
beroepsgroepen

3.3.1. De huisarts als signaaldetector
De medische sector, en in een vroeg stadium de huisarts in het bijzonder, is vaak
het professionele terrein van zorg waartoe een slachtoffer zich wendt. Willen we de
manier waarop deze problematiek tot bij de gepaste hulpverlening geraakt organiseren en niet aan het toeval overlaten, dan zou de huisarts een mogelijke instap naar
verdere hulpverlening kunnen zijn.
Helaas stopt het daar ook vaak. Huisartsen – met alle respect – slagen er veelal wel
in om empathie op te brengen voor het slachtoffer, hem/haar te ondersteunen en
op verhaal te laten komen, maar niet om een gerichte doorverwijzing, laat staan een
begeleide overstap te maken naar professionele hulpverlening. Als iemand al het
juiste telefoonnummer zou hebben, betekent dat immers nog niet dat die tot bij die
hulpverlener geraakt. Vanuit de hulpverlening zien we op jaarbasis zeer zelden doorverwijzingen vanuit de huisartsenpraktijken. Toch wel een gemiste kans.
Uit menig gesprek met huisartsen lijkt het ons dat zij zich – het blijft een solobaan
– in nogal wat gevallen vastrijden in posities waarin ze door de hulpvrager worden
geplaatst. Ze horen doorgaans één kant van het verhaal, krijgen dan wel vragen naar
het attesteren van de medische vaststellingen, maar weten geen weg met de boodschap van de patiënt dat ze er niets mee mogen doen.
Wat moet de huisarts er ook mee doen? Wat kan hijzelf binnen het bestek van een
consultatie doen? Moet hij wel iets doen? Mag hij überhaupt wel iets doen? Begrippen als ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ duiken ook hier snel op en dreigen al
gauw elk debat plat te slaan. Helaas is er ook nog maar weinig debat geweest tussen
beide sectoren.
Huisartsen lijken ook wel in de tang te zitten tussen enerzijds het eigen klantenbestand
en anderzijds de eigen beroepsorganisatie. Onderneemt men actie waarbij men het
opneemt voor mevrouw dan zou het wel eens kunnen dat meneer de goede faam van de
huisarts bekladt. Meneer is immers ook klant bij diezelfde huisarts. De huisarts als kleine zelfstandige. Steekt men zijn nek uit naar hulpverlening, politie of justitie dan vreest
men voor gevolgen uit de eigen Orde wegens schending van het beroepsgeheim.
Een weg naar samenwerking tussen de medische en hulpverleningssector start veelal
met een correcte informatie over ieders aanbod, rol, en begrippen zoals ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’. Daar huisartsen ook geen georganiseerde beroepsgroep
zijn, pleiten we ervoor dat deze dialoog vanuit het beleid zelf wordt geïnduceerd.

94

Algemeen

We moeten ook niet alle heil van de huisarts zelf verwachten. We moeten niet verwachten dat elke huisarts de hele sociale kaart kent. We mogen van hem geen specialist in hulpverlening maken. Daarin schuilt precies de valkuil.
Mensen motiveren om de stap naar professionele hulpverlening te zetten, is een baan
op zich. We pleiten er dan ook voor dit over te laten aan de hulpverlening zelf. De
huisarts dient ons inziens in de eerste plaats alert te zijn voor signalen die zouden
kunnen wijzen op geweld in het gezin en dient dit bespreekbaar te kunnen maken.
Een kwestie van durven en kunnen. Naar geweld peilen, zonder dat erover wordt
gesproken door de patiënt is al een eerste te nemen klip.
Indien de patiënt daaropvolgend wordt geïnformeerd over waar hij in zijn buurt professionele hulpverlening kan krijgen, verschijnen er verschillende actiemogelijkheden. Huisarts en patiënt zouden samen geheel vrijblijvend naar de hulpverlening
kunnen bellen om te horen wat de mogelijkheden zijn en hoe die hulpverlening in
zijn werk zou kunnen gaan. Als de patiënt akkoord gaat, zou de hulpverlening na de
medische consultatie ook actief contact kunnen opnemen met hem om de diverse
hulpverleningsmogelijkheden te schetsen. Motivatie start immers ook met goede
informatie over wat kan en niet kan. Ten slotte kan de patiënt met een gerichte, lokale, informatiefolder er ook nog eens over nadenken en zelf in eigen tempo contact
zoeken met bestaande hulpverlening in zijn buurt. Voorwaarde is hierbij wel dat de
gepresenteerde hulpverlening erg laagdrempelig is in meerdere opzichten. We werken dit hieronder verder uit.
Met de fenomenologie van partnergeweld in ons achterhoofd weten we ondertussen
dat deze laatste strategie het minste soelaas biedt. Enig aanklampen vanuit de omgeving lijkt ons ook hier het meeste effect te hebben.
We schetsten het al: huisartsen dienen doorgaans vanuit een uitgesproken solopositie te ageren. We pleiten dan ook voor een aanbod van professioneel consult vanuit de hulpverlening aan de lokale huisartsen. Dergelijk (telefonisch) consult zou de
huisarts in staat moeten stellen – waarom niet anoniem indien hij dat wenst – te
overleggen over wat zijn mogelijkheden zijn in deze of gene geanonimiseerde case.
Op deze voorzichtige wijze zouden huisarts en hulpverlener samen al de handelingsmogelijkheden van de huisarts kunnen bespreken en overlopen. Op deze wijze krijgt
hij een professioneel klankbord aangeboden en kan hij iemand raadplegen die hem
tezelfdertijd wegwijs maakt in het hulpverleningslandschap.

3.3.2. Hulpverlening met een blauw randje: politie met zorg
Als we ervan uitgaan dat gezinnen die te maken hebben met partnergeweld allerlei
signalen uitzenden, is de kans dat die opgevangen worden door politie vrij groot.
Politiediensten vormen dan ook de grootste, georganiseerde groep ‘signaaldetectoren’. Als we ervan uitgaan dat we deze problematiek sneller en proactiever willen
benaderen vanuit de hulpverlening, is deze groep dan ook een logische samenwer-
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kingspartner. Een formeel en doelgericht samenwerkingsverband tussen politie en de
hulpverleningswereld is echter lang geen evident gebeuren. De kloof tussen beiden
is immers vaak nog groot.
Er beweegt nochtans nogal wat in de politiewereld. Na de politiehervormingen vinden
er ook opmerkelijke culturele veranderingen plaats. De politie lijkt zich toch meer en
meer bewust te worden van zijn sociale rol en wordt meer slachtoffergericht. In het
kielzog hiervan wordt meer en meer geïnvesteerd in diensten voor slachtofferbejegening; hulpverlening met een blauw randje.
Vanuit de constatatie dat er in problematieken zoals familiaal geweld heel veel interventies vaak in dezelfde gezinnen gebeuren, groeit het besef én de wil om er gericht
rond te werken. Men ziet de thematiek dan ook meer en meer in het zonaal veiligheidsplan opgenomen. De visie op politionele aanpak verschuift van incidentgericht
naar eerder procesgericht. Dit alles kreeg uiteindelijk vorm in een nieuw beleid uitgetekend in de omzendbrieven van het college van procureurs-generaal en het ministerie van justitie (Col 3 en Col 4 in 2006).
Deze positieve evoluties brengen uiteraard veel kansen mee. Dergelijke slachtofferbejegenaars bieden hulpverlening in crisismomenten, motiveren het slachtoffer
hulp te zoeken, verwijzen gericht door en volgen soms gezinssituaties op. Doordat
ze snel na een interventie kunnen tussenkomen, treffen ze vaak de gezinnen op een
moment dat er veel veranderingsbereidheid is. Daarnaast hebben ze zeker ook een
positief effect op de cultuur die heerst in een korps. Langzaamaan helpen ze mee de
zienswijze van politiemensen ten aanzien van gezinnen die te kampen hebben met
familiaal geweld te wijzigen.
Toch zien we ook een aantal risico’s voor de hulp bij vormen van geweld in het gezin
die deze inbedding van hulpverlening in de politiestructuur inhoudt. Ten eerste zijn
deze diensten in wezen zeer slachtoffergeoriënteerd. Voor situaties van beginnend
partnergeweld betekent dit dat daardoor mogelijk – bewust of onbewust – te eenzijdig meegegaan wordt in het verhaal van het slachtoffer, waardoor de dader zich nog
meer geviseerd voelt als eenzijdig schuldig aan de gebeurtenissen. Hierdoor is de
kans groot dat hij nog minder gemotiveerd raakt om mee te stappen in een hulpverleningstraject. Dergelijke slachtofferbejegenaars dienen dan ook goed geschoold te zijn
in hulpverleningstechnieken zoals het hanteren van meerzijdige partijdigheid, willen
ze in deze problematiek effectief kunnen optreden.
Bovendien lijkt het ons wenselijk dat het voor hulpvragers en diegenen waarbij wordt
geprobeerd enige hulpverlening op te dringen, duidelijk is en blijft wie welke rol
opneemt. Hulpverlening en repressie dienen onzes inziens toch steeds in een duidelijk gescheiden kader te staan. Dat de politie staat voor onder andere ordehandhaving
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en het installeren van veiligheid zal elke burger wel duidelijk lijken. Het is voor de
burger dan ook evident dat informatie waarover de politie beschikt linea recta naar
het hele justitiële apparaat doorstroomt. Bij hulpverlening met een blauw randje, die
weliswaar zijn eigen deontologische code heeft, wordt dit toch wel snel een erg mistig veld. Het risico is dan ook niet irreëel dat in deze problematiek, waar er in een
opstartfase van hulpverlening aanklampend dient te worden gewerkt, het door de
betrokkenen zelf allemaal op een hoop wordt gegooid en men niet gelooft dat hulpverlening zijn eigen beroepsgeheim en eigen deontologie heeft voor het omgaan met
de verkregen informatie. Deze misvatting zou hen er dan wel eens van kunnen weerhouden hulp toe te laten.
Duidelijke informatie aan de cliënt, duidelijke rolomschrijving en heldere afspraken
over het hanteren van vertrouwelijke informatie tussen politiediensten en hulpverlening kunnen echter veel ondervangen.
Dat dit werkt, tonen immers de projecten van intersectorale samenwerking tussen
politie en hulpverlening in de provincie Oost-Vlaanderen en Limburg.
Registratiemateriaal uit deze projecten legt anderzijds ook opvallende verschillen bloot
in doorverwijzingen. Sommige politiezones slagen erin om tot 80% van de interventies
voor partnergeweld door te verwijzen naar de hulpverlening, anderen halen signiﬁcant
lagere cijfers. Eerste analyses lijken erop te wijzen dat de snelheid van doorverwijzing
sterk bepalend is. Als je als hulpverlener een week na de crisis in het gezin komt, is de
motivatie om aan verandering te werken vaak al helemaal weg. Systemen waarbij de
interventiepolitie goed is gevormd in de problematiek van partnergeweld, waarbij er een
sterke monitoring is van het eigen korps en waar dit wordt gedragen door een politietop
die sterk gelooft in een intersectorale aanpak gericht op vroege interventie, lijken hoge
cijfers en effectieve doorverwijzingen naar de hulpverlening op te leveren.

3.4. Van vroegtijdige detectie naar vroege interventie: een pleidooi voor
een aangepast hulpaanbod op de eerste lijn
Als we willen dat mensen die in aanraking komen met vermoedelijke signalen van
familiaal geweld op een competente en gerichte wijze optreden, dan moet uiteraard
de hulpverlening volgen. Het heeft geen zin te investeren in cultuur- en attitudewijzigingen en competentieontwikkeling bij burgers, vrijwilligers en allerlei beroepsgroepen (in het bijzonder huisartsen en politiediensten) indien de hulpverlening zelf niet
aansluit op de vroegtijdige detectie.
Als we anno 2007 in kaart proberen te brengen waar individuen en koppels die te
kampen hebben met geweld in het gezin professionele hulp kunnen zoeken, krij-
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gen we ongeveer de halve professionele hulpverlening opgelijst.24 Iedereen en niemand lijkt bezig te zijn met hulpverlening aan dergelijke hulpvragers. Alleen al in het
Algemeen Welzijnswerk kan men bij tientallen hulpverleningsvormen terecht: van
onthaal, slachtofferhulp, individuele of ambulante koppelbegeleiding, crisishulpverlening tot vluchthuizen. Op deze laatste na – maar het gaat dan ook al over erg ingrijpende hulp – is niets echter echt geproﬁleerd op deze thematiek. Willen we vanuit de
hulpverlening dat er via vroegdetectie meer wordt doorverwezen dan moeten we het
mensen ook gemakkelijker maken om de weg te vinden.
We zagen hierboven al dat het voor dergelijke hulpvragers al door invloed van allerlei
probleemgebonden factoren niet eenvoudig is om hulp te zoeken. Professionele hulpverlening opzoeken is in ieder geval geen evidente stap die mensen dienen te zetten.
De wijze waarop de professionele hulpverlening is georganiseerd, maakt het hen er
daarenboven ook niet gemakkelijker op, eens ze de stap willen zetten.
We stelden het al: de problematiek van partnergeweld daagt ook de hulpverlening uit,
zowel inhoudelijk als organisatorisch.
Een gepaste hulpverlening dient, onzes inziens, dan ook te bestaan uit een geproﬁleerd aanspreekpunt zodat mensen weten waar ze terechtkunnen en er kunnen op
rekenen dat ze er verder zullen worden geholpen. We mogen echter ook niet in de val
trappen van dergelijke aanspreekpunten opnieuw te gaan ontdubbelen al naargelang
de verschillende vormen van geweld. Ook dan creëren we opnieuw een bos waardoor
mensen de bomen niet meer zien.
Een aanspreekpunt is in de eerste plaats één telefoonnummer, maar ook een plaats
waar mensen vrijblijvend en discreet kunnen binnenstappen. Dit dient in tijd voldoende ruim open te zijn. Met andere woorden een breed toegankelijke onthaalpunt,
waar mensen – zelfs anoniem – voor eenvoudige informatie, over een ondersteunend
gesprek tot meerdere vraagverhelderende gesprekken, gratis en vrijblijvend terechtkunnen. Dit dient dan ook te worden bekendgemaakt aan een erg breed publiek. Het
lijkt ons hierbij cruciaal dat de burger vertrouwen krijgt in de bruikbaarheid van dergelijke onthaalpunten. Cliënten richten zich nu voor dergelijke minder ingrijpende
hulp over partnergeweld ook tot vluchthuizen omdat dit zowat het enige aanbod is
dat op deze problematiek is geproﬁleerd en waarvan de burger overtuigd is dat men
hem daar deskundig zal helpen.
Zulke proﬁleringscampagnes kosten echter inspanningen en middelen. Ook dat dient
een overheid te begrijpen.

24. Zie als voorbeeld hiervan de publicatie: Geweld. Wat nu?, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen.
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Deze aanspreekpunten zouden ook een bondgenoot moeten zijn voor zij die worden
geconfronteerd met mogelijke signalen. Zo zouden ze hen kunnen bijstaan bij hoe
om te gaan met een vermoeden (Wat heb je gezien? Wat zijn interpretaties?), hen helpen de juiste stappen te zetten (Wat zeg ik wel en wat niet? Hoe blijf ik onpartijdig?) of
gerichte informatie kunnen bieden (Wat gebeurt er als de vrouw aangifte doet? Welke
rechten heeft ze als ze tijdelijk het huis verlaat?). Een telefonisch overleg is immers
gemakkelijk gedaan, en kan zelfs anoniem indien gewenst.
Geënt op deze aanspreekpunten (of hier toch nauw mee samenwerkend) dient hulpverlening in staat te zijn snel te interveniëren na aanmelding van een geweldproblematiek. Dergelijke interventies vereisen een zekere aanklampendheid waarbij de
hulpverlener zelf contact opneemt, zijn aanbod en mogelijkheden uitlegt, zelf initiatieven neemt om de andere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken, hen niet
loslaat als geplande contacten afgezegd worden. Maar hierover meer verderop in dit
boek.
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4. Partnergeweld en thuisloosheid
Helen Blow en Gerard Van Menxel25

4.1. Inleiding
Op een middag in maart, was er geen ontsnappen meer aan. Het was vluchten of sterven. Ik zei dat ik naar de winkel ging en hij zei: ‘Als je terug bent, ga ik je vermoorden’.
Ik was doodsbang, ik wist niet meer waar naartoe. Ik verstopte de auto ergens buiten het
centrum en zat daar maar te denken wat ik kon doen.’
Vrijheid is een zeer flexibel begrip. Sommige mensen rijden er de halve wereld voor af,
anderen weigeren elk comfort om er niet aan gebonden te zijn. Maar hoe meer je aan
vrijheid moet inboeten, des te primitiever je invulling wordt. Misschien kan men enkel
in complete gevangenschap beseffen dat je je eigen vrijheid niet kan bewerkstelligen.
Muren kunnen je je vrijheid niet ontnemen, alleen mensen kunnen dat.
Toen Annie die avond om negen uur uitgeput in het vluchthuis toekwam, voelde ze voor
het eerst in jaren dat ze een mens was, die zelf keuzes kon maken en voor zichzelf kon
denken. Daar wist ze dat haar niets kon overkomen, dat ze kon zeggen wat ze wilde zonder haar leven te riskeren. ‘Ik was nog steeds bang. Mijn gsm stond roodgloeiend van de
sms’jes, op mijn voicemail stond de ene bedreiging na de andere. Ik kon ze zo snel niet
lezen als hij ze stuurde. Maar hij kon me tenminste niet meer aanraken. Voorlopig.’
Na drie maanden in het vluchthuis ging Annie op één mei in een appartement in Diest
wonen. Nog geen maand later had hij haar alweer gevonden. ‘Hij kwam bij mij en ik liet
hem binnen, ook om te laten zien: “Hier staan terug meubels”. Hij zat op de bank terwijl
de kinderen buiten speelden. Hij was rustig. Hij wilde tot een regeling komen voor de
kinderen.’
Zo kwam hij regelmatig op bezoek. En op een dag stelde hij voor om voor Annie te koken.
Daar was ze zo van ondersteboven dat ze er plots weer alle vertrouwen in had dat het
anders zou zijn deze keer. En Vincent mocht weer bij hen intrekken. Eindelijk terug de
familie zijn die ze waren.

25. Helen Blow is stafmedewerkster thuislozenzorg van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Gerard
Van Menxel is stafmedewerker data en onderzoek van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
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Het was ook anders. Hij kookte, zorgde voor Annie, ze gingen zelfs af en toe samen weg.
Alleen als het over het verleden ging, kwam het soms tot strubbelingen. ‘Dat was toch
maar om te lachen,’ zei hij over alle bedreigingen die hij haar had gestuurd. De verontschuldiging waar Annie op hoopte kwam er niet.
Toen ze al een paar maanden samenwoonden, hing echter nog steeds een rechtzaak
boven hun hoofd, van Annie tegen Vincent. De procureur eiste 18 maanden cel, wat hij
met alles wat hij had gedaan, makkelijk zou hebben gekregen. Maar Annie bedacht zich.
‘Ik had het hem echt vergeven en hij zorgde zo goed voor mij, dus heb ik mijn burgerlijke
partij ingetrokken.’
‘Ik had het moeten weten. Van zodra de rechtzaak voorbij was, begon de ellende opnieuw.
Als ik ziek was, zei hij dat ik komedie speelde, ik betaalde de rekeningen, deed de boodschappen ondanks mijn ziekte, hij legde de kinderen en mij allerlei absurde taken op en
verbood elke activiteit die niet met het huishouden te maken had. Maar het ergste waren
de verwijten en de insinuaties als iets niet exact was zoals hij het wilde.’
Alles was terug zoals het geweest was, met een klein maar veelbetekenend verschil. De
twee ooggetuigetjes, die de eerste keer wezenloos toe hadden gekeken, waren nu al oud
genoeg om te beseffen dat het zo niet verder kon. Niet voor hen, maar zeker niet voor
mama.
Ze drongen erop aan dat Annie bij hen op de kamer kwam slapen, omdat ze bang waren
dat papa hen iets zou doen. En op een avond, toen de ruzie weer hoog was opgelopen,
smeekten ze: ‘Wij willen hier weg’.
‘Het enige wat ik kan doen om papa weg te krijgen is naar de vrederechter stappen en
dan moeten we terug in een vluchthuis gaan wonen. Willen jullie dat?’
De kindjes knikten.

Should I stay or should I go? Blijven of weggaan? Daar draait het om bij gezinsgeweld. ‘Geweld is die kracht of energie die de integriteit of de entiteit van iemand of
van iemands bestaanswijze beschadigt, kapotmaakt, of dat poogt te doen’ (De Vries,
2006).
In dit hoofdstuk behandelen we thuisloosheid van vrouwen als gevolg van partnergeweld. De persoonlijke integriteit en bestaanswijze van deze vrouwen zijn in die
mate beschadigd dat dak- en thuisloosheid dreigen. We richten ons in hoofdzaak
op slachtofferschap van vrouwelijke partners zonder te vergeten dat mannen niet
altijd de pleger zijn. Zijdelings besteden we aandacht aan de situatie van kinderen
en mannen.
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Niets is zwart-wit in dit verhaal. Partnergeweld is zo’n complex gegeven dat integrale
zorg en versterkende hulpverlening nodig zijn. Om erger te voorkomen. Polarisatie is alleen maar contraproductief. Dwangmaatregelen, zoals uithuisplaatsing van
de kinderen garanderen geen oplossing. Integendeel, een verblijf in instellingen op
vroege leeftijd vormt een belemmering voor latere zelfredzaamheid en het opbouwen
van een zelfstandig leven. Ook de uithuisplaatsing van de man als dader blijkt géén
eenduidig succes.

4.2. Risicofactoren voor partnergeweld
De risicofactoren voor partnergeweld worden hoofdzakelijk gelegd in situationele factoren en levensgebeurtenissen in de privésfeer26. Partnergeweld, en bij uitbreiding
alle vormen van familiaal geweld, is ook te bekijken binnen de maatschappelijke context. Zeker als de link wordt gelegd tussen partnergeweld en thuisloosheid komen
armoede en sociale uitsluiting in beeld.
De positie op de arbeidsmarkt blijkt de belangrijkste maatschappelijke factor te zijn.
Uitsluiting uit de arbeidsmarkt van de man, de vrouw of van beiden draagt de kiemen
van gezinsgeweld in zich. Andere factoren zijn de opleiding, de gezinssamenstelling,
de migratieachtergrond, de regio en de buurtomgeving.
Belangrijke factoren hebben te maken met ontwikkelingen in het gezinsleven, zowel
socio-economisch als sociodemograﬁsch. Het ‘klassieke’ gezin volgens het kostwinnersmodel waarbij vader uit werken gaat en moeder de zorg voor de kinderen en
het huishouden op zich neemt, is al sinds de jaren zestig geen realiteit meer. Het
welvaartsniveau van het hedendaagse gezin wordt bepaald door het tweeverdienersmodel. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen – en vaak druk – om arbeid, opvoedings- en
zorgtaken in evenwicht te houden (Bulckens e.a., 2007: 15-17). Sociodemograﬁsche
veranderingen zorgen voor nieuwe gezinsvormen zoals nieuwsamengestelde gezinnen, ongehuwd samenwonen, éénoudergezinnen en éénpersoonshuishoudens27. Er
is een verhoogd aantal echtscheidingen en er zijn meer geboortes buiten het huwelijk
om (Bulckens e.a., 2007: 24-25)28.

26. Voor een overzicht van risicofactoren met nadruk op situationele factoren en levensgebeurtenissen in
het gezin, zie De Groof in hoofdstuk 1.
27. Jaspard (2005) wijst er ook op dat de alleenstaande vrouw een hoger risico op fysiek en seksueel geweld
loopt omdat de kans op geweld van een man te moeten ondergaan stijgt met het aantal partners.
28. België is Europees koploper van het aantal echtscheidingen: 60% van de huwelijken die in 1995 werd
afgesloten mondde uit in een echtscheiding (Van Hove en Matthijs, 2002). Het aantal echtscheidingen
is de laatste dertig jaar verviervoudigd (Mortelmans e.a., 2007).

102

Algemeen

De multiculturele samenleving zorgt voor een diversiteit van het gezinsleven. Tussen
autochtone en allochtone gezinnen bestaan aanzienlijke verschillen op gebied van
gezinssocialisatie29 en sociale cohesie. De conﬂicttheorie plaatst deze verschillen in
een spanningsveld tussen de waarden en normen van de heersende klasse(n) en legt
de nadruk op conﬂicten tussen seksen, etnische groepen en sociale klassen. ‘Donkere kanten’ van socialisatie zijn genderstereotypen en het voorkomen van huiselijk
geweld. Voor allochtone gezinnen blijkt het opleidingsniveau van de ouders daarbij
een cruciale factor. Laagopgeleiden ervaren de grootste waardeconﬂicten, behouden
meer conservatieve waarden en geven een andere invulling aan autonomie van de
vrouw (Clyck, 2005).
Slachtoffers en daders hebben te maken met gemeenschappelijke risicofactoren.
Negatieve jeugdervaringen en slachtofferschap tijdens de jeugd, sociaal isolement,
eenzaamheid en gebrek aan vertrouwen in anderen vergroten allemaal de kans om
zowel dader als slachtoffer te worden.
Welke positie iemand inneemt – die van dader, slachtoffer of beide – hangt ook samen
met persoonlijkheidskenmerken en genderrolpatronen. Autonomie en afhankelijkheid op affectief, materieel, sociaal of symbolisch vlak vergroten het risico om slachtoffer te worden (Opdebeeck, 1993).

4.2.1. (Generatie)arme gezinnen lopen hogere risico’s
Armoede is één van de belangrijke factoren die het risico op familiaal geweld verhogen. Niet alleen geldgebrek, maar alle vormen van sociale uitsluiting leggen een
grote druk op het gezinsleven. In de vrouwenopvang blijkt eveneens dat het voornamelijk armen zijn die worden opgenomen. Drie op vier opgenomen vrouwen leeft in
armoede.
Omgekeerd, heeft relatieontbinding een signiﬁcant effect op de kans om arm te worden (Dewilde, 2004: 171). De kans op het vóórkomen en het voorkómen van familiaal
geweld wordt vaak doorgegeven naar de volgende generatie.
Hoe men met de beschadiging of de dreiging van beschadiging omgaat bij geweld
heeft te maken met overlevingsstrategieën (zie de Vries, 2007). Die strategieën om je te
weren en je staande te houden tegenover dreigend gevaar leer je al als kind. Of men
deze strategieën voldoende ontwikkelt en hoe men er gebruik van maakt, heeft te

29. Het aanleren en doorgeven van normen, waarden en gedragsrepertoire om als individu in de groep,
gemeenschap of samenleving te functioneren (Vranken, 1997).
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maken met kansen in de jeugd. We mogen veronderstellen dat deze kansen beperkter
zijn in generatiearme en multiproblemgezinnen dan in doorsneegezinnen.
In eigen onderzoek stelden we het belang vast van risico’s voor thuisloosheid (onder
meer omwille van familiaal geweld) tijdens de vroege jeugd bij het opgroeien in multiproblemgezinnen: relationele problemen tussen de ouders komen voor bij 40% van de
onderzochte thuislozen; het verlies van één of beide ouders bij 28%, alcoholverslaving
van één of beide ouders bij 18% en expliciet geweld tussen de ouders bij 11%. Ook de
eigen ervaringen als kind zijn bepalend: 22% groeide op in jeugdinstellingen, 22% had
conﬂicten met ouders of familie, 19% had een alcohol- of drugverslaving, 11% was
slachtoffer van seksueel misbruik of andere vormen van geweld en 8% had als kind
psychiatrische problemen (Van Menxel e.a., 2004).
Partnergeweld treft alle lagen van de bevolking. Daarom mag de indruk niet worden
gewekt dat het vluchthuis er enkel is voor een kansarm publiek en voor allochtone
vrouwen. Een dergelijke eenzijdige beeldvorming kan andere vrouwen verhinderen
de stap naar de hulpverlening te zetten.

4.3. De link tussen thuisloosheid en partnergeweld
Vrouwen lopen als slachtoffer van familiaal geweld een verhoogd risico op thuisloosheid of ze zijn gedwongen bij de gewelddadige partner te blijven om thuisloosheid te
voorkomen (National Coalition for The Homeless, 1999).
In het eerste Nationaal Actieplan inzake geweld tegen vrouwen (2003) werd de link
tussen thuisloosheid en partnergeweld als een vernieuwende invalshoek waargenomen
(Weewauters, 2005: 77). Nochtans is vrouwenmishandeling en partnergeweld al decennialang een belangrijk thema in de thuislozenzorg. Het is wel zo dat de opvang van
mishandelde vrouwen onvoldoende aansluit op een eenduidige visie op de aanpak van
gezinsgeweld over professionele disciplines en taakomschrijvingen heen, zoals deze
van huisartsen, politiediensten, rechters en welzijnswerkers. Kortom, een integrale aanpak van partnergeweld is in België nog onbestaande (Weewauters, 2005: 79).
Bij aanhoudend partnergeweld, vooral in crisissituaties, kunnen onveiligheidsgevoelens en de zorg voor lijfsbehoud zo groot zijn dat vrouwen met hun kinderen het huis
ontvluchten. Voor vrouw en kind is acute dakloosheid het gevolg. Wie over een stevig
sociaal en familiaal netwerk beschikt, kan daarop terugvallen en kan toevlucht, steun
en onderdak vinden bij ouders, broers, zussen of vrienden. Eenmaal de storm geluwd,
gaan vele vrouwen terug naar huis. Maar de eigenlijke problemen zijn niet opgelost.
De cirkel van conﬂicten, ruzies en geweldpleging wordt niet doorbroken.
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Vrouwen die niet meer kunnen rekenen op mantelzorg of informele opvang moeten
andere oplossingen zoeken. Misschien komen ze terecht bij een Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW), een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG),
een OCMW of een andere hulpvoorzienig. Indien een ambulante gezinsbegeleiding
niet volstaat en thuisblijven niet meer kan, dreigt dakloosheid. Een aantal vrouwen en
kinderen als slachtoffers van partnergeweld worden residentieel opgevangen en begeleid in een crisisopvangcentrum, een vluchthuis of een vrouwenopvangcentrum. In
geval van een crisis met slagen en verwondingen kan de toegang tot de hulpverlening
verlopen langs de politie of de huisarts.
Vrouwen en kinderen die worden opgevangen in een vluchthuis behoren tot kansarme bevolkingsgroepen. Socio-economische problemen gaan gepaard met een kluwen
van persoonlijke en relationele problemen. De draaglast van deze gezinnen is groot.
Hun draagkracht echter is klein. Op eigen kracht komen ze niet uit de problemen.
Het kan een contradictie lijken, maar partnergeweld leidt lang niet altijd tot een blijvende scheiding. Na een ‘time-out’ in het vluchthuis keren vrouwen doorgaans terug
naar huis en partner. Maar het patroon van persoonlijke, familiale en relationele problemen en conﬂicten wordt zelden doorbroken. Geldgebrek, werkloosheid, slechte
behuizing, opvoedingsproblemen, alcoholisme, depressie en angst zijn de triggers
voor een nieuwe crisis. De veelheid van probleemfactoren voeden een ‘spiraal van
geweld’30 (Van Lawick, 2003). Een belangrijke reden voor de instandhouding van
geweld ligt in de afhankelijkheidspositie van de vrouw (materieel, affectief, sociaal).
De samenhang tussen deze afhankelijkheid en het in stand houden van de relatie is
erg groot: van de meest afhankelijke vrouwen keert 75% na het verblijf in een residentiële setting terug naar de partner, terwijl dit bij de minst afhankelijke slechts 5%
is (Opdebeeck, 1993). De cliënten van vluchthuizen hebben echter niet allemaal de
intentie om hun partner te verlaten: slechts zes op tien komen naar het vluchthuis
met die bedoeling. Twee vrouwen op drie twijfelen over wat ze willen. Ongeveer één
vrouw op tien wil alleen even op adem komen en daarna terug naar huis. In realiteit
blijkt dat één vrouw op drie terugkeert bij haar gewelddadige partner. Soms komen ze
verschillende keren naar het vluchthuis voor ze deﬁnitief een besluit nemen (Opdebeeck, 1993).
De risicofactoren om pleger of slachtoffer te worden zijn in feite gelijkaardig. Traumatische verbintenissen tussen slachtoffer en dader, een sterke afhankelijkheid bij
slachtoffers, en een schuldbesef bij plegers zijn uitdagingen voor de hulpverlening.
Het algemeen welzijnswerk pleit ervoor om te vertrekken vanuit een integrale en

30. Zie de bijdragen van De Groof en van Genetello.
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gezinsgerichte benadering, met accent op preventie naar volgende generaties toe (De
Groof, 2005). Dit betekent dat de hulpverlening in vrouwenopvang en vluchthuizen
moet streven om niet enkel de vrouwen bij te staan, maar ook de zorg en psychosociale begeleiding van de kinderen en de partners op te nemen. Dit hoeft niet noodzakelijk binnen het vluchthuis te gebeuren, maar kan op andere plaatsen en door
andere hulpverleningsvormen worden opgenomen, binnen of buiten het CAW en bij
voorkeur in onderlinge samenwerking

4.4. Zijn mishandelde vrouwen thuisloos?
Thuisloosheid ontstaat binnen een samenspel van drie probleemfactoren. Vooreerst
de afwezigheid van een (behoorlijke) woonst. Ten tweede, een gebrek aan ﬁnanciële
middelen om te voorzien in het levensonderhoud door gebrek aan werk, het verlies
van rechten of sociale zekerheid en zelfs op een menswaardig inkomen. Ten derde
een proces van ontankering als gevolg van psychosociale en relationele problemen en
het verlies aan sociale netwerken (Blow H. e.a., 2005; Van Menxel, G. e.a., 2004). Of
deze deﬁnitie geldt voor slachtoffers van familiaal geweld in de residentiële vrouwenopvang is hier de vraag.
Het eerste probleemgebied is het vinden of behouden van een woning, een thuis.
Vrouwen die hun woonst verlaten om hun partner te ontvluchten, hebben het niet
makkelijk om een nieuwe woonst te vinden. Ofwel kunnen ze terugkeren naar de
gezinswoning, door deze toegewezen te krijgen bij een scheiding, of door de relatie
met de partner op een nieuw spoor te krijgen, ofwel moeten zij op zoek naar een
nieuwe woonst. Opvangcentra en begeleid studiowonen zijn slechts tijdelijke oplossingen.
Uithuiszetting van de dader zou het huisvestingsprobleem tijdelijk kunnen verlichten. Op termijn moet er toch echter een regeling komen. Men kan er niet zomaar van
uitgaan dat de ‘dader’, als hij al schuldig wordt bevonden, zijn rechten op de woning
zal kunnen/moeten opgeven. De krapte op de woningmarkt maakt dat vrouwen langer dan noodzakelijk in het opvangtehuis blijven. Dit noemen we dan ‘problemen
met de uitstroom’. Voor 25% van de residentieel begeleide vrouwen en kinderen duurt
de opname langer dan 9 maanden.
Moeilijkheden om een woning te vinden hebben natuurlijk te maken met het tweede
kenmerk, in het bijzonder een gebrek aan materiële middelen om te voorzien in het
levensonderhoud door het gebrek aan werk, verlies van recht op sociale zekerheid, en
zelfs op een menswaardig inkomen. Niet elk slachtoffer is jong, taalvaardig en goed
geschoold voor de arbeidsmarkt.
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Uit een onderzoek naar de meervoudige kwetsbaarheid van het CAW-cliënteel blijkt
dat 67,9% een inkomen heeft dat lager is dan de armoededrempel (gemeten volgens
de Europese standaardnorm van 60% van het equivalent gemiddeld inkomen; equivalent wil zeggen dat rekening gehouden wordt met de gezinssamenstelling). Voor
slachtoffers van familiaal geweld loopt het armoedepercentage op tot 73% (Van Menxel, 2007). Vlaanderen telt volgens dezelfde grens 11,3% armen. Voor eenpersoonshuishoudens ligt het Vlaamse armoedepercentage op 16% (ECHP, 2005).
Armoedeonderzoek heeft ten overvloede aangetoond dat vrouwen in het algemeen
een hoger armoederisico lopen (FOD, 2007; Vranken e.a. 2006; Cantillon, 1999).
Vooral alleenstaande vrouwen met kinderen hebben een dubbel probleem: geschikte
en betaalbare kinderopvang vinden en dit kunnen combineren met een baan die voldoende ﬂexibiliteit biedt om zorg- en opvoedingstaken te kunnen combineren met
arbeid en het verwerven van een voldoende inkomen.
Voor vele thuisloze vrouwen is deze balans verstoord. Zij hebben problemen zowel
met hun zorgtaken als moeder als met hun inkomensverwerving. Meestal houden ze
erg vast aan hun opvoedingsrol en hun rol als moeder. Dit gaat dan ten nadele van
hun positie op de arbeidsmarkt. Ze hebben maar zelden een actieve beroepservaring.
In allochtone gezinnen speelt ook de jaloezie van de partner en/of de cultuur, die
ertoe leidt dat de vrouw weinig of niet heeft gewerkt buitenshuis, dat ze weinig (bij)
scholing heeft gevolgd of zelfs dat ze geen Nederlands leerde. Zo kan de partner het
slachtoffer afhankelijk maken en aan zich binden (Bruynooghe e.a., 1990).
Ook bij kansarme gezinnen spelen gelijkaardige patronen. Moeder zijn is iets wat
deze vrouwen met overtuiging proberen goed te doen, waar ze identiteit uit putten, en
dat voor hun prioritair is op de eisen van de arbeidsmarkt. Bovendien is een slachtoffer vaak emotioneel uitgeput. Hun wens is: eerst op adem komen, verwerken, voor
een nieuwe woning zorgen, en dan pas werken. Ze hebben niet altijd de energie om
zich volop in het arbeidsproces te begeven, vanuit een zwakke positie, en in combinatie met de zorg voor (vaak kleine) kinderen. Liever dan hen te veroordelen voor ‘werkonwilligheid’ zou de maatschappij hun inzet voor hun kinderen wat meer mogen
waarderen (Driessens & Van Regenmortel, 2006: 54).
Het derde kenmerk van thuisloosheid heeft te maken met het proces van ontankering
en het verlies van sociale netwerken. Over eenzaamheid bij slachtoffers van partnergeweld stelde Opdebeeck (1993) vast dat het sociaal netwerk voor 42% van de
onderzochte mishandelde vrouwen ontoereikend was. De gezelschapsfunctie vanuit
het sociaal netwerk is voor 71% van de vrouwen ontoereikend en slechts bij 11% adequaat. Wat emotionele steun betreft, heeft 20% van de mishandelde vrouwen een
inadequaat sociaal netwerk. Slechts 19% krijgt praktische ondersteuning.
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Een slachtoffer van familiaal geweld heeft geen sterk gevoel van eigenwaarde. Dat is
immers letterlijk aan diggelen geslagen. Doorheen de spiraal van geweld waarin het
koppel gevangen zat, is de vrouw maar al te vaak afgezonderd geraakt van familie en
vrienden. Mensen komen niet graag op bezoek waar er altijd ruzie en spanningen
zijn. Slachtoffers schamen zich en verstoppen hun blauwe plekken. Ze verzwijgen
hun verhaal en houden pottenkijkers buiten. Of ze vertellen hun verhaal wel, maar
als anderen zich er dan goedbedoeld mee bemoeien, verliezen ze vrienden als die
na al het ‘moeite doen’ niet meer begrijpen waarom de vrouwen telkens weer teruggaan naar hun gewelddadige partner. Voor vrouwen van allochtone afkomst kan het
ontvluchten van familiaal geweld een breuk betekenen met de ganse familie, schoonfamilie en het sociaal netwerk (zie deel II, hoofdstukken 6 & 7).
Zijn de vrouwen in de residentiële opvang dan thuisloos? Ja, maar we moeten wel beseffen dat thuisloosheid geen eenduidige realiteit is. Er zijn vele vormen van thuisloosheid.
Vrouwen doorlopen een ander proces dan mannen op weg naar thuisloosheid. Thuisloze mannen en vrouwen zijn niet zomaar onder dezelfde noemer te brengen, maar
toch hebben ze op verschillende wijzen te maken met de drie probleemgebieden uit de
deﬁnitie van thuisloosheid. Uiteindelijk gaat het niet om de vraag of we deze mensen
het etiket ‘thuisloos’ kunnen opkleven, maar of we gepaste hulp kunnen bieden.

4.5. Familiaal geweld onder het CAW-cliënteel
Van de vrouwen die thuis worden mishandeld, klopt een deel voor hulp en opvang aan
bij een CAW. Uit een registratie in 2006 naar het voorkomen van familiaal geweld
onder het cliënteel van het algemeen welzijnswerk is gebleken dat 33% ooit dader en/
of slachtoffer was van familiaal geweld. Ofwel was het geweld de kern van de hulpvraag ofwel ging het om niet verwerkte kwetsuren en trauma’s die nog steeds meespeelden in de globale problematiek31. Bij vrouwen bedroeg dit 46%, bij mannen 21%.
Vrouwen zijn vrijwel uitsluitend slachtoffer van familiaal geweld terwijl bij mannen
het daderschap overweegt. Toch blijkt ook 11% van de mannen slachtoffer te zijn.
Opgedeeld naar de aard van het geweld scoort partnergeweld met 71% het hoogst (63%
bij mannen en 78% bij vrouwen), gevolgd door kindermishandeling met 20% (24%
mannen en 16% vrouwen). 7% van de cliënten werd geconfronteerd met oudermishandeling (8% bij mannen en 5% bij vrouwen). Ouderenmishandeling scoort 2%.

31. De registratie had betrekking op alle cliënten aan wie een begeleidingsvoorstel werd gedaan. Van Menxel G., Onderzoek meervoudige kwetsbaarheid CAW-Cliënteel, enquête mei 2006, Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (voorlopige resultaten, rapport te verschijnen in 2007).
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14% van de cliënten werd dakloos als gevolg van familiaal geweld. Het gaat voornamelijk om vrouwen en minderjarige kinderen die slachtoffer zijn van gezinsgeweld.

4.5.1. Hulpverleningsmogelijkheden voor mishandelde vrouwen en
kinderen in een CAW
Vele vrouwen die slachtoffer worden van partnergeweld beschikken over de nodige
vaardigheden om alleen te wonen. Vandaar dat we pleiten voor een diversiteit aan
opvangmogelijkheden: in groep, op studio’s van het CAW, in eigen (gehuurde) woningen met ambulante begeleiding, begeleid samenwonen. Niet het verblijf, maar de
begeleiding is essentieel, al is ergens kunnen verblijven natuurlijk wel een noodzakelijke eerste stap om tot hulpverlening te kunnen komen.
Indien een uitbarsting van familiaal geweld leidt tot een interventie van de politie
zal deze bij de opmaak van een proces-verbaal een doorverwijzingsstrook aanbieden
naar een dienst Slachtofferhulp. Indien het slachtoffer contact neemt met de dienst
Slachtofferhulp krijgt hij of zij ambulante hulp aan huis.
Het slachtoffer kan ook om opvang vragen omdat zij zich niet voldoende veilig voelt
thuis. Er zijn dan meerdere mogelijkheden: een korte, oriënterende opvang in een
crisisopvangcentrum of een onmiddellijke opname in een vluchthuis of een vrouwenopvangcentrum.
Crisishulpverlening staat dag en nacht, zeven dagen op zeven open voor mensen die
zich in een crisissituatie bevinden en nergens terechtkunnen. Blijkt dat er een dreigend gevaar is, dan kan de cliënte vrij snel worden verwezen naar een vluchthuis.
Het is ook mogelijk dat zij rechtstreeks in een vluchthuis terechtkan. Is er geen groot
gevaar, maar wil zij niet thuis blijven en kan zij niet direct bij familie of vrienden
terecht, dan kan een vrouwenopvangcentrum uitkomst bieden.
In minder acute situaties zijn er ook andere ambulante werkvormen waarop een
beroep kan worden gedaan zoals algemeen ambulant, gezins- en relationeel werk,
scheidingsbemiddeling, of een bezoekruimte.

4.5.2. Residentiële hulpverlening in vrouwenopvangcentra en
vluchthuizen
Binnen de vrouwenopvang maakt men een onderscheid tussen algemene vrouwenopvangcentra en vluchthuizen. Het onderscheid tussen beide heeft historische en ideologische gronden.
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De vrouwenopvangcentra zijn vanuit de caritas ontstaan met als doel de ‘zedelijke
wederaanpassing van jonge vrouwen’ en de opvang van alleenstaande moeders met
kinderen32.
De vluchthuizen ontstonden in de jaren zeventig uit de feministische beweging van
de jaren zestig. Zij brachten thuisloosheid van vrouwen onder de aandacht vanuit de
problematiek van mishandeling. Het is in die periode dat de feminisering van thuisloosheid begon.
De toenmalige thuislozenzorg speelde in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals
de toegenomen melding van partner- en familiaal geweld, de emancipatiebeweging,
de gezinsverdunning, de gewijzigde socio-economische positie van de vrouw en van
alleenstaande moeders, de beperkte mogelijkheden voor een zelfstandig leven van
jonge instellingsverlaters.
Vandaag merken we dat er grote gelijkenissen zijn in doelgroep, methodiek en hulpverleningssetting. Een belangrijk onderscheid blijft dat vluchthuizen werken met een
geheim adres omwille van de veiligheid van de cliënten, en dus worden ingezet als
vrouwen gevaar lopen. Vaak hebben de cliënten van het vluchthuis te maken gehad
met zwaarder fysiek geweld.
Zowel de vrouwenopvangcentra als de vluchthuizen willen de sociale zelfstandigheid
en weerbaarheid van vrouwen bevorderen. Beide hechten veel belang aan de moederkindrelatie. Onafhankelijk van waar een cliënt wordt opgevangen moet echter steeds
gepaste hulp op maat worden geboden.
Tien jaar geleden werden de vrouwenopvangcentra en de vluchthuizen in Vlaanderen
geïntegreerd in de Centra Algemeen Welzijnswerk. De opvang van slachtoffers van
geweld valt onder de onthaal- en begeleidingstaken en behoort daarom tot de kerntaken van het CAW.
Met de omzendbrief van de minister van Welzijn in 2006 dringt de Vlaamse welzijnsminister aan op een integrale aanpak van partnergeweld, dit betekent dat heel
het CAW verantwoordelijk is voor partnergeweld en niet enkel de vluchthuizen en
VOC’s. In 2006-2007 werden 14 extra VTE’s gesubsidieerd voor de aanpak van familiaal geweld. De aanzet tot interne en externe samenwerking is gegeven. Er wordt

32. Verwijzend naar het K.B. van (1956) betreffende ‘de zedelijke wederaanpassing van jonge vrouwen’ en
de toenmalige ‘Tehuizen voor Moeder en Kind’ (nu Centra voor voor Gezinszorg van Kind en Gezin).
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gestreefd naar een ketenaanpak waarbij de hulpverlening niet stopt als de cliënt geen
opvang meer nodig heeft (Vervotte, 2007: 46).
Zowel vluchthuizen als vrouwenopvangcentra bieden traditioneel groepsopvang voor
vrouwen aan. Men kan zich de vraag stellen waarom mishandelde en/of thuisloze
vrouwen in groep opgevangen worden? Verschillende CAW’s hebben de afgelopen
jaren hun groepsopvang geheel of gedeeltelijk omgezet in studio-opvang en woonbegeleiding, om zo beter tegemoet te komen aan de vraag van de cliënten. Je kinderen
opvoeden in een gemeenschappelijke woning met de aanwezigheid van andere vrouwen en kinderen is niet eenvoudig. Er ontstaan gezagsproblemen en bemoeienissen.
Verschillen in taal en cultuur zijn misschien nog het meest belastend. Toch zijn er
vrouwen die wel gebaat zijn met groepsopvang. Het biedt hen een gevoel van veiligheid, ze vertellen hun verhaal en ondersteunen elkaar als lotgenoten. Wat tot rust
kunnen komen is belangrijk en de begeleiding kan veel intensiever gebeuren. Voor
allochtone cliënten blijkt het leven in groep meer sociaal aanvaard te worden dan
alleen wonen.

4.6. Vrouwenopvangcentra en vluchthuizen: wat en hoe?

4.6.1. Opname
Iemand belt naar het vluchthuis, in 25 tot 30% van de gevallen is dat het slachtoffer
zelf. Soms belt een ziekenhuis, het OCMW, Kind & Gezin, de politie of een crisisopvangcentrum in haar plaats. Aan de telefoon wordt geoordeeld of ze beantwoordt aan
het proﬁel. Men gaat na hoe gevaarlijk haar situatie is en of ze meteen weg kan. Ze
krijgt de raad belangrijke documenten mee te nemen. Na telefonische afspraak wordt
ze afgehaald op een neutrale plaats: het station, het politiekantoor.

4.6.2. Begeleiding
Vrouwenopvangcentra en vluchthuizen werken met een bredere doelgroep: vrouwen
uit verschillende leeftijdscategorieën, uit verschillende culturen en uit verschillende
sociale klassen kunnen er terecht.
Elke vrouw tussen 18 en 65 jaar kan worden opgenomen. Ze mag haar kinderen
meebrengen. Ze betaalt zelf de verblijfskosten, en indien nodig springt het OCMW
bij. Ze kan samen met haar begeleidster ﬁnanciële steun gaan vragen bij het OCMW.
Vrouwen die in een vluchthuis binnenkomen zijn dikwijls arm en vrij laaggeschoold.
De helft heeft geen inkomen (de partner verbiedt haar om buitenshuis te werken bv.),
anderen beschikken over een vervangingsinkomen. De helft is jonger dan 30 jaar,
zelden zijn ze ouder dan 50. De helft van de kinderen is jonger dan 6 jaar. Tot 1990
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was 90% Belgisch, later kwamen er meer migrantenvrouwen (20 à 25%). Dit stelt
natuurlijk nieuwe uitdagingen. Taal, voeding, opvattingen over opvoeding, enzovoort
kunnen soms danig verschillen tussen de verschillende culturen die samen moeten
leven. Sommige VOC’s en vluchthuizen werken met een tolk of werken met telefonische tolkdiensten.
Een vluchthuis of vrouwenopvangcentrum biedt een tijdelijk alternatief voor de
gezinssituatie. Naast een intensieve emotionele begeleiding en training om zelfstandigheid en weerbaarheid te bevorderen, zorgt het vluchthuis ook voor informatie en
administratieve ondersteuning en onderhoudt het contacten met andere eerste lijnsdiensten, met politie en advocaten.
Het vluchthuis of VOC streeft naar een integrale hulpverlening. De totale leefsituatie
van de hulpvraagster wordt bekeken, men maakt een inventaris van al haar materiële
en immateriële problemen en de samenhang ertussen. Het hulpverleningsaanbod
van vrouwenopvangcentra en vluchthuizen bestaat naast het verschaffen van onderdak uit individuele psychosociale begeleiding, groepswerking en kinderwerking.
De psychosociale begeleiding besteedt aandacht aan het individuele, het relationele
en het maatschappelijke aspect. Bij het instapgesprek krijgt de nieuwkomer een individuele begeleidster voor de hele periode van haar verblijf.
De moeders behouden de volledige verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Hulpverleners worden verondersteld afstand te houden, tenzij er iets misloopt. In elk
vluchthuis is er een kinderwerking met een speciale kinderbegeleidster. De jongste
jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan het algemene welzijn van het kind.
Kinderen ondergaan het leven in een vluchthuis als een ingrijpende verandering. Dat
vergt extra aandacht en begeleiding. Men werkt actief aan de moeder en kindrelatie,
om te zorgen dat de schade aan het kind niet wordt vergroot.
Vroeger werd de partner resoluut geweerd. Daar is men ondertussen van afgestapt, in
het kader van de integrale hulpverlening. Hulpverleners zullen kijken of en hoe het
kind contact kan houden met zijn of haar vader. Daarbij wordt rekening gehouden
met de wensen van het kind zelf, en de rechten van de vader. De veiligheid primeert
echter altijd, zowel het kind als de moeder moeten veilig zijn en blijven.

4.6.3. Terugkeergedrag
De cliënten van vluchthuizen hebben niet allemaal de intentie hun partner te verlaten. Slechts zes op tien komen naar het vluchthuis met die bedoeling. Twee vrouwen
op drie twijfelen over wat ze willen. Ongeveer een vrouw op tien wil alleen even op
adem komen en daarna terug naar huis. Voor de buitenwereld is het vaak onbegrij-
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pelijk, maar in realiteit blijkt dat één vrouw op drie terugkeert bij haar gewelddadige
partner. Soms komen ze herhaaldelijk naar het vluchthuis alvorens een deﬁnitieve
beslissing te nemen. De hulpverlening zelf blijkt geen invloed op het terugkeergedrag
te hebben (Opdebeeck, 1991).
Bij terugkeergedrag spelen dezelfde factoren die verklaren waarom geweld zolang
verdragen wordt. Vooreerst zijn er de waarden die de vrouw zelf hanteert: de relatie in
stand houden, begrip opbrengen. Bovendien is er de visie van de maatschappij op de
vrouw: een vrouw is begrijpend, warm en teder. Daarnaast is er een feitelijke afhankelijkheid (inkomen) en gevoelsmatige afhankelijkheid (niet alleen kunnen leven,
niet willen falen). Vrouwen ontwikkelen al dan niet efﬁciënte overlevingsstrategieën
(Rosa doc, 2002).

4.7. Het residentieel hulpverleningsaanbod in cijfers
Vluchthuizen en vrouwenopvangcentra draaien op meer dan volle capaciteit (Lescrauwaet & Blow, 2005). Vele vragen voor opname kunnen wegens plaatsgebrek niet
worden ingelost. De crisisopvangcentra vangen vaak als eersten op, of er worden
andere alternatieven gezocht, maar elke overstap is lastig voor de cliënten en kan
ertoe leiden dat zij het opgeven en te snel en onvoorbereid teruggaan naar de partner,
waar de cyclus van geweld zich dan herhaalt.
Er zijn 17 Vrouwenopvangcentra en 7 vluchthuizen (tabel 1). Het aanbod vertoont
blinde vlekken in de regio’s Aalst, West-Brabant en Zenne en Zoniën. Zelfs in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen aanbod meer vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Het aanwezige aanbod in het Brussels Gewest wordt enkel geleverd door
bicommunautaire en Franstalige opvangcentra.
In Vlaanderen is de totale opvangcapaciteit tussen 2004 en 2006 licht gestegen voor
de vrouwenopvangcentra van 233 plaatsen in 2004 naar 251 in 2006. De capaciteit
van de vluchthuizen stabiliseert in dezelfde periode: 105 in 2004 en 103 in 2006. In
totaal waren er 338 plaatsen in 2004 en 354 in 2006.
Op langere termijn heeft zich echter een vrij sterke daling van de residentiële capaciteit
voorgedaan. In 1995 waren er nog 415 plaatsen. Dit is een afname van de capaciteit met
15%. De reden hiervoor is te zoeken in de herstructurering van residentiële opvangcapaciteit naar ambulante begeleiding in begeleid wonen en woonbegeleiding.
Per duizend inwoners beschikt Vlaanderen over 0.06 opvangplaatsen. Dit zeer
bescheiden aanbod differentieert zeer sterk tussen de werkingsgebieden. Thuislo-
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ze meisjes en vrouwen kunnen ook terecht in de centra voor koppels of gemengde
opvang (169 bedden), crisisopvangcentra (144 bedden) en opvangcentra voor jongeren (131 bedden).
De verblijfsduur is voor 48% korter dan 1 maand. Voor 43% ligt de opnameduur tussen
1 en 6 maanden. Een langer verblijf is zeldzaam voor vrouwelijke thuislozen (9%).
Tabel 1. Capaciteit in bedden en spreiding van het aanbod voor opvang van vrouwen en kinderen in
vluchthuizen en vrouwenopvangcentra, 2006
CAW-regio
Aalst

Vrouwenopvangcentra

Vluchthuizen

Totaal

0

0

0

Antwerpen

64

0

64

Brugge

15

0

15

Dendermonde

22

0

22

Gent-Eeklo

37

15

52

Hageland

0

10

10

Kempen

10

12

22

Kortrijk

13

0

13

Leuven

0

18

18

Limburg

29

16

45

Mechelen

0

15

15

Midden-West-Vlaanderen

0

17

17

36

0

36

Vilvoorde

0

0

0

Waasland

10

0

10

0

0

0

10

0

10

Zenne en Zoniën

0

0

0

Zuid-Oost-Vlaanderen

5

0

5

Brussel-Hoofdstad

0

0

0

178

103

354

Middenkust

West-Brabant
Westhoek

Vlaanderen
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De gemiddelde bezettingsgraad is 85%. Op zich is dit al een hoge bezettingsgraad,
bijvoorbeeld in vergelijking met deze in ziekenhuizen. Maar deze gemiddelden verbergen ook piekmomenten, ze hebben betrekking op het aantal bezette bedden en
niet op het aantal bezette kamers. De variatie tussen de centra is bovendien groot. De
bezettingsgraad varieert tussen 61% en 106% voor de vrouwenopvangcentra en tussen 51% en 100% voor de vluchthuizen. In één op drie centra is het aantal bedden op
jaarbasis voor meer dan 90% bezet. De bezettingsgraad is slechts één indicator. De
intensiteit van de begeleiding, de samenstelling van het cliëntsysteem (aantal kinderen), de zwaarte van de individuele problematiek en de belasting van het groepsleven
bepalen evenzeer de druk op de residentiële hulpverlening.
Aan de instroomzijde kan aan vele hulpvragen niet worden voldaan. In 2006 kregen
de vrouwenopvangcentra 2.641 vragen voor opname, de vluchthuizen 2.228. Dit betekent dat de hulpvraag van respectievelijk 58% en 64% van de onthaalde cliënten niét
heeft geleid tot een opname. Voor een deel van deze cliënten volstond een adviesverlening, doorverwijzing of ambulante hulp, maar voor het merendeel kon geen hulp
worden geboden omwille van een capaciteitstekort: 69% in de vrouwenopvangcentra
en 66% in de vluchthuizen33.
Aan de uitstroomzijde is er een gebrek aan doorstromingsperspectieven. Het gevolg
is dat de opvangcentra ‘dichtslibben’. Voor vrouwen die er klaar voor zijn, is het
huren van een woning op de privéhuurmarkt of het betrekken van een sociale woning
allerminst vanzelfsprekend. Het begeleid wonen komt aan die noden ten dele tegemoet, maar ook daar is de begeleidingscapaciteit aan uitbreiding toe. Toch mogen
we niet uit het oog verliezen dat vele vrouwen – een meerderheid in de vluchthuizen
– terugkeert naar huis en het, met zeer wisselend succes, opnieuw probeert met de
partner.

4.8. Jong en allochtoon
Het cliëntproﬁel omvat twee belangrijke kenmerken: het gaat om een zeer jong clienteel, en het aandeel allochtone vrouwen is zeer hoog. Vandaag is 1 op 3 thuislozen
een vrouw. Meer dan de helft onder hen is jonger dan 30 jaar (56,5%). Het aandeel
allochtonen in de thuislozenzorg ligt gemiddeld op 15%. In de vrouwenopvangcen-

33. Tellus 2006 – Cliëntregistratie autonoom Algemeen Welzijnswerk, Berchem, Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk.
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tra en vooral in de vluchthuizen is hun aandeel aanzienlijk hoger met resp. 20% en
44% (2006)34.
Als we de kinderen in de vluchthuizen mee in beschouwing nemen dan is meer dan
de helft van het cliënteel van vreemde herkomst. In bepaalde vluchthuizen loopt hun
aandeel op tot 80%. Dikwijls gaat het om vrouwen van de tweede of derde generatie
die de stap zetten om hun echtgenoot of partner te verlaten. Voor hen zijn familiaal
geweld en mishandeling belangrijke factoren in een proces dat kan leiden tot thuisloosheid.
Het is moeilijk om algemene uitspraken te doen over de positie van allochtone vrouwen. De culturele verschillen tussen alle niet-Belgische vrouwen (quasi de hele wereld
dus, want ‘klein land, veel buitenland’) zijn enorm. Als we aan Turkse en Noord-Afrikaanse vrouwen denken, kunnen we wel veronderstellen dat het emancipatieproces
anders is verlopen, of anders verloopt, dan in Vlaanderen. Voor veel van deze vrouwen
moet de tweede feministische golf nog komen. Zij zijn volop bezig met hun emancipatiestrijd en dat in een moeilijke context van migratie, armoede, en zeer gesloten
gemeenschappen met strenge sociale controle.

4.9. Actuele vragen
Tot slot staan we nog even stil bij enkele aandachtsgroepen inzake familiaal geweld
met name de situatie van de kinderen, eergerelateerd geweld bij allochtonen en de
positie van de man.

4.9.1. Thuisloze kinderen en familiaal geweld
Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van partnergeweld. Ook de kinderen worden sterk
getroffen en getekend. Zowel het horen en het zien van geweld, als het zelf aan den
lijve ondervinden is traumatisch voor een kind (zie de bijdrage van Peter Adriaenssens, deel II, hoofdstuk 4). Niet elk kind dat wordt geconfronteerd met geweld tussen
de ouders, is ook zelf slachtoffer van geweld. Het blijkt wel dat plegers van geweld in
hun eigen jeugd het ‘slechte voorbeeld’ kregen thuis of dat ze zelf slachtoffer waren
van gezinsgeweld. Ouders die geweld plegen op hun kinderen doen dit in de context
van partnergeweld zowel vanuit een dader- als slachtofferpositie (De Groof, 2005).

34. Allochtoon werd gedeﬁnieerd als “een persoon die zich legaal in België bevindt, ongeacht of hij/zij de
Belgische nationaliteit heeft en die tegelijkertijd voldoet aan de volgende voorwaarden: (1) minstens 1
van de ouders of grootouders is geboren buiten België, en (2) hij/zij bevindt zich in een achterstandpositie vanwegen de etnische afkomst of een zwakke sociaal-economische situatie.’ (Vlaams Minderhedendecreet).
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Een preventieve begeleiding van kinderen als ‘primaire’ of ‘secundaire’ slachtoffers
van gezinsgeweld is daarom heel belangrijk (zie deel II 7 & 8). De hulpverlening staat
hier zelf nog in de kinderschoenen. Bemoedigend is dat de aandacht voor het kind als
slachtoffer van geweld groeit en dat een integrale gezinsbenadering aan belang wint.
In de vluchthuizen verblijven dagelijks een honderdtal kinderen. Omdat het cliënteel
van de vrouwenopvang in hoofdzaak bestaat uit jonge vrouwen zijn ook de vergezellende kinderen jong. Vier op vijf is jonger dan 12 jaar. Op jaarbasis worden in het residentieel algemeen welzijnswerk zo’n 700 kinderen opgevangen. Voor de helft ervan
gebeurt dit in een vrouwenopvangcentrum of een vluchthuis. In de opvangcentra
voor gezinnen en de crisisopvangcentra, waarvan het cliënteel eveneens in grote mate
geconfronteerd is met partnergeweld en kindermishandeling, is één op vijf cliënten
jonger dan 18 jaar. Onder de minderjarigen zijn er iets meer meisjes (56%) dan jongens (44%) en één op vijf is niet van Belgische afkomst (Van Menxel, 2006: 39).
Deze kinderen krijgen vele trauma’s te verwerken. Als getuige of als (mede-)slachtoffer van geweld. Deze kinderen worden ‘ontworteld’: verlies van de gezinswoning,
verlies aan contact met de vader en/of moeder, de strijd voor het kind die ermee
gepaard kan gaan en mogelijk ook het verlies van schoolomgeving en -vriendjes,
geconfronteerd worden met discriminatie ... In het beste geval komen de kinderen in
de opvang even tot rust al is ook dit weer een nieuwe omgeving die heel wat aanpassingsvermogen vraagt.

4.9.2. Eergerelateerd geweld
Het grote aandeel allochtone cliënten in de vluchthuizen en vrouwenopvangcentra
kwam eerder al ter sprake. De landen die in Vlaanderen het meest zijn vertegenwoordigd, zijn landen met een sterke traditie rond eer. Wij willen in dit hoofdstuk echter
niet te diep ingaan op eergerelateerd geweld, maar we kunnen wel veronderstellen
dat een aantal van de cliënten in de vluchthuizen en vrouwenopvangcentra in feite
niet voor ‘gewoon’ familiaal geweld maar voor eergerelateerd geweld op de vlucht zijn.
Hun toekomst ziet er dan ook extra moeilijk uit.

4.9.3. En de (boe)mannen?
Het typische proﬁel toont ons dat daders vaak als kind werden gekwetst, vaak laaggeschoold zijn en niet over voldoende communicatieve vaardigheden beschikken om
conﬂicten op een andere manier dan met ‘gezag’, lees geweld, te beslechten.
Hieraan kan gewerkt worden door een plegeraanbod zoals Time-Out en Dader In
Zicht. Een andere mogelijkheid is om in te spelen op ‘de spiraal van geweld’ (Van
Lawick en Groen, 2003). Heel kort na een gewelduitbarsting zijn er berouw en bereidheid zijn leven te beteren. Als de man op dat moment geen hulp krijgt in het leren
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hoe hij er iets aan kan doen, dan bouwt de spanning zich weer op, en volgt een volgende gewelduitbarsting. Op het moment dat hij vol berouw is, appelleert hij aan zijn
slachtoffer. Hij heeft haar nodig, hij wil niet dat ze weggaat, hij wil niet dat ze in de
opvang blijft. Zij van haar kant schaamt zich, wil haar leven niet op zijn kop zetten,
is geneigd de schuld op zich te nemen, en wil dat het geweld stopt, en de relatie weer
mooi wordt zoals in het begin. Het zijn net deze koppels die het sterkst geloven in de
romantische liefde en in de geborgenheid van het kerngezin. Veel vrouwen verlaten
daarom op korte termijn het vluchthuis of het vrouwenopvangcentrum. De vrouwen
zijn immers vrij om te vertrekken wanneer ze dat wensen. Dit moment van terugkeer
is hét ideale moment voor het opvangcentrum om met beide partners aan de slag
te gaan. Toch lukt dit maar moeizaam. De man ziet de hulpverleners als partijdig;
de vrouw heeft nood aan haar ‘eigen’ begeleider die háár welzijn goed voor ogen
houdt. Een oplossing kan erin bestaan dat een ambulante dienst de taak opneemt om
beide partners te begeleiden in hun relatie en om een eventuele terugkeer naar huis
mogelijk te maken. Maar ook dan is er nog een hele weg af te leggen van afstemming
tussen de diensten van het CAW. In principe hebben de CAW’s alles in huis om dit
mogelijk te maken. Het project partnergeweld in Zuid-Oost-Vlaanderen toont aan dat
een dergelijke aanpak mogelijk is en werkt (zie de bijdrage van Hilde Genetello, deel
II, hoofdstuk 1.).
Veel thuisloze mannen zijn in de thuisloosheid verzeild geraakt na een relatiebreuk
of echtscheiding. Als we koppels die het moeilijk hebben, of ze nu met familiaal
geweld te maken hebben of niet, tijdig zouden kunnen ondersteunen zouden we dus
best wat thuisloosheid kunnen voorkomen. Ook bij een uithuiszetting van de dader
na een familiaal geweldincident, moeten we erover waken deze persoon niet alles
af te nemen en in de thuisloosheid duwen, maar hem een constructief alternatief te
bieden. Lukt de relatie niet omdat de zaken al zo geëscaleerd zijn dat de vrouw de
relatie wil stopzetten, dan moet toch met de man én de vrouw, apart worden gewerkt
zodat de geschiedenis zich niet keer op keer herhaalt met nieuwe partners. Ook dat
vraagt een aanklampende, motiverende hulpverlening en een voldoende aanbod voor
plegers, iets wat vandaag de dag nauwelijks voorhanden is in Vlaanderen. Ook niet in
het algemeen welzijnswerk.
‘Ik zei tegen hem dat ik een sigaret ging roken buiten.’ Annie grijnst bij de gedachte aan
haar simpel, maar efficiënt ontsnappingsplan. ‘Ik mocht niet meer binnen roken van
hem, hoewel hij het wel deed, en terwijl ik naar buiten ging, nam ik de kinderen met me
mee.’
Eerst stilletjes en dan heel hard renden moeder en twee kinderen door de straten van
Diest naar het vertrouwde politiekantoor. Niet omkijkend, niet lachend of huilend, alleen
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denkend aan de vrijheid die hen zou te wachten staan, eens ze van papa waren ontsnapt.
‘Hij schrijft me brieven,’ zegt Annie, die nu haar vierde maand in het vluchthuis verblijft.
‘Hij verwijt me dat ik een slet en een hoer ben. Ja, ik heb superveel relaties volgens mijn
man. Maar toch wil hij me terug. Het heeft geen zin.’
Sinds kort telefoneert hij weer af en toe met de kinderen, maar met Annie krijgt hij geen
contact meer. ‘Ik wil hem liefst nooit meer zien en ben bang voor wat er zal gebeuren als
ik hem nu zie. Ik ben er niet klaar voor. Ik voel zijn macht over mij nog steeds. Hij kan me
niets meer maken, dat weet ik, maar ik voel zijn aanwezigheid overal.’
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5. Samenwerking tussen CAW, politie en justitie
Door Bart Verhoeven, Guy Vanderstraeten en Kris De Groof35

5.1. Inleiding
Zowel politiediensten, parket als hulpverlening is heel erg zoekende rond het thema
familiaal geweld in zijn geheel, en partnergeweld in het bijzonder. Politie wordt vaak
geconfronteerd met dringende meldingen, zonder de mogelijkheid om hier iets aan
te doen. Justitie weet niet goed hoe om te gaan met slachtoffers die een klacht indienen, maar na verloop van tijd te kennen geven niet te willen dat hun partner gestraft
wordt. Seponeren blijkt dan ook vaak toegepast te worden rond partnergeweld. Bij
hulpverlening is er enerzijds het besef aanwezig dat politie belangrijke signaaldetectoren zijn, waar nauwe samenwerking rond dit thema noodzakelijk is. Anderzijds
merken we dat hulpverlening zich niet altijd voldoende bewust is van het verschil in
ﬁnaliteit tussen politie en justitie enerzijds, en hulpverlening anderzijds.
In de manier waarop er kan samengewerkt worden is het voor deze drie partijen dus
vaak zoeken naar een voor allen bevredigend evenwicht.
In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke principes en uitgangspunten over
samenwerking tussen deze sectoren. De uitgangspunten van justitie, zoals geschetst
in de omzendbrieven, mogen dan danig verschillen van die van de hulpverlening, zij
komen ook op bepaalde vlakken samen met die van de hulpverlening.

5.2. Straffen versus hulp verlenen?
Aan de basis van een crimineel feit liggen vaak situaties van onwelzijn. Het is daarom
belangrijk dat, wil men de feiten in de toekomst vermijden, plegers van familiaal geweld niet
alleen gestraft worden, maar ook geholpen. Het is echter niet altijd evident de reacties van
justitie en die van welzijnswerk met elkaar te verzoenen.

35. Bart Verhoeven is directielid van CAW Sonar. Guy Vanderstraeten is inhoudelijk directeur van CAW ’t
Verschil.
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5.2.1. Geconfronteerd worden met justitie is een vorm van
kwetsbaarheid
Criminaliteit is een heel complex gegeven. Zoals we reeds in het eerste hoofdstuk
van dit boek zagen, liggen situaties van onwelzijn vaak mee aan de grondslag van
zowel het plegen van geweld als van slachtofferschap. Wanneer mensen in aanraking
komen met justitie veroorzaakt dit vaak een verhoogde kwetsbaarheid: vervreemding,
bijkomend leed dat wordt toegevoegd, vrijheidsberoving, uitsluiting, ontreddering,
stigmatisering, geschonden vertrouwen, onmacht en onveiligheid,... 36
Zware vormen van criminaliteit halen het meest de media en vormen hierdoor het
spontane misdaadbeeld bij het grote publiek. Maar dé criminaliteit in zijn geheel
valt niet samen met zware vormen van misdaad. Er worden heel wat kleinere feiten
gepleegd die ook tot opsluiting kunnen leiden.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het effect van vrijheidsberovingen op de
omvang van criminaliteit zeer beperkt is. Het mogelijk afschrikeffect blijkt hierin
zeer relatief, en werkt vaak zelfs averechts. De schade van de opsluiting blijkt meestal
groter dan de baten, waar noch de samenleving, noch het slachtoffer of de pleger bij
gebaat is37.
Ook bij familiaal geweld woedt er regelmatig een debat rond de uithuisplaatsing van
de pleger. Deze werd reeds in verschillende landen, vaak wel op verschillende manieren ingevoerd. Deze uithuisplaatsing wordt hierin wel als afschrikmiddel gebruikt,
maar dan bij de voorlopige hechtenis. Ondanks het feit dat uit deze ervaringen blijkt
dat het ‘schokeffect’ bij deze plegers groot is blijkt anderzijds ook wel dat o.a. stigmatisering en verlies van werk een mogelijk bijkomend effect kunnen zijn.
Bovendien is een ‘schokeffect’ niet hetzelfde als een ‘afschrikeffect’: plegers ervaren
inderdaad een ‘korte hevige schok’ over het feit dat ze (tijdelijk) opgesloten worden
voor het plegen van geweld, maar dit louter opsluiten van een pleger van geweld is
geen effectief middel om verder geweld te voorkomen: niet alle plegers die tijdelijk
opgesloten worden concluderen hieruit dat ze geen geweld meer mogen plegen, en
zelfs als ze deze conclusie trekken vraagt het vaak meer dan een voornemen om dit
effectief te kunnen doen. Tijdelijke opsluiting werkt dus niet als afschrikmiddel om
toekomstig geweld te voorkomen.
Het aanbieden van hulpverlening blijft in vele situaties de beste waarborg voor blijvende gedragsverandering. Hoewel vrijheidsberoving in bepaalde gevallen dus noodzakelijk kan zijn, vinden we het bij familiaal geweld belangrijk om mee te blijven
zoeken naar meer constructieve alternatieven voor de vrijheidsberoving.

36. Serrien, L. Werken aan verbinding. Onze visie op de kerntaken en de proﬁlering van het CAW, p. 31. Juli
2006. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
37. Martein, R. Voorstellingsfolder Forensische Werkingen AWW. Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen:
algemeen.p. 1. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem.
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De confrontatie met het strafrecht creëert vaak niet alleen onwelzijn voor de pleger
maar ook voor het slachtoffer. Ook het slachtoffer wordt geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis, waar deze plots mee geconfronteerd wordt. Vaak veroorzaakt dit
feit de nodige emotionele schok, met soms ook fysieke gevolgen. De manier waarop
het slachtoffer tijdens de strafrechtelijke procedure (mis)bejegend wordt speelt hier
verder op, waardoor het onwelzijn van het slachtoffer nog kan vergroot worden.
Daarnaast dreigt een detentie van een pleger van geweld in het gezin ook voor de
familie de vaak reeds bestaande achtergestelde situatie verder te versterken: het (soms
enige) inkomen valt weg, men verliest zijn huis, schulden stapelen zich verder op, het
sociaal isolement neemt toe,... Bij familiaal geweld is het slachtoffer vaak een gezinslid, waarbij deze kwetsbaarheid zich nog sterker laat voelen: naast het feit dat deze
feiten niet gepleegd werden door een onbekende maar door een gezins- of familielid,
kan een pleger (o.w.v. het geweld) opgesloten worden, hierdoor zijn werk verliezen,
de buren willen niet meer met hen spreken,…

5.2.2. Welzijnsgerichte finaliteit versus een justitiële finaliteit
Er is een fundamenteel verschil in ﬁnaliteit tussen justitie en hulpverlening, waar we
ons terdege van bewust moeten zijn, ook bij geweld in het gezin.
Justitie richt zich hierin op de bescherming van de samenleving en de bevestiging van
waarden en normen. Dit is een opdracht die nodig is bij criminaliteit, en die we ook
noodzakelijk vinden bij geweld in het gezin. Justitie is hierin de partij die aangeeft dat
er een bepaalde maatschappelijke grens overschreden is, en dat ‘de maatschappij’, die
zij vertegenwoordigt, zich genoodzaakt ziet hier tegen op te treden.
Dit doet ze door aan sommige ‘acties’ en/of ‘gedragingen’ een strafmaat toe te kennen, aan te geven dat dit in deze maatschappij (in dit land) op deze manier wordt
bestraft. Anderzijds wil justitie recidive voorkomen, wil ze vermijden dat mensen nog
eens in de verleiding komen om een misdrijf te plegen. Ook deze doelstelling tracht
ze te bereiken door het uitspreken van straffen. Justitie maakt bij het uitspreken van
de strafmaat steeds een afweging tussen individuele (welke pleger zit er voor mij? Wat
zijn verzachtende en verzwarende omstandigheden?) en maatschappelijke belangen
(Welk soort misdrijf pleegde hij of zij? Hoe zwaar weegt dit misdrijf in de maatschappij die ik vertegenwoordig).
Het vertrekpunt van zowel politie als justitie is het delict, het misdrijf dat werd
gepleegd. Dit is een legitimatie voor het optreden van politie: pas als er een misdrijf
werd gepleegd, mag politie optreden. Er wordt dus een ‘probleem’ namelijk een misdrijf gemeld aan politie of justitie, waarna deze dit misdrijf onderzoekt. Dit onderzoek
kan resulteren in een actie naar de persoon die dit misdrijf heeft gepleegd. Deze actie is
veelal een straf of een (tijdelijke) voorwaarde, die niet werd gevraagd door de pleger. In
deze context kunnen we dus spreken van dwang: de pleger wordt opgesloten of moet
aan bepaalde voorwaarden voldoen om vrij te komen of niet te worden opgesloten.
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Het uitgangspunt van een misdrijf maakt dat politie en justitie nooit in een vertrouwelijk kader kunnen werken: ze hebben geen beroepsgeheim, ze hebben een meldingsplicht. Dat betekent dat ze, wanneer ze op de hoogte worden gebracht van een
strafbaar feit, ze de plicht hebben om dit te melden, bijvoorbeeld door hiervan een
proces-verbaal op te maken. Mensen kunnen dus in principe niet ‘in vertrouwen’ iets
komen bespreken, en verwachten dat (als wat in vertrouwen werd besproken een misdrijf is) politiediensten hier niets mee doen. Het is de plicht van politie dit misdrijf te
melden, en eventueel verder te onderzoeken.
Binnen de hulpverlening is het uitgangspunt het werken vanuit een welzijnsgericht
perspectief: we beogen dus via de hulpverlening het welzijn van mensen te vergroten.
We vertrekken hierin meestal vanuit de vraag van de cliënt. De cliënt stelt naar aanleiding van een probleem een vraag aan een hulpverleningsdienst, waarna deze samen
met de cliënt op zoek gaat naar een oplossing voor dit probleem. Dat betekent echter
niet dat elke cliënt zelf met een vraag of een probleem komt. Sommige hulpverlening
binnen een CAW is niet door de cliënt zelf gevraagd, maar wordt wel door de hulpverlening aangeboden bijvoorbeeld via Alternatieve Maatregelen. Hier legt een andere
instantie, in dit geval justitie, een maatregel op, die door hulpverlening kan worden
aangeboden. Het kan ook gebeuren dat niet een formele instantie, maar iemand uit
de omgeving (bijvoorbeeld de ouders, de huisarts, …) van oordeel is dat iemand begeleiding nodig heeft. In beide gevallen starten we enkel de begeleiding indien de cliënt
de hulpverlening aanvaardt en bereid is om in dit voorgestelde hulpverleningsaanbod
te stappen. Zo wordt er in een CAW pas met hulpverlening gestart indien deze door
de cliënt is ‘gevraagd of aanvaard’. In deze zin kan er nooit sprake zijn van dwang.
Binnen de hulpverlening is er wel heel duidelijk sprake van een vertrouwelijk kader:
mensen kunnen in vertrouwen bepaalde zaken vertellen. Dit beroepsgeheim is een
heel belangrijk uitgangspunt binnen de hulpverlening.
Ook in het werken met plegers binnen een ‘gedwongen’ kader opereert de hulpverlening autonoom van de juridische interventie (de straf, de voorwaarde). Hierin staat
naast de responsabilisering van de betrokkene, het tegemoet komen aan zijn welzijnsnoden en behoeften, het dragen van zorg voor het welzijn en de behoeften van
anderen centraal38. We zien dit als een kans om te voorkomen dat kwetsbare mensen
in een spiraal van sociale uitsluiting geraken. Op deze manier verruimt deze hulpverlening de focus op het misdrijf en de straf. Ook hierin staat dus het verhogen van
welzijn centraal. Wel hopen we via het verhogen van het welzijn van deze pleger de
kans op herval te voorkomen.

38. Idem 2. p 5.
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We zijn van oordeel dat er bij geweld in het gezin sprake moet zijn van een tweesporenbeleid, waar hulpverlening zoveel mogelijk in een vrijwillig kader werkt, al
dan niet via doorverwijzing van politie, met koppel of pleger. Justitie moet daarnaast
normerend optreden als er een bepaalde grens is overschreden, en beslist dan welke
strafmaat hiervoor is aangewezen. Zo kan ook justitie nog begeleiding of behandeling opleggen wanneer ze dit nodig acht, en hiervoor hulpverleningsdiensten inschakelen. Hulpverlening kan ook hier een rol in vervullen, maar met een andere ﬁnaliteit: niet om te straffen of te veroordelen (dit is immers de opdracht van justitie),
maar wel om vanuit de opgelegde straf die justitie oplegde het welzijn van de pleger
te verhogen.

5.3. Knelpunten en voorwaarden in de samenwerking
Hoewel beide sectoren vanuit verschillende perspectieven vertrekken, zijn we ervan overtuigd
dat het mogelijk is samen de strijd aan te gaan tegen partnergeweld mits duidelijke afspraken. Er zijn immers een aantal knelpunten in het samenwerken tussen hulpverlening, politie en justitie. Dit komt onder andere tot uiting in het omgaan met cliëntinformatie en het
verschil tussen beroepsgeheim en meldingsplicht. Daarnaast zijn duidelijke afspraken en
autonomie van beide sectoren belangrijke voorwaarden in deze samenwerking.
In de sectorafspraken van de CAW’s over het omgaan met cliëntinformatie is het
stimuleren van een open communicatie tussen de hulpverlening en de cliënt(en) een
belangrijk uitgangspunt. Hierin stellen we, zoals Kris Stas in het artikel rond deontologie aangeeft, de waarde van betrouwbaarheid voorop (zie Deel I hoofdstuk 2). Dit
bepaalt onder andere de manier waarop er wordt omgegaan met cliëntinformatie,
wanneer we al dan niet in de mogelijkheid zijn om in te gaan op een verwijzing vanuit
een instantie die hulpverlening oplegt. We merken dat politie en justitie hierover vaak
informatie verwachten van de CAW’s.
Wij gaan er van uit dat deze informatie het best door de cliënt zelf kan worden verstrekt, en we zien het, zoals al vermeld, als onze taak de cliënt te ondersteunen om
zelf informatie aan de overheid te verstrekken, in plaats van dat wij deze rechtstreeks
aan politie en justitie zouden verstrekken. We stellen hierin dus onze vertrouwensrelatie met de cliënt voorop. Bovendien ijveren we ervoor alleen maar informatie te
verstrekken die betrekking heeft op al dan niet aanwezigheid van de cliënt, en willen
we inhoudelijke informatie over de cliënt zoveel mogelijk uitsluiten. Ook hier hanteren we het principe dat politie of justitie, indien ze deze informatie wenst, deze aan
de persoon zelf kan vragen.
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In het decreet van het algemeen welzijnswerk staat dat iedereen die met toepassing
van dit decreet in contact komt met hulpvragenden tot geheimhouding verplicht is,
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.39
Het decreet stelt dus uitdrukkelijk dat we het beroepsgeheim moeten toepassen.
Het is hierbij nodig aan samenwerkingspartners zoals politie en justitie duidelijk te
maken wat dit beroepsgeheim betekent, wat onze ﬁnaliteit is, wat onze doelstellingen
zijn, en wat onze eigenheid is. Er kan in deze samenwerking, in tegenstelling tot
samenwerking met andere hulpverleningsdiensten, nooit sprake zijn van een gedeeld
beroepsgeheim, gezien politie en justitie hier niet over beschikken. Dit is een fundamenteel verschil in het samenwerken met hulpverleningsdiensten en het samenwerken met politie en justitie.
Zowel het zorgvuldig afwegen en waar mogelijk beperken van de informatie die er
over de cliënt wordt verstrekt in ofﬁciële documenten (doorverwijsstrookje, feedbackformulier, attest van aanwezigheid, …) als in wat er mondeling over de cliënt wordt
verteld is hier dan ook strikt noodzakelijk. We verwijzen hiervoor ook naar het artikel
van Kris Stas over deontologie.

5.3.1. Duidelijke afspraken zijn nodig bij samenwerking tussen beide
partijen
Bij het werken met verschillende instanties, zeker met instanties die een andere ﬁnaliteit hebben, is het uitklaren van ieders taak en bevoegdheid nodig, en het uitklaren
van de verwachtingen t.a.v. elkaar nodig. Hierbij is het enerzijds nodig dit op concreet
vlak uit te werken (Wie doet, met welke ﬁnaliteit, wat met en voor welke doelgroep?).
Daarnaast is het ook nodig deze samenwerking in te bedden in een groter gedragen
geheel.
Bij Slachtofferhulp zien we dit heel duidelijk: er is een arrondissementele raad voor
slachtofferbeleid, waar het beleidsmatig werken op lokaal niveau gebeurt. Daarnaast
zijn er welzijnsteams slachtofferzorg om op concreet niveau tot verdere afspraken te
komen; hier worden de concepten van de arrondissementele raad vaak verder geconcretiseerd. In een aantal regio’s heeft men hierin ook rond familiaal geweld ervaring
opgebouwd. Zo werkt Limburg al een aantal jaren met een Denktank Intrafamiliaal
Geweld, waarin de lokale beleidslijnen rond dit thema worden uitgetekend, die daarna in werkgroepen of de diensten zelf verder geconcretiseerd worden. Ook in Antwerpen heeft men een jarenlange ervaring om zowel afstemming te voorzien tussen de
hulpverleningsdiensten onderling enerzijds, en in de afstemming tot verdere samenwerking tussen parket, politie en hulpverlening anderzijds. Ook in deze afstemming,

39. Decreet Algemeen Welzijnswerk, 19 december 1997, artikel 9.
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zowel op organisatorisch- beleidsniveau als op concreet niveau, moet het verschil in
ﬁnaliteit duidelijk blijven.

5.3.2. Autonomie van beide sectoren is nodig
Wanneer mensen geholpen worden, en dit zowel binnen een vrijwillig als binnen een
gedwongen of conditioneel kader, is het belangrijk de autonomie van de hulprelatie
tussen de hulpverlening en de cliënt te vrijwaren. Dit komt o.a. tot uiting in de manier
waarop er omgegaan wordt met cliëntinformatie of in de mogelijkheid om niet in te
gaan op een verwijzing vanuit een instantie die hulpverlening oplegt.
Zowel het zorgvuldig afwegen en waar mogelijk beperken van de informatie die er
over de cliënt wordt verstrekt in ofﬁciële documenten (doorverwijsstrookje, feedbackformulier, attest van aanwezigheid,…) als in wat er mondeling over de cliënt wordt
verteld is hier dan ook strikt noodzakelijk. We verwijzen hiervoor ook naar het artikel
van Kris Stas omtrent deontologie.
Opgelegde hulp kan slechts zinvol zijn wanneer de betrokkene na informatie, kadering en motiverende acties instemt met het conditionele kader en het aanbod. Hulpverleningsdiensten zoals een CAW helpen mensen in een context van dwang, maar
werken niet ‘in opdracht’ of ‘in het verlengde’ van instanties die dwang opleggen;
hulpverlening mag geen verlengstuk worden van de overheid in het kader van de
uitoefening van haar gezagsfunctie.
Het moet mogelijk blijven om bepaalde opdrachten te weigeren indien nodig, en de
cliënt in de eerste plaats te ondersteunen in diens eigen verantwoording aan deze
instanties40.

5.3.3. Werken rond geweld in het gezin vraagt een outreachende
aanpak
We zagen in het eerste hoofdstuk reeds dat mensen die slachtoffer of pleger zijn van
partnergeweld het vaak moeilijk hebben om de stap te zetten naar anderen om hulp
te vragen. Tijdens een crisissituatie is de kans wel groter dat zij een appel doen. Dit is
duidelijk te merken bij politie: zij krijgen wel een groot aantal meldingen van uit de
hand gelopen ruzies tussen partners binnen.
Politiediensten zijn vaak vragende partij naar een hulpverleningsaanbod bij partnergeweld. Dit appel aan de hulpverlening heeft te maken met het feit dat zij vaak geconfronteerd worden met crisissituaties waar ze even de ‘brandjes kunnen blussen’, en
terug moeten vertrekken, om na een uur, twee uur of een paar dagen terug naar
hetzelfde gezin te moeten gaan, omdat er opnieuw een crisissituatie is.

40. Idem 1. p. 31.
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Ze ervaren hierin een gevoel van machteloosheid, beseffen heel goed dat er iets anders
nodig is dan wat zij binnen hun opdracht kunnen leveren, en doen van hieruit een
appèl naar de hulpverlening. Zij ervaren immers de directe impact van het stoppen
van het geweld bij een koppel door een daling van het aantal nodige interventies. Voor
de vroegdetectie wordt politie algemeen als een zeer belangrijke partner gezien.
Binnen Slachtofferhulp heeft men al verschillende jaren ervaring in het outreachend
werken, waar politiediensten op het moment van de klachtneerlegging systematisch
de hulpverlening van Slachtofferhulp voorstellen en aanbieden. Hierin leerde men
dat slachtoffers vaak de toestemming geven om gecontacteerd te worden door deze
dienst.
Indien het slachtoffer wil ingaan op dit hulpaanbod, wordt er een doorverwijsstrookje
ingevuld door de politie en ondertekend door het slachtoffer, waarna de politiedienst
dit strookje binnen de twee werkdagen aan de dichtstbijzijnde vestigingsplaats van
Slachtofferhulp bezorgt. Een medewerker van Slachtofferhulp neemt zelf binnen de
vijf werkdagen telefonisch (of schriftelijk indien de cliënt telefonisch niet bereikbaar
is) contact op met het slachtoffer. Deze medewerker deelt mee dat Slachtofferhulp
op de hoogte werd gebracht van het misdrijf en geeft informatie over de hulpverleningsmogelijkheden en informeert naar de mogelijke hulpvragen en noden van het
slachtoffer. Maandelijks wordt een feedbackformulier verstuurd naar de verwijzende
politiediensten. Deze wijze van werken wordt binnen de hulpverlening omschreven
als outreachend werken: er wordt op een proactieve wijze hulpverlening aangeboden.
Nieuw is dat hier de hulpverlener een stap zet naar de cliënt, in plaats van de cliënt
die meestal de stap naar de hulpverlening zet.
Deze manier van werken werd door de projecten Partnergeweld in Oost-Vlaanderen
en Limburg overgenomen voor koppels van partnergeweld die wel willen dat het
geweld stopt, maar ervoor kiezen om samen te blijven. Deze outreachende en aanklampende methodiek voor partnergeweld blijkt bijzonder effectief: politiediensten
geven aan weinig tot niet meer bij deze koppels te moeten interveniëren voor een
conﬂictsituatie. Deze projecten bieden dus een antwoord op de vele meldingen rond
partnergeweld bij politie waar deze zich machteloos rond voelen. Het geeft op deze
manier een (vrijwillig) antwoord aan justitie om recidiven te voorkomen. Daarnaast
geeft het de hulpverlening de kans om vroegtijdig een welzijnsgericht hulpaanbod te
formuleren. Via deze aanpak bereiken we mensen die de hulpverlening niet kenden,
of de stap niet durfden te zetten. We bieden ze een kans om op een welzijnsgerichte
manier aan het geweld te werken. De minister van Welzijn heeft via de omzendbrief
over partnergeweld van vorig jaar het algemeen welzijnswerk gestimuleerd om verdere outreachende werkwijzen rond partnergeweld te hanteren.
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5.3.4. Hoe omgaan met dwang vanuit de hulpverlening?41
Familiaal geweld komt op verschillende manieren bij autonoom algemeen welzijnswerk binnen: sommige plegers melden zich vrijwillig aan, slachtoffers komen via
een doorverwijzing van politie terecht bij Slachtofferhulp, een Vluchthuis, Crisisopvangcentrum, plegers krijgen een voorwaarde opgelegd waardoor ze via een conditioneel (gedwongen) kader worden doorverwezen naar Alternatieve Maatregelen,… Bij
geweld in het gezin zien we dat het aanbod zich op een continuüm bevindt, waar vrijwillige hulpverlening aan de ene kant staat, met een cliënt die vanuit zelﬁnzicht beseft
dat er een probleem is, en hier iets aan wil doen. Aan de andere kant van het continuüm bevindt zich de begeleiding die opgelegd is, zonder dat de cliënt dit gevraagd
heeft. Ludo Serrien (2006) formuleert hierover een aantal belangrijke principes.

Hulp is ‘gevraagd of aanvaard’
In een CAW starten we enkel met hulpverlening indien deze door de cliënt ‘gevraagd
of aanvaard’ is. Het kan hierbij gaan over hulpverlening die de cliënt niet zelf heeft
gevraagd, maar die door de hulpverlening wordt aangeboden en uiteindelijk ook door
de cliënt wordt aanvaard. Dit slaat meestal op vormen van hulp die het CAW op een
meer ‘pro-actieve’ manier aanbiedt (aanklampend, motiverend, ‘bemoeizorg’,…),
maar ook op vormen van hulp die door een externe instantie zijn opgelegd en door de
cliënt worden aanvaard (bijvoorbeeld de Alternatieve Maatregelen).
De hulp zelf vrijwaren van dwang
De hulpverlening binnen een CAW werkt ook met mensen die geconfronteerd worden met dwang of met opgelegde maatregelen van een externe instantie die daartoe een duidelijk maatschappelijk mandaat heeft (bvb. justitie, OCMW, huisvestingsmaatschappij). Dit overheidsoptreden betekent zoals we al besproken voor vele mensen een bijkomende kwetsbaarheid. Door in dat conditionele kader ook een eigen
autonoom aanbod te doen, wensen we te voorkomen dat mensen die gevat worden
door overheidsoptreden steeds de zwaarste batterij over zich heen krijgen.
Het is eigen aan het algemeen welzijnswerk dat er nooit vanuit een maatschappelijk
mandaat van de overheid formele dwang kan uitgeoefend worden op de cliënt. Het
gaat om een optreden van ‘de overheid’ ten aanzien van ‘de burger(s)’ als reactie op
een gepleegd misdrijf, op een probleemsituatie die de integriteit van bepaalde personen in het gedrang kan brengen. De dwang is dus steeds gesitueerd in de relatie
van de burger(s) en de overheid. Het is niet de hulpverlening die de dwang oplegt.
De cliënt is hierin zelf verantwoordelijk in zijn relatie tot de overheid en tot de maatschappij.

41. Idem 1., p. 30-31.
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We vinden het belangrijk dat de hulprelaties met onze cliënten zoveel mogelijk gevrijwaard zijn van elementen van dwang. We zien het wel als onze rol om de cliënt te
ondersteunen in het opnemen van zijn verantwoordelijkheid naar de overheid en de
gemeenschap.

5.4. De omzendbrieven van justitie42
In april 2006 verschenen er twee omzendbrieven van Justitie over intrafamiliaal geweld (en
extrafamiliale kindermishandeling) en partnergeweld. Deze omzendbrieven zetten belangrijke stappen om tot een coherent optreden van politie en justitie te komen rond geweld in het
gezin. Daarnaast verwoorden ze heel wat verwachtingen t.a.v. de hulpverlening.

5.4.1. Doelstellingen van deze omzendbrieven
Uit onderzoek blijkt dat er een gebrek bestaat aan relevante statistische gegevens bij
politie, parketten en rechtbanken m.b.t. het thema familiaal geweld. De doelstelling
van de omzendbrief 3/2006 omtrent intrafamiliaal geweld en extrafamiliale kindermishandeling is dan ook om een instrument aan te reiken voor de uitwerking, de
uitvoering en de follow-up van een strafrechtelijk beleid op lokaal en federaal niveau.
Deze omzendbrief legt een (ruime) deﬁnitie van intrafamiliaal geweld en extrafamiliale kindermishandeling vast. Door een betere registratie zal een beter beeld kunnen gevormd worden van hoe vaak politiediensten met de verschillende geweldvormen (vnl. in het gezin) geconfronteerd worden. Ook zal het duidelijker worden welke
geweldvormen in de loop der jaren stijgen en dalen.
De doelstellingen van de omzendbrief 4/2006 m.b.t. partnergeweld zijn enerzijds
een eenvormig systeem uitwerken aan de hand waarvan de geweldsituatie tussen
partners door de politiediensten en de parketten kunnen worden geïdentiﬁceerd en
geregistreerd. Anderzijds is het de bedoeling de krachtlijnen vast te leggen van het
strafrechtelijk beleid m.b.t. partnergeweld. Deze omzendbrief is een stappenplan,
zowel voor politie als parket om met partnergeweld om te gaan.
Daarnaast vermeldt de omzendbrief op verschillende momenten de noodzaak om
met hulpverlening samen te werken. Justitie geeft duidelijk de boodschap de eigen
mogelijkheden maar ook beperkingen te kennen van dit thema, en ze verwoordt de
verwachting en wens geweld in het gezin in onderlinge afstemming aan te pakken.

42. De Groof, K. Omzendbrieven Justitie rond intrafamiliaal geweld. Agora, juli 2006, p. 10-15. Vzw Jongerenbegeleiding, Kortrijk.
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5.4.2. Consequenties voor hulpverlening
De omzendbrief rond partnergeweld geeft aan dat bij het uitwerken van een strafrechtelijk beleid samenwerking met hulpverlening nodig is. De procureur des Konings
krijgt hierin de opdracht om een actieplan partnergeweld op te maken, en hiervoor
samenwerkingsprotocollen uit te werken met hulpverleningssectoren. Er wordt hierin
zowel aan hulpverlening voor slachtoffers als aan hulpverlening voor plegers gedacht.
Bij beide doelgroepen wordt de ambulante hulpverlening en residentiële hulpverlening vermeld. Verschillende hulpverleningssectoren zullen dan ook aangesproken
worden om mee te werken aan het uitwerken van het actieplan. Er zijn een aantal parketten die reeds voor de komst van deze omzendbrief draaiboeken hebben uitgewerkt
rond dit thema, in samenwerking met hulpverleningsdiensten, en dit vooral met Centra Algemeen Welzijnswerk en Diensten Geestelijke Gezondheidszorg. Wanneer de
ruime deﬁnitie van familiaal geweld (en niet deze van partnergeweld) gehanteerd
wordt zijn ook de Vertrouwenscentra Kindermishandeling betrokken partij.
Wat de opvang van volwassen slachtoffers van partnergeweld betreft stelt er zich
bij de omzendbrief inhoudelijk geen probleem; men verwijst naar het samenwerkingsakkoord omtrent de opvang van slachtoffers dat al jaren van kracht is, waarin
verschillende diensten opdrachten en taken kregen toegewezen om deze opvang te
verzekeren. Wel vrezen we dat deze omzendbrief een extra cliëntenstroom betekent.
Zoals ondertussen welbekend is zitten Vluchthuizen overvol, en ook verschillende
werkingen van Slachtofferhulp barsten uit hun voegen. De consequenties van deze
toeloop worden onvoldoende ingeschat.
Daarnaast worden in deze omzendbrief verwachtingen verwoord om ook voor plegers
een aanbod te voorzien. Hierrond stellen zich echter meerdere problemen. Zo wordt
er in de omzendbrief voorgesteld dat de politiediensten aan de pleger vragen vrijwillig
de woonst te verlaten voor een bepaalde duur en bij een familielid, bij vrienden, in
een door hem gehuurde woning, of in een opvanghuis dat hem/haar kan opvangen, te
logeren. Wanneer er in het arrondissement mogelijkheden bestaan om een responsabiliseringsprogramma te volgen voor daders van partnergeweld en hij daartoe bereid
is, kunnen politiediensten hem/haar de coördinaten van deze dienst bezorgen.
Wanneer aan de plegers zal gevraagd worden vrijwillig de woonst te verlaten, kan hij
in Vlaanderen verwezen worden naar Crisis- of Mannenopvangcentra (behorende bij
de Centra Algemeen Welzijnswerk). Verschillende parketten gaven reeds aan hierover
met de CAW’s een samenwerkingsprotocol te willen uitwerken.. Wat een ambulant
aanbod voor plegers van partnergeweld betreft zijn er op dit moment in Vlaanderen nauwelijks responsabiliseringsprogramma’s aanwezig waar plegers op vrijwillige
basis rond geweld aan de slag kunnen (uitgezonderd in Antwerpen, waar het Time
out Project dit wel voorziet). Op dit moment situeert dit aanbod zich vooral rond
Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, die enkel in een gedwongen kader (mogen)
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plaatsvinden. Hierin is zeker een onderhandeling nodig tussen het Ministerie van
Justitie en de Gemeenschappen, om een gezamenlijk beleid uit te zetten over wie
welke bevoegdheid en opdracht heeft om deze plegerhulpverlening voor partnergeweld op te zetten. Belangrijk hierbij is wel om zowel een cliëntenstroom vanuit de
vrijwillige als vanuit een gedwongen kader te voorzien.
Ook wat de opvang van de kinderen van slachtoffers en/of plegers van partnergeweld
betreft, stelt zich het probleem dat er rond deze doelgroep op dit moment nauwelijks tot geen expliciet aanbod bestaat. Het zal nodig zijn dat verschillende sectoren
op lokaal niveau in de toekomst samenwerkingsverbanden uitwerken, om hier een
aanbod uit te werken. In Limburg hebben de Kinderwerking van Slachtofferhulp
(behorende bij de CAW’s) samen met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling een
groepsaanbod voor kinderen als slachtoffer en/of getuige van geweld uitgewerkt. Beiden vertrekken hier vanuit hun expertise in het werken met kinderen als slachtoffer
van geweld. Zulke initiatieven zijn zeer waardevol en kunnen een voorbeeldfunctie
voor andere regio’s vormen.

5.4.3. Kansen en knelpunten van de omzendbrief
De omzendbrief partnergeweld geeft politiediensten en parketten een duidelijk kader,
met de nodige handvaten om rond familiaal geweld in het algemeen en partnergeweld in het bijzonder aan de slag te gaan. Hij beantwoordt hierin aan een duidelijke
nood vanuit politie en justitie om hun opdracht en bevoegdheid hierin uit te klaren.
De omzendbrieven vermelden verwachtingen t.a.v. hulpverlening om mee een actieplan rond partnergeweld uit te tekenen. Verschillende hulpverleningssectoren zullen
hier op aangesproken worden. Wij ijveren voor een formeel overleg tussen de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en van Welzijn om een aantal knelpunten
op beleidsniveau uit te klaren, zodat de verschillende actoren dit niet op lokaal niveau
moeten doen.
Ondanks het feit dat elke procureur des Konings een actieplan opstelde, stellen we
vast dat er geen richtlijnen werden opgemaakt om deze actieplannen op te stellen. Dit
maakt dat de manier waarop dit gebeurd is zeer verschillend was. Binnen de hulpverlening merken we dit door de verschillende verwachtingen die er door verschillende procureurs des Konings naar de CAW’s werden geformuleerd. Het Instituut
voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen is aangesteld om dit jaar de actieplannen
te evalueren en eventuele verdere aanbevelingen te doen. Wat de registratie betreft,
zou politie vanaf dit jaar een beter registratiesysteem voor intrafamiliaal geweld en
extrafamiliale kindermishandeling voorzien.
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5.5. Besluit
Het uitbouwen van een efﬁciënt netwerk met zowel hulpverlenende en justitiële
instanties en het afgestemd samenwerken rond een aanpak is bij een complexe problematiek als familiaal geweld onontbeerlijk. Zowel politie als justitie als hulpverleningsdiensten hebben er vanuit hun eigen speciﬁeke opdracht immers belang bij
om beter en meer gericht samen te werken op vlak van familiaal geweld. Hierdoor
worden immers de kansen van mensen vergroot om veiliger en welzijnsvoller door
het leven te gaan. Deze samenwerking biedt verschillende kansen in de aanpak van
familiaal geweld, van bij de eerste melding bij politie over relatiegeweld, tot en met
het vanuit eigen posities werken met opgelegde straffen.
In het samenwerken tussen politie, justitie en hulpverlening is het echter nodig blijvend respect te hebben voor ieders eigenheid: politiemensen moeten geen hulpverleners worden en omgekeerd. Zorgvuldig en correct blijven omgaan met de uitwisseling van cliëntinformatie tussen de verschillende sectoren is hierbij nodig.

DEEL II
DOELGROEPEN
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1. Werken met slachtoffers en plegers rond
veiligheid
Hilde Genetello43

1.1. Inleiding

‘IK HEB LOSSE HANDJES’
‘EN IK BEN ALCOHOLICUS’
‘We zijn van ver gekomen,’ zeggen ze terwijl ze schuchter elkaars hand zoeken. ‘En kijk
nu naar ons: twee toekomstige ouders in de fleur van ons leven.’ Zoals ze daar nu zitten, zo vertederend naast elkaar op de bank, zou niemand hen aangeven dat ze ooit iets
anders hebben gedaan dan elkaar liefdevol aankijken. Maar schijn bedriegt.
Beiden hebben een zeer woelige jeugd achter de rug, als toetje op een traumatiserende
kindertijd. Hun relatie was vanaf het begin getekend door hun achtergrond. Hij had thuis
geleerd in het geniep te drinken en zij om haar problemen met agressie op te lossen. Dus
gebeurde het onvermijdelijke.
Op een avond kwamen ze terug van een bezoekje bij haar ouders toen Myriam zich slecht
begon te voelen. ‘Ik was ziek en lastig en David wilde gaan stappen.’ Uiteindelijk gaf hij
toe en beloofde samen met Myriam tv te kijken. Maar eerst ging hij heel even pita halen,
zodat Myriam niet hoefde te koken.
‘Uren heb ik gewacht op die pita en toen David uiteindelijk thuiskwam, stonk hij uren in
de wind naar de drank. Met een dubbele “ss” kwam hij met een verhaal op de proppen
dat er een razzia was geweest in de pittazaak en dat het daarom zo lang had geduurd.
Hij wilde niet toegeven dat hij zat was.’
David werd woedend en smeet de pita naar Myriam, die op het bed lag. Ze barstte uit en
viel hem aan. Ze sloeg hem zo hard ze kon en in een poging haar van zich af te krijgen,
duwde David zijn zwangere vrouw hard op het bed. ‘Dat is uw kindje voor mij waard,’ zei
hij en hij spuugde Myriam in het gezicht. Zij schreeuwde. Hij duwde. Ze viel.

43. Hilde Genetello is Projectmedewerkster Partnergeweld in CAW Zuid-Oost-Vlaanderen.
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‘Ik zag haar daar liggen en wist niet wat er was gebeurd, dus vluchtte ik naar buiten,
zonder schoenen aan. Ik bleef maar rennen.’
Het rennen ging naar het politiekantoor, maar Myriam was hem voor geweest en van
zodra hij er aankwam, werd hij in de boeien geslagen.
‘In die cel heb ik heel veel gehuild,’ zegt David, ‘Ik had weer gedronken, het was weer uit
de hand gelopen. Ik was bang dat het nooit anders zou worden.’
Toen David die middag uit de cel werd ontslagen, was hij moedelozer dan ooit. Toen
ontmoette hij Hilde, die relatiebegeleiding voorstelde. ‘Ik had er nog nooit van gehoord,
maar het leek wel interessant voor ons.’ Bovendien was het gratis en zou het beter zijn
voor de procureur, ‘maar dat was niet de reden waarom ik het gedaan heb,’ zegt David,
‘we waren zwanger en we moesten vooruit.’

Elk jaar overlijden mensen na een conﬂict met hun partner. Vermijden dat koppels
vervallen in geweld moet dan ook een absolute prioriteit zijn voor de hulpverlening.
In dit artikel willen we een aantal handvaten aanreiken voor het werken rond veiligheid met slachtoffers en plegers. We vertrekken hierbij van de werking binnen de
projecten partnergeweld te Oost-Vlaanderen maar wensen deze concrete werking te
overstijgen en een breder toepasbare visie en methodiek aan te brengen.
De focus van dit artikel ligt op het bespreekbaar maken van geweld, het motiveren
van de cliënt hieraan te werken, het werken rond veiligheid met slachtoffer, pleger en
koppel en het uitnodigen van de partner.

1.2. Bespreekbaar maken van het geweld
Geweld is een complex gegeven met fysieke, psychische en/of seksuele componenten, met aanwezigheid of afwezigheid van verzoeningsgedrag, verdedigingsgedrag,
vermijdingsgedrag, met helpende of niet-helpende getuigen, enzovoort. Een complexiteit die je als hulpverlener maar kan vatten door naar al deze facetten te vragen.

PROBLEMEN
Bij hun pogingen om het geweld bespreekbaar te maken, botsen hulpverleners vaak op
problemen. Enerzijds is geweld meestal niet de aanmeldingsvraag, waardoor de hulpverlener hier extra alert voor moet zijn. Ten tweede botst een hulpverlener vaak op weerstand als hij probeert zich ‘te bemoeien’.
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Geweld is vaak niet de aanmeldingsvraag
Binnen de projecten partnergeweld is het geweld binnen het gezin de aanmeldingsproblematiek: de hulpverlener weet dat er voor geweld een politionele tussenkomst was
waarbij een proces-verbaal werd opgesteld en de cliënten gaven hun toestemming om
over dit geweld te worden aangesproken en begeleid.
In de hulpverlening is een aanmeldingsvraag rond geweld eerder uitzonderlijk: veel hulpverleners zullen geweld niet als aanmeldingsvraag krijgen, maar in de loop van de begeleiding vernemen of vermoeden dat hun cliënt slachtoffer of pleger is van familiaal geweld.
Cliënten brengen geweld vaak ter sprake op een onrechtstreekse en vage manier en zonder duidelijk geformuleerde hulpvraag. Bijvoorbeeld: ‘Mijn man is geen gemakkelijke
– als die kwaad wordt ....’ Of: ‘Ze kan zo ’t bloed van onder mijn nagels halen dat ik in
alle staten geraak ...’
Indien de hulpverlener niet gericht doorvraagt, is de kans groot dat de cliënt het onderwerp niet verder inbrengt. Dit is op korte termijn een gemiste kans, maar kan er ook voor
zorgen dat een slachtoffer of pleger het idee krijgt ‘er nergens mee terecht te kunnen’ en
op lange termijn de hulpvraag opbergt.
Geweld bespreekbaar maken, roept vaak weerstand op bij de hulpverlener
Geweld bespreken is voor veel hulpverleners geen evidentie en dit om verschillende redenen.
– Geweld is een met schaamte beladen problematiek en de schaamte van de cliënt veroorzaakt vaak een stuk gêne bij de hulpverlener (Mag ik mij hiermee wel bemoeien?
Ik kan toch niet zomaar over die blauwe plekken beginnen? ...)
– Een verhaal van geweld is vaak een verhaal vol machteloosheid en dit werkt vaak verlammend op de hulpverlener (Ze heeft al zoveel geprobeerd, ik kan het wel bespreken, maar wat heb ik haar te bieden?’ ‘Als ik hem hier over aanspreek moeten we het
ook hebben over zijn alcoholgebruik en de financiële problemen en het gaat met de
kinderen ook niet oké, is dat wel voor onze dienst? ...)
– Weerstand bij de hulpverlener komt vaak voort uit angst: de angst voor de reacties
van de cliënt, de angst voor de reacties van de partner, de angst een escalatie uit te
lokken met de eigen interventie. Deze angsten doen de hulpverlener vaak terughoudend zijn.
Kennis van de mechanismen van partnergeweld en het verwerven van attitudes en technieken in de omgang met slachtoffers en plegers, helpen om deze weerstanden te overwinnen.

1.2.1. Bespreekbaar maken met een slachtoffer
Het is belangrijk begrip te hebben voor de schaamte en angst die leiden tot geheimhouding en terughoudendheid van het slachtoffer om het geweld te bespreken.
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Het is echter essentieel dat het geweld wordt besproken en aangepakt: onderzoek en
ervaring hebben aangetoond dat geweld zelden tot nooit vanzelf stopt, maar escaleert
in frequentie en ernst. Deze wetenschap gecombineerd met de kennis van de fysieke
en psychische gevolgen van geweld kun je als hulpverlener aangeven als motivatie om
aanklampend door te vragen.
Bekijk met het slachtoffer welke vormen het geweld aanneemt: psychisch (verwijten,
kleineringen, bedreigingen, ...), fysiek (slaan, schoppen, bijten, ...) en seksueel. Bekijk
hoe frequent het voorkomt en hoe ernstig het geweld is. Belangrijk hierbij is de vraag
wat het ergste was dat zij/hij al meemaakte, maar ook wat zij/hij het pijnlijkst vindt.
Bevraag hoe het slachtoffer omgaat met het geweld: passief of actief verzet, terugvechten, vermijdingsgedrag, vluchten, hulp inroepen. Probeer je een beeld te vormen van
een geweldincident: de omstandigheden, de beïnvloedende factoren, het aanwezig
zijn van de kinderen als getuige. Belangrijk is ook te kijken hoe het geweldincident
stopt, of er daarna spijt wordt betuigd en verzoeningspogingen komen.
In de bespreking van het geweld met een slachtoffer bestaat het gevaar dat een zwartwitbeeld ontstaat van pleger en slachtoffer, een beeld waarbij de pleger slecht, psychopathisch of almachtig is en het slachtoffer goed, subassertief of weerloos. Dit
beeld kan overeenstemmen met de werkelijkheid, maar het is van belang om het
slachtoffer de mogelijkheid te bieden dit beeld te nuanceren. Het slachtoffer dient
in de houding van de hulpverlener te ervaren dat het benoemen van positieve eigenschappen of gedragingen van de pleger en negatieve eigenschappen of gedragingen
van zichzelf geen afbreuk doet aan het aangedane onrecht en het recht op empathie
en hulp.

1.2.2. Bespreekbaar maken met een pleger
Bij het bespreken van geweld met een pleger is omgaan met de schaamte van je client van essentieel belang. Waar schuldgevoel de eigen daden veroordeelt (‘ik heb iets
slechts gedaan’), velt schaamte een vernietigend oordeel over de eigen persoon (‘ik
ben slecht’). Deze schaamte is vaak ondraaglijk voor de pleger en wordt onderdrukt
met afsplitsing (‘dat was ik niet, maar de alcohol’), verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen (‘om mij – een zo kalm iemand – tot zoiets te krijgen, moet zij wel ...’),
ontkenning en minimalisatie (‘ik heb ze nauwelijks aangeraakt, kan ik eraan doen dat
ze zo rap blauwe plekken heeft’).
Het is goed om als hulpverlener deze mechanismen te herkennen als zelfbescherming tegen de schaamte en deze ook als zodanig aan te pakken. Bespreek expliciet
met je cliënt dat je gedrag bespreekt zonder een oordeel te vellen over hem/haar als
een persoon. Dit maakt dat je schaamte en schuld lostrekt van elkaar en op een dubbele manier met je cliënt verbinding maakt namelijk: ‘wij weten beiden dat jij goed
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bent’ en ‘wij weten beiden dat jij slecht deed’. Dit maakt het mogelijk voor de cliënt
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar gedrag.
Het gedrag van het slachtoffer komt bij deze bespreking ook aan de orde. Het is
belangrijk dat de pleger erkenning krijgt voor de dingen die voor hem/haar moeilijk
zijn, voor het onrecht dat hem/haar is aangedaan, maar dit mag nooit een rechtvaardiging van het geweld worden.

1.2.3. Bespreekbaar maken met een koppel
Als je het eerste gesprek over geweld met het koppel doet, gelden dezelfde aandachtspunten als hiervoor beschreven.
Daarnaast is het belangrijk het evenwicht te vinden in erkenning geven aan het slachtoffer en aan de pleger. Leg uit dat een verhaal altijd twee kanten heeft, dat je niet op
zoek bent naar ‘de waarheid’ maar hun beider verhaal wilt horen.
Laat de pleger beginnen met zijn verhaal. Dit is van belang omdat het slachtoffer vaak
bang is te ‘verklikken’ en vanuit die angst dingen verzwijgt of minimaliseert. Een
tweede voordeel is dat de schaamte bij de pleger minder groot is als hij/zij zelf kan
zeggen hoe hij/zij tot geweld kwam dan als een ander over zijn/haar ‘slecht gedrag’
praat. Op die manier vermijd je afweer- en verdedigingsmechanismen die leiden tot
welles-nietesgesprekken tussen de partners. Probeer met de pleger te komen tot verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar gedrag.
Bekijk na het verhaal van de pleger hoe de partner de situatie ervoer. Laat deze aanvullen met zijn/haar perspectief. Erken de gevolgen die het geweld op hem/haar had.
Blijf consequent het gedrag van de pleger als moeilijk of pijnlijk benoemen zonder de
pleger als persoon af te breken. Ga echter niet mee in minimaliseren of vergoelijken.
Vraag door tot je een concreet, volledig beeld hebt van de conﬂicten tussen de partners, het omgaan met frustraties en boosheid, het voorkomen, de ernst en de gevolgen van het geweld, hoe zij zichzelf en de ander kunnen kalmeren en hoe escalaties
ontstaan.
Benoem zo veel als mogelijk circulaire processen, leg de nadruk op de gelijkenissen
in de verhalen, de twee kanten van hetzelfde verhaal. Elk brengt zijn lineaire versie
van de werkelijkheid: ‘ik deed dit omdat hij/zij dat deed’. Het inbrengen van circulariteit is vaak heel verhelderend voor cliënten en legt de vraag naar verandering bij
beiden.
VOORBEELD
Partner 1: Zij vraagt alles zo via een omweg, ik voel me gemanipuleerd en word kwaad.
Partner 2: Hij wordt kwaad, ik word bang, vermijd rechtstreekse confrontatie en vraag
via een omweg.
Circulariteit: omzichtigheid veroorzaakt agressie en agressie veroorzaakt omzichtigheid.
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Geweld bespreken is (durven) doorvragen tot je een volledig en concreet beeld hebt
van het geweld.

1.3. Motiveren van de cliënt
Bij het bespreken van het geweld wordt duidelijk wat een impact het geweld heeft op
alle gezinsleden. Dat zet de doelstelling ‘het geweld stoppen’ vooraan op de agenda
welke de aanmeldingsvraag ook was. Dit vraagt dat je de cliënt dient te motiveren
eerst hieraan te werken.

1.3.1. Motiveren van het slachtoffer
Het motiveren van het slachtoffer om rond het stoppen van het geweld te werken is
niet zo evident. Gevoelens van machteloosheid en angst veroorzaken bij slachtoffers
vaak een passieve, vermijdende copingstijl die vaak leidt tot heel onduidelijke en dubbele hulpvragen (‘help mij maar doe niets’, ‘ik weet dat het zo niet verder kan maar ik
ga het toch nog een periode proberen’, ...). Als hulpverlener is het belangrijk niet mee
vast te geraken in deze machteloosheid en het stoppen van het geweld telkens weer
als noodzaak naar voren te schuiven.
In hun opleiding leren hulpverleners het tempo van de cliënt te volgen. Geweld is een
problematiek die het slachtoffer verlamt en zo het tempo stillegt. Het is in dit geval,
de taak van de hulpverlener het slachtoffer te deblokkeren met als enig mogelijk doel
het stoppen van het geweld.
Als slachtoffers mij vragen hun te helpen met de gevolgen van het geweld (depressiviteit, nachtmerries, laag zelfbeeld, ...) zonder aan het geweld zelf te komen maak ik vaak
de vergelijking met een oorlogsituatie: ‘je zegt mij dat je woont in een mijnenveld waar
je ondanks heel voorzichtig rondlopen regelmatig op een mijn trapt met explosies als
gevolg die lichamelijk en psychisch ernstige schade veroorzaken. Wat jij van mij vraagt
is dat ik je regelmatig verzorg zodat je de kracht hebt je tocht door het mijnenveld verder te zetten, wetend dat je naar grote waarschijnlijkheid nog vele malen zal worden
gekwetst. Ik zie als enige mogelijkheid om je echt te helpen het veld ontmijnen.’
Als er kinderen zijn is de noodzaak om het stoppen van het geweld als doel te stellen, nog duidelijker. Het is wetenschappelijk bewezen dat de gevolgen van getuige
zijn van partnergeweld even ernstig zijn als die van kindermishandeling waardoor
kan worden aangenomen dat in systemen met ernstig en/of regelmatig geweld de
integriteit van de kinderen in gevaar is. Elke hulpverlener zou in deze situatie moeten
kunnen terugvallen op een procedure ter bescherming van de integriteit van cliënten,
uitgewerkt door zijn/haar dienst.
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1.3.2. Motiveren van de pleger
Paradoxaal genoeg is het motiveren van plegers van partnergeweld vaak eenvoudiger
dan door veel hulpverleners wordt gedacht. Als je als hulpverlener erin bent geslaagd
een onderscheid te maken tussen ‘zijn’ en ‘doen’ en de pleger verantwoordelijkheid op
zich nam voor zijn/haar daden, is de vraag naar verandering vanzelfsprekend.
De hulpvraag van een pleger is vaak tweeledig: hoe kan ik stoppen geweld te gebruiken en hoe kunnen wij als koppel een aantal dingen veranderen die mij heel kwaad
maken?
Het is belangrijk de beide hulpvragen als zodanig te herkennen. Vaak wordt de tweede
hulpvraag onduidelijk verwoord en verkeerdelijk opgevat als weerstand bijvoorbeeld:
‘oké, ik mag niet slaan, maar zij mag wel schelden en mij uitmaken!’ ‘Allez, dat wil zeggen, niet meer over mijn toeren gaan en hem laten uitgaan tot stukken in de nacht’.
Als hulpverlener stel je met je cliënt verschillende doelstellingen vast. Het stoppen
van het geweld dien je als hulpverlener als eerste doelstelling naar voren te schuiven
omdat veiligheid nodig is om aan de andere doelstellingen te kunnen werken.

1.4. Werken rond veiligheid

1.4.1. Met een slachtoffer
Zoals in het vorige deel al aangehaald is, is de copingstijl van het slachtoffer vaak passief/vermijdend en dien je als hulpverlener zelf het thema veiligheid op de agenda
te plaatsen. Het is belangrijk de boodschap te geven dat het slachtoffer nooit verantwoordelijk is voor het voorkomen van het geweld, maar wel verantwoordelijkheid kan
opnemen voor zijn/haar eigen veiligheid.
De eerste voorwaarde tot het kunnen beveiligen van de eigen situatie is inzicht in het
geweld. Wij geven onze visie op geweld en toetsen deze aan de dagelijkse werkelijkheid van de cliënt.
Het gebruik van het time-outschema is hierbij handig. De veronderstellingen aan de
grondslag van dit schema zijn:
– kwaadheid bestaat in gradaties, gradaties die je ook lichamelijk kunt voelen (horizontale lijn op het schema: van geen kwaadheid tot heel grote kwaadheid);
– geweld kent een voorgeschiedenis en opbouw in de tijd (vertikale lijn op het schema);
– elke persoon heeft een grens waarboven hij/zij de zelfcontrole verliest en overgaat
tot geweld (psychisch of fysiek) (op schema: lijn met agressiepunt);
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– het temperament van mensen verschilt waardoor de een sneller deze bovengrens
bereikt dan de ander (op schema: diagonale lijnen: 3 types mensen qua temperament);
– middelengebruik verlaagt de zelfcontrolegrens (op schema: bovenste stippellijn);
– stress, onverwerkte gebeurtenissen uit de jeugd, ﬁnanciële problemen, ... bepalen
de rugzak en maken dat iemands basis hoger ligt dan kwaadheid 0. (in schema:
de rugzak: de onderste stippellijn);
– in de opbouw van de kwaadheid spelen escalerende en de-escalerende factoren
(gedachten, interpretaties, gedrag, gedrag van anderen, ...) een rol.

Figuur 1: Time-outschema
Concreet bevraag je hoe geweldincidenten verlopen, hoe zij/hij de partner ziet en
hoort kwader worden, hoe zijzelf kwaad wordt, wat de partner zijn/haar kwaadheid
beïnvloedt, wat hun kwaadheid beïnvloedt, wat de invloed van alcohol en drugs zijn
op hun partner en zichzelf, wat de invloed is van ‘de rugzak’ en uit wat deze bestaat.
Belangrijk hierbij is vast te stellen wat signalen zijn van escalatie en van het naderen
van het agressiepunt.
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Deze informatie stelt je in staat met je cliënt een veiligheidsplan op te stellen. Wij werken hierbij met een veiligheidskaart aan de hand van zes vragen waarbij de informatie
uit het verleden gebruikt wordt om het risico in te schatten voor de toekomst.
Ik illustreer dit aan de hand van de veiligheidskaart die ik opmaakte met een 22-jarig
slachtoffer.
1) Wat zijn omstandigheden, situaties die gevaar inhouden?
Bij een combinatie van
 facturen die we niet konden betalen
 ik die het al verschillende keren ter sprake bracht en van hem een oplossing wil
 rommel in huis (als ik overstuur ben, geraak ik niet door mijn werk)
 met zijn broer uitgeweest zijn
 te veel gedronken hebben
Ik kan dat zien en horen aan
 hij remt met gierende banden
 hij slaat met de deuren
 hij kijkt mij uitdagend aan
 hij zegt ‘en wat heb je nu weer te zagen’
2) Wat kan ik beter niet doen in die situaties? Wat werkt escalerend?
 opmerkingen over zijn alcoholgebruik
 opmerkingen over het alcoholgebruik en de levensstijl van zijn broer
 vragen hoeveel geld hij nu opdeed
 bij opruimen of rondlopen met kastdeuren slaan, potten harder neerzetten,
... om te tonen dat ik kwaad ben
3) Wat helpt om geweld te voorkomen?
 mijn eigen kwaadheid onderdrukken door te denken ‘nu niet, ik bespreek het
morgen wel’
 door zo gewoon mogelijk te doen
 een dvd op te zetten die hij ook graag ziet
4) Wat ga ik doen als het begint mis te lopen?
Ik kan dat zien en horen aan
 hij blijft rusteloos rondlopen
 hij schopt dingen omver
 hij zet dingen hardhandig neer
 hij maakt me uit voor lui en slordig
Ik ga in time-out
 ik ga me in de garage bezighouden met de was
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 ik ga naar boven wat opruimen
 ik ga boodschappen doen (waarschuw hem als de voordeur al open is en ik
half buiten sta)
 ik ontwijk hem en reageer niet
5) Wat ga ik doen als het helemaal misloopt en geweld zich voordoet?
 ik loop naar buiten via de voordeur
 ik loop naar buiten via de achterdeur en het tuinhek
 ik ga naar Joke (2 huizen verder)
 als Joke niet thuis is, ga ik naar de bakker omdat daar nog volk is en bel van
daaruit de politie
 als het na 18u30 is (bakker is gesloten) ga ik te voet verder en bel met mijn
gsm de politie
 ik ga pas terug als iemand (liefst de politie) heeft gekeken of het veilig is
6) Wat moet ik voorbereiden?
 oefenen in niet mee kwaad worden als hij uitdaagt
 vragen aan Joke of ik in een crisis bij haar terechtkan
 mijn gsm altijd in mijn zak hebben
 het nummer van de politie ingeven in mijn gsm
 101 in mijn sneltoetsen programmeren
7) Belangrijke adressen en telefoonnummers

1.4.2. Met een pleger
Het bespreken van het geweld met de pleger stelt je in staat zijn/haar inzicht in kwaadheid en geweld te verhogen. Hiervoor gebruiken we opnieuw het time-outschema en
analyseren, samen met de pleger, zijn/haar situatie.
Belangrijk hierbij is het inzicht in de eigen kwaadheid als iets wat zich opbouwt en
de signalen van deze opbouw. Hierbij kan een lijst van signalen van kwaadheid bruikbaar zijn. Deze lijst overstijgt zijn/haar eigen situatie en maakt denken, voelen en
gedrag gemakkelijker bespreekbaar.
Het geweld wordt met dit schema ontrafeld: hoe kwaad ben ik op voorhand (rugzak),
wat maakt me hoe kwaad, wat maakt het erger, wat maakt het beter, welke invloed
heeft alcohol- of druggebruik, ...
Vervolgens worden de signalen van dreigend geweld opgespoord: hoe voel je dat je in
de buurt van de geweldgrens komt? Tot welk moment heb je nog de controle en vanaf
waar verlies je de controle?
Dit leidt tot het aanleren van time-out: het weggaan uit de conﬂictsituatie op het
moment dat je de controle nog hebt om vervolgens rustig te worden en in rust het
contact weer te herstellen.
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Om een time-out te laten slagen moet de pleger zich bewust zijn van de opbouw van
zijn kwaadheid, de time-out op tijd nemen, tijdens de time-out escalerende invloeden
vermijden en zichzelf kalmeren en op een constructieve manier het contact met de
partner kunnen herstellen.
Al deze facetten vinden we terug in het veiligheidsplan. Ook met de pleger kan het
heel nuttig zijn een veiligheidskaart op te maken.
Ik illustreer met de veiligheidskaart van een 27-jarige pleger (partner van het 22-jarig
slachtoffer)
1) Wat zijn omstandigheden, situaties die gevaar inhouden?
Bij een combinatie van
 zij zaagt al dagen over facturen die we niet kunnen betalen
 ik krijg het gevoel dat ik niets goed kan doen, voel me een mislukking
 ik heb wat gedronken
 met mijn broer uitgeweest zijn
 veel denken aan dat ze zal kwaad zijn
 veel denken aan dat ze baas wil spelen
 veel denken dat zij denkt dat ze beter is dan ik
2) Wat kan ik beter niet doen in die situaties? Wat werkt escalerend?
 doordrinken om het te vergeten
 er met mijn broer over praten – hij heeft een hekel aan haar en stookt op
 cd van mijn ex-lief opzetten in de auto – zij bedroog mij en als ik kwaad ben,
luister ik naar al die leugens op die cd
 veel tegen mezelf zeggen ‘probeer maar meisje, probeer ook maar mij voor
de gek te houden, je zult wel zien, ...’
 zot beginnen rijden
3) Wat helpt om geweld te voorkomen?
 denken dat het wel goed komt
 denken aan de goede dingen
 denken aan wat we zouden doen als we de lotto winnen
 die dingen tegen haar zeggen
 beginnen wenen (doe ik soms ook als ik heb gedronken)
4) Wat ga ik doen als het begint mis te lopen?
Ik kan dat voelen aan
 ik kan alleen maar slecht meer denken van haar
 ik kan niet meer stilzitten, loop aldoor rond

148

Doelgroepen






ik blaas de hele tijd door mijn neus
ik begin te zweten
ik houd haar constant in de gaten als een leeuw
ik denk over haar: ‘allez, doe maar, probeer maar, zeg maar, ...’

Ik ga in time-out
 ik zeg ‘ik moet kalm worden’
 ik ga naar de slaapkamer
 ik adem een paar keer diep in en uit
 ik kijk op de computer naar de foto’s van toen ik kampioen was om te onthouden dat ik nog dingen goed doe en als dat niet lukt speel ik een spelletje
snooker op het internet
 ik kijk naar de foto’s van Griekenland met haar om te onthouden dat het tussen ons soms ook goed is
 ik lees de mail die ze mij stuurde toen mijn hond dood was
 als ik kalm ben, ga ik naar beneden en zeg ik: ‘ik ben erover, zullen we gewoon
doen en er morgen over spreken?’
5) Wat ga ik doen als het helemaal misloopt en geweld zich voordoet?
 ik ga weg naar mijn zus
 ik laat mijn zus bellen naar haar om te zien of het goed gaat
 ik blijf bij mijn zus slapen als zij niet wil dat ik thuiskom
 ik bel de dag nadien naar de hulpverlening
6) Wat moet ik voorbereiden?
 afspreken dat ze mij laat gaan als ik zeg dat ik kalm moet worden
 map van die foto’s op een bureaublad zetten
 vragen aan mijn zus of ik in een crisis bij haar terechtkan
 klein beetje kleren bij mijn zus hebben
 nummer van mijn zus en hulpverlener in mijn gsm programmeren
7) Belangrijke adressen en telefoonnummers

1.4.3. Met een koppel
Het werken rond veiligheid met een koppel is vanzelfsprekend een combinatie van al
het voorgaande: inzicht geven in kwaadheid en geweld, inzicht krijgen in escalerende
en de-escalerende communicatie en gedragingen, aanleren time-out en noodplannen.
Maar het is ook meer: de partners krijgen niet alleen inzicht in eigen kwaadheid,
eigen escalaties, eigen oplossingen, maar ook in die van hun partner, wat hun de
mogelijkheid biedt positieve beïnvloedingspatronen uit te werken.
Met een koppel werken aan time-out bestaat erin een time-outcontract uit te werken
waarbij beiden een time-out kunnen nemen (voor eigen kwaadheid of eigen beveili-
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ging), af te spreken wat tijdens de time-out wordt gedaan en wat niet, door wie en hoe
het contact wordt hersteld en wanneer en hoe het onderwerp van discussie opnieuw
ter sprake komt.
Ook met het koppel kan een veiligheidskaart worden gemaakt en kunnen noodplannen worden uitgewerkt. In de begeleiding wordt het time-outcontract uitgewerkt,
opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.
Het creëren van veiligheid is de noodzakelijke eerste stap in het werken met geweld
binnen een koppel. Pas als time-out als gedrag is verworven, kan het koppel verderwerken aan de onderliggende problemen via verbeteren van communicatie, leren
onderhandelen, verwerken van vertrouwensbreuken, enzovoort.

1.5. Het uitnodigen van de partner

1.5.1. Het betrekken van de pleger in de begeleiding van het
slachtoffer
Wij beschouwen het uitnodigen van de pleger als een efﬁciënte hulpverleningsstrategie als je cliënt wenst in de relatie te blijven en wil dat het geweld stopt. Indien het
slachtoffer heel sterk twijfelt of hij/zij de relatie wenst verder te zetten of het slachtoffer door psychische problemen tijdelijk niet in staat is een afgewogen beslissing te
nemen, is individuele begeleiding de eerste keuze.
Om de toelating te krijgen van je cliënt om de partner uit te nodigen is het in de
eerste plaats belangrijk dat deze jouw meervoudige partijdigheid snapt en ondervindt. Zij of hij voelt dit in het mogen benoemen van de positieve kanten van de
pleger naast het onrecht dat hij/zij aandeed, het kunnen veroordelen van zijn/
haar daden en toch de liefde voor hem/haar mogen aangeven, het eigen negatief
gedrag kunnen zeggen zonder als medeverantwoordelijke voor het geweld te worden gezien.
Eens deze meervoudige partijdigheid duidelijk is en het stoppen van het geweld de
eerste doelstelling is, staat nog de angst in de weg van het uitnodigen van de partner.
Ervaring leert ons dat veel slachtoffers de mening toegedaan zijn dat hun partner
negatief zal reageren op de uitnodiging van de hulpverlener, maar dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn: de hulpvraag van de pleger is vaak gecamouﬂeerd door schaamte,
maar duidelijk aanwezig.
Als de uitnodigingsboodschap er één is die het relatie- en geweldprobleem benoemt
en tegelijk het belang van deze relatie bevestigt en tot doel stelt het probleem te ver-
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helpen en de band te versterken, sluit dit nauw aan bij de wens van de pleger elkaar
niet kwijt te raken en de problemen en het geweld te stoppen.
De uitnodiging naar de pleger om deel te nemen aan de hulpverlening kan door het
slachtoffer gebeuren of door de hulpverlener. In beide gevallen is de boodschap: ‘jij
bent belangrijk voor je partner en zij/hij wil jou niet kwijt maar de problemen moeten
wel aangepakt worden omdat op dit ogenblik iedereen (jij, je partner en de kinderen)
eronder lijdt’.
Wij raden steeds aan de pleger vervolgens alleen te zien omdat anders in het eerste
koppelgesprek een onevenwichtsituatie ontstaat omdat het slachtoffer jou al kent en
de pleger niet.
Als zowel met het slachtoffer, als met de pleger het geweld is besproken en de motivatie tot hulpverlening aanwezig is, kan verder worden gewerkt met het koppel.
Het is goed om ook rond het uitnodigen van de pleger het veiligheidsplan met het
slachtoffer te bekijken. Wat zijn signalen dat de uitnodiging een negatief effect had?
Wat zijn signalen van onveiligheid? Wat ga ik als hulpverlener doen? Wat gaat het
slachtoffer niet doen om escalatie te voorkomen? Wat gaat het slachtoffer doen om de
eigen veiligheid te waarborgen? Welke noodscenario’s moeten we voorbereiden?
Het inschatten van de risico’s van het uitnodigen van de pleger moet steeds in perspectief worden gezien. Volgende vragen helpen hierbij.
Wat zijn de kansen van het uitnodigen?
Wat zijn de risico’s van het uitnodigen?
Wat zijn de kansen indien we niet uitnodigen?
Wat zijn de risico’s indien we niet uitnodigen?

1.5.2. Het betrekken van het slachtoffer in de begeleiding van de
pleger
Ook bij het werken met de pleger kan het efﬁciënt zijn om de partner uit te nodigen.
De partner kan belangrijke bijkomende informatie aanbrengen rond escalatiepatronen, signalen en dergelijke en kan de time-out mee uitwerken en ondersteunen. Dit
verhoogt de kans op slagen aanzienlijk.
Uitnodigen van de pleger is – indien het slachtoffer in de relatie wil blijven – in veel
gevallen de efﬁciëntste strategie om het geweld te stoppen.

Werken met slachtoffers en plegers rond veiligheid
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1.6. Besluit
Werken met slachtoffers en plegers van partnergeweld stelt de hulpverlener voor een
aantal uitdagingen: signalen oppikken en bespreekbaar stellen ook als dit niet de
hulpvraag is van de cliënt, aansporen tot het actief opnemen van verantwoordelijkheid ook als de cliënt door blokkades terughoudend is, het betrekken van de partner
en deze motiveren ook als er een zekere weerstand is.
Dit proces vraagt van de hulpverlener wat het van de cliënten vraagt: de bereidheid
om zijn eigen weerstanden, angsten en vooroordelen van naderbij te bekijken en te
overwinnen.
Het resultaat is het creëren van beweging in vastgelopen systemen.
Sinds het celincident is er veel veranderd in de relatie tussen Myriam en David. Wat altijd
hetzelfde is gebleven, is de liefde die ze voor elkaar voelen. Maar in een relatie is liefde
nu eenmaal niet genoeg.
Toen David en Myriam Hilde leerden kennen, waren ze erg sceptisch. Niet alleen tegenover haar als hulpverlener, ze waren bovendien alle geloof in elkaar kwijt. ‘Het eerste wat
we vroegen was: “Is er nog iets aan te doen?” want we vreesden dat ze ons zou vertellen
dat het toch hopeloos was en dat we beter uit elkaar zouden gaan.’
Maar dat deed ze niet. Ze spoorde de twee aan iets over zichzelf te vertellen en over hun
emoties. ‘We hebben ook op voorhand tegen elkaar gezegd: we gaan honderd procent
eerlijk zijn. Geen geheimen.’
David: ‘Thuis had ik altijd geleerd: als er problemen zijn, zwijg je erover, en nu moest ik
net het omgekeerde doen. Het was wel wennen, maar na de eerste keer voelde ik me zo
opgelucht.’ De eerste sessie hebben ze niets anders gedaan dan gehuild. Allebei.
‘Het is wel raar als iemand zich met je persoonlijk leven komt bemoeien. Van de andere
kant was het goed dat we niet alle boosheid naar elkaar moesten ventileren, maar het ook
eens aan iemand anders konden zeggen.’
Alle dingen die David voor zichzelf hield wanneer hij zich ergerde, kon hij tijdens de sessies met Hilde eindelijk uiten. Na een tijd stopte hij zelfs met drinken. Af en toe gaat hij
nog wel eens een pintje pakken, maar dan blijft het echt bij eentje of twee.
En Myriam leerde zichzelf te beheersen. ‘Als ik nu kwaad ben, zeg ik “ik zit op zeventig”
en dat wil zeggen dat ik bijna op mijn kookpunt ben. Dan weet David dat hij best weggaat,’ lacht Myriam.
‘In de plaats van de hele tijd elkaars negatieve kanten te zien, hebben we elkaar leren
appreciëren zoals we zijn,’ zegt David terwijl hij zijn vriendin in de ogen kijkt. Ze kijkt
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verlegen weg en zegt dan oprecht als ze is: ‘We maken wel nog ruzie, maar het loopt niet
meer zo uit de hand.’
‘We zijn van ver gekomen,’ zegt Myriam terwijl ze trots over haar bolle buik streelt, ‘En
kijk nu naar ons.’

153

2. Partnerstalking: de aankondiging van een moord?
d?
Anne Groenen44

2.1. Inleiding
Het is niet toevallig dat partnergeweld en stalking in dit hoofdstuk in één adem worden genoemd. Zowel partnergeweld als stalking kwamen in de laatste decennia van
de twintigste eeuw sterk in de publieke aandacht.
Door de evoluties in onze samenleving wordt steeds meer belang gehecht aan het
respect en het behoud van de persoonlijke integriteit en rust. Het niet respecteren
hiervan kan de persoonlijke rust bedreigen en moet bijgevolg worden gesanctioneerd.
De belagingswet en de wetswijzigingen inzake partnergeweld reﬂecteren deze veranderingen in de waarden en normen van de huidige samenleving.
Partnergeweld en stalking zijn niet louter een weerspiegeling van de tijdgeest. In dit
hoofdstuk zal blijken dat ze sterk verweven zijn en een geïntegreerde aanpak vergen. Stalking van een ex-partner begint meestal als de relatie nog niet is beëindigd,
maar dit bleef tot op heden onderbelicht in onderzoeken. Nochtans is een vroegtijdige
detectie van fundamenteel belang om tijdig in te kunnen spelen op meer en erger
geweld. De inbreng van het slachtoffer is hierbij een belangrijke succesfactor.

2.2. De stalker is er altijd: voor, tijdens en na de relatie
In het eerste hoofdstuk van dit boek werd familiaal geweld gedeﬁnieerd als dwingend,
intimiderend gedrag tegen een gezins- of familielid of een (ex-)intieme partner, dat
gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld. Als deelvormen werden partnergeweld en stalking genoemd. Ook in de omzendbrief COL 3/2006, waarin de centrale
concepten inzake intrafamiliaal geweld worden gedeﬁnieerd, wordt stalking van een
huidige of een ex-partner onder de noemer van partnergeweld geplaatst. Met andere
woorden stalking maakt vaak deel uit van partnergeweld. Het is niet alleen de voorbode van geweld, maar ook van stalking na de relatiebreuk en van nog meer geweld.

44. Anne Groenen, doctor in de criminologie, strategisch analist en maatschappelijk assistent, is verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.
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Maar wat is stalking nu precies? Een vaak geciteerde deﬁnitie van stalking is de volgende: ‘stalking is het opzettelijk en herhaaldelijk bespioneren en bedreigen van een
andere persoon, op zodanige wijze dat dit zijn/haar veiligheid bedreigt’ (Meloy en
Gothard, 1996). De afgelopen tien jaar doken veel varianten op van deze deﬁnitie.
Ondanks de diversiteit in juridische en gedragswetenschappelijke deﬁnities bevatten
de meeste stalkingdeﬁnities drie gemeenschappelijke elementen. Het betreft herhaaldelijk gedrag (1), gericht tegen een speciﬁeke persoon (2) en onrust of angst veroorzakend bij het slachtoffer (3). Hoewel volgens de Belgische Strafwet ook een eenmalige
rustverstoring onder de noemer van stalking kan vallen, blijkt dat slachtoffers pas naar
de politie stappen als ze gedurende langere tijd worden belaagd (Groenen, 2006).
Iedereen kan slachtoffer worden van stalking, maar vaak is de ex-partner het doelwit.
Het percentage ex-partners schommelt in onderzoeken van 30% tot meer dan 50%
(Groenen, 2006). Verder richten stalkers zich ook tot kennissen, vrienden, collega’s
of wildvreemden. Het gedrag van stalkers is zeer uiteenlopend; het evolueert nogal
eens van het sturen van liefdesberichten en het plegen van telefoontjes, tot meer
indringende vormen, zoals het voortdurend bespioneren en bedreigen van het slachtoffer. Naar schatting een vierde tot een derde van de stalkers pleegt fysiek geweld op
het slachtoffer (Groenen, 2006).
De groep van stalkers die hun ex-partner belagen, vertoont bijzondere kenmerken,
die van belang zijn voor de behandeling ervan. Zo blijkt dat stalkers vaak al tijdens de
relatie hun slachtoffer belagen, alleen wordt dit gedrag extremer na de relatiebreuk
(Burgess e.a., 1997). Uit een grootschalige Amerikaanse studie bij 16.000 respondenten bleek dat vrouwelijke slachtoffers die door hun ex-partner worden gestalkt,
vier keer vaker al tijdens de relatie werden mishandeld in vergelijking met vrouwen
die na de relatiebreuk niet worden gestalkt (Tjaden, Thoennes, 1998). Ook is dit soort
relaties getypeerd door machtsmisbruik, controlerend gedrag en extreme jaloersheid. Australisch onderzoek (Mullen, Pathé, Purcell, 2000) bij 168 stalkers wees uit
dat vooral mannen hun partner al stalken tijdens en ook na de relatie. Verder komen
persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik frequent voor in deze groep. Het
risico op fysiek geweld is vrij hoog en bedraagt 35%. Verder is het van belang te
wijzen op het feit dat sommige stalkers geen relatie hebben met hun slachtoffer,
maar dit wel beogen of zelfs in de waan leven dat er een relatie is. De eerste zijn de
zogenaamde incompetente versierders. Zij hebben een obsessioneel verlangen naar
een relatie, maar slagen er niet in normale sociale contacten aan te gaan. Een aantal
stalkers van deze groep is schizofreen of heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. De tweede groep van stalkers koestert waanideeën over de verliefdheid van
het slachtoffer. Hoewel er geen sprake is van een relatie met het slachtoffer, gedragen
zij zich wel zo. Ze kwellen het slachtoffer vooral op psychisch vlak. Het risico op
een geweldescalatie is er enkel op lange termijn, wanneer de stalker op geen enkele

Partnerstalking: de aankondiging van een moord?

155

wijze toenadering krijgt tot het slachtoffer. Psychiatrische stoornissen kunnen in
deze groep variëren van schizofrenie tot een narcistische persoonlijkheidsstoornis of
de erotomane waanstoornis. Voor de volledigheid wordt ook de rancuneuze stalker
vermeld, die handelt vanuit wraakgevoelens of vergeldingsdrang voor al het onrecht
dat hem/haar werd aangedaan. Het slachtoffer wordt lukraak uitgekozen. Als laatste
categorie is er de jagende stalker, die het slachtoffer stalkt om zijn ultieme doel te
bereiken, en dat is een seksuele aanranding. De link met partnergeweld is dus het
grootst bij de eerste categorie, de afgewezen stalker, die zijn relatie met het slachtoffer wil herstellen of wraak wil nemen op het slachtoffer na de zoveelste breuk. Deze
groep is niet alleen omvangrijk, maar ook behoorlijk gevaarlijk. Douglas en Dutton
(2001) zien vooral een risico in het feit dat partnermishandelaars die hun slachtoffer stalken vaker een persoonlijkheidsstoornis hebben dan andere stalkers. Dat wil
echter niet zeggen dat elke stalker die zijn (ex-)partner mishandelt aan een psychiatrische stoornis lijdt.

2.3. Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben
Hoewel partnermishandelaars in een aantal gevallen hun slachtoffer fysiek aanvallen, loopt het slechts uitzonderlijk fataal af. Maar het is wel zo dat partnermoordenaars hun slachtoffer meestal stalken in de periode voorafgaand aan de moord (De
Boer, 1990). Uit één van de weinige onderzoeken die rond dit thema werden verricht,
bleek dat 76% van 141 vermoorde vrouwen door hun partner werden gestalkt. Voor
moordpogingen op 65 vrouwen liep dit percentage zelfs op tot 85% (McFarlane e.a.,
1999).
Partnermishandelaars uiten vaak dreigementen, stalkers doen dat ook. In hoeverre
deze dreigementen ernstig moeten worden genomen, is niet altijd eenvoudig in te
schatten. Nochtans wordt een bedreiging beter ernstig genomen, het gezegde ‘blaffende honden bijten niet’, gaat hier niet op. Behalve bedreigingen zijn er nog andere
risicofactoren die duiden op een mogelijke geweldsescalatie. In de vorige hoofdstukken van dit boek werden al diverse risicofactoren in verband gebracht met partnergeweld. Het verdient aandacht om hier te wijzen op de resultaten van een recente
studie van Stith en collega’s (2004) omwille van drie redenen. Ten eerste analyseerden de onderzoekers gegevens van ruim 85 studies over fysiek partnergeweld. De
auteurs ontwikkelden een risicofactorenmodel, gebaseerd op de ‘ecologische theorie
over partnergeweld’ van Dutton; partnergeweld wordt veroorzaakt door een combinatie van kenmerken van het individu met kenmerken uit zijn omgeving. Ten tweede
bevestigen de resultaten in grote lijnen de bevindingen uit eerder onderzoek. Ten
derde lijken typische stalkinggedragingen (zoals verbaal geweld) sterk samen te hangen met fysiek partnergeweld.
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Uit de analyses werden zestien risicofactoren geassocieerd met mannelijke daders
van fysiek partnergeweld, één risicofactor met vrouwelijke daders en enkele risicofactoren met vrouwelijk slachtofferschap. Risicofactoren voor mannelijke daders betreffen in orde van belangrijkheid: verbaal/emotioneel geweld, het slachtoffer dwingen
tot seks, druggebruik, huwelijksontevredenheid (ook voor vrouwelijke daders), een
tolerante houding ten opzichte van geweld, een traditioneel beeld over sekserollen,
overmatig alcoholgebruik, carrière/levensstress, woede/vijandigheid, een geschiedenis van partnergeweld en depressief zijn. Tot slot werden jaloersheid, jonge leeftijd,
lage opleiding, geen beroep en een laag inkomen als zwakke voorspellers van fysiek
geweld door mannelijke partners geïdentiﬁceerd.
Bij vrouwelijke slachtoffers werd één belangrijke risicofactor gevonden, namelijk
fysiek geweld naar de mannelijke partner is een sterke voorspeller voor vrouwelijk
slachtofferschap. Verder resulteerden zich depressief voelen en angst voor partnergeweld tot matige voorspellers van vrouwelijk slachtofferschap. Tot slot heeft overmatig
alcoholgebruik een kleine voorspellende waarde. Leeftijd, aantal/aanwezigheid van
kinderen, opleiding, inkomen en beroep kwamen niet naar voren als signiﬁcante
voorspellers van vrouwelijk slachtofferschap van fysiek partnergeweld.
Deze studie bracht dus heel wat risicofactoren in kaart die gerelateerd zijn aan partnergeweld. Hoewel stalking niet als afzonderlijke risicofactor in de studie van Stith
aan bod kwam, verwijzen verschillende risicofactoren naar kenmerken die typerend
zijn voor stalkers, zoals emotioneel geweld en woede. Uit een Belgisch onderzoek
kwam de combinatie van het bedreigen van een slachtoffer en een liefdesrelatie hebben gehad met het slachtoffer eveneens naar voren als voorspeller van geweld. Het is
echter niet zo dat het inschatten van geweld een eenvoudige optelsom is. Het geheel
is altijd meer dan de som van de delen. Bovendien moet ook aandacht worden besteed
aan beschermende factoren en moet de situatie vanuit het perspectief van alle betrokkenen worden beoordeeld (Groenen, 2006). Het analyseren van risicofactoren en het
beoordelen van concrete casussen vergt de nodige kennis en ervaring én voorzichtigheid.

2.4. Het slachtoffer als belangrijke voorspeller van geweld
In punt twee werd duidelijk dat een veelheid aan factoren samenhangen met partnergeweld. Stalking is er hier zeker één van. Eveneens bleek dat het correct inschatten van het risico op (herhaald) geweld geen eenvoudige klus is. Alvorens concrete
richtlijnen te formuleren voor het uitvoeren van een risico-inschatting, wordt eerst
de aandacht gevestigd op een centrale ﬁguur in dit gebeuren. Het slachtoffer zelf is
namelijk het beste in staat om tot een goede beoordeling te komen van de ernst van
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de situatie. Zowel in de literatuur als in de praktijk wordt doorgaans geen rekening
gehouden met de inschatting van het slachtoffer. Nochtans toonde onderzoek aan dat
slachtoffers beter in staat zijn om het risico op nieuw geweld door hun partner beter
in te schatten dan op basis van toeval. Het is bovendien niet zo dat slachtoffers het
risico systematisch over- of onderschatten (Bennett Cattaneo e.a., 2007).
In een recent onderzoek werd nagegaan in welke mate vrouwelijke slachtoffers van
partnergeweld in staat zijn om zelf te voorspellen of hun partner opnieuw geweld zal
plegen. Er werden 246 vrouwen bevraagd die hulp zochten voor partnergeweld. Zij
werden gevraagd om in te schatten wat de kans was op herhaald geweld. Na 18 maanden volgde een evaluatie. Bij 6% was er sprake van fysiek geweld zonder verwondingen door de partner, en bij 7% had de partner het slachtoffer verwond of proberen
te doden. Uit de analyses bleek dat slachtoffers signiﬁcant vaker een juiste dan een
foute inschatting maken, zowel om te voorspellen of de partner geweld zou plegen
dan dat hij dat niet zou doen. Andere studies bevestigen deze bevindingen (Campbell,
1995).
Met betrekking tot de kenmerken van de slachtoffers is het verder interessant om
te weten dat vrouwen die hoger scoren op een schaal, die de mate van het posttraumatische stresssyndroom meet, nieuw misbruik het best inschatten. Bij deze groep
ligt het aantal vals positieve voorspellingen eveneens vrij hoog; dus ook als er geen
nieuw geweld was door de partner dachten zij van wel. Dit zou kunnen te maken
hebben met de follow-up periode van 18 maanden in dit onderzoek. Wat er na die 18
maanden gebeurde, werd niet onderzocht. Daarnaast maken vrouwen die een alcohol- of drugsprobleem hebben vaker dan anderen een vals negatieve inschatting. Dat
betekent dat ze onterecht denken dat er geen nieuw geweld komt, mogelijk door de
invloed van middelen. Slachtoffers die worden gestalkt ten slotte, schatten hun risico
groter in dan slachtoffers die niet worden gestalkt. Dat is terecht (Bennett Cattaneo
e.a., 2007).
Slachtoffers zijn dus belangrijk voor het beoordelen van de situatie. Ten eerste zullen
ze bepaalde gedragingen al dan niet stellen in functie van hoe hoog ze zelf het risico
inschatten. Ten tweede, kan rekening houdend met de risico-inschatting, zo richting
worden gegeven aan de begeleiding van slachtoffers.

2.5. Risico-inschatting niet zonder risico
Het beoordelen van de ernst van partnergeweld is geen sinecure. Een aantal algemene
richtlijnen kunnen een goed kader bieden als vertrekpunt, doch een deﬁnitieve beoordeling is niet mogelijk. Er heerst soms de foutieve indruk dat een risico-inschatting
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in absolute termen moet worden gezien. Niets is echter minder waar. Een risico-inschatting heeft tot doel de elementen in kaart te brengen en te beoordelen die mogelijk gerelateerd zijn aan een geweldescalatie. Mullen e.a. (2006) wijzen erop dat een
risico-inschatting bij stalking veel meer moet omvatten. Onderzoek toonde aan dat
de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig kunnen zijn op psychosociaal, fysiek
en ﬁnancieel vlak (Logan e.a. (2006); Basile e.a. (2004)). Het inschatten van risico’s
moet dan ook drie vragen omvatten: zal de stalking stoppen of verder duren (1), hoe
ernstig zijn de gevolgen voor het slachtoffer en is het slachtoffer suïcidaal (2) en zal
de stalking resulteren in fysiek en/of seksueel geweld (3)? Deze vragen zijn relevant
bij alle stalkingincidenten, maar in het bijzonder bij slachtoffers van partnergeweld.
Plegers van partnergeweld en stalking hebben namelijk de neiging om hardnekkig te
zijn. Dat betekent dat de gevolgen ernstiger worden, maar tegelijkertijd dat de risico’s
vergroten (Mullen e.a., 2006). Tot slot moet ook worden gekeken naar de risico’s die
stalkers voor zichzelf vormen. Zo zal de stalker de situatie vaak anders beoordelen en
bereid zijn om heel ver te gaan in het contact zoeken met het slachtoffer. De mate van
obsessie en de eventuele psychiatrische stoornissen beïnvloeden hoe lang de stalker
het zal volhouden en welke offers hij wil brengen (moord, zelfmoord?) om zijn doel
te bereiken.
In functie van het beoordelen van de ernst van de gebeurtenissen is een grondige
screening dan ook absoluut noodzakelijk. Dit geldt zowel voor het inschatten van
toekomstig partnergeweld, als voor stalking, als voor een combinatie van beiden.
Gedetailleerde en correcte informatie van alle betrokkenen is hierbij cruciaal. Zowel
de hulpverlener als de politieambtenaar kunnen al een hele stap in de goede richting zetten door gericht vragen te stellen. Een checklist met mogelijke risicofactoren,
zoals eerder beschreven, kan als hulpmiddel dienen. Andere items zijn onder meer
een gedetailleerde beschrijving van de historiek van de feiten, de huidige relatie en
de relationele voorgeschiedenis van het slachtoffer en de verdachte, het verloop van
vorige incidenten van geweld tussen de (ex-)partners, recente stressvolle gebeurtenissen, de perceptie van de stalker van de gebeurtenissen, zoals een gedetailleerde
beschrijving van de historiek van de feiten, de voorgeschiedenis, aanwijzingen voor
het plannen van een fysieke aanval, recente stressvolle gebeurtenissen, enzovoort.
Kortom, alle mogelijk relevante informatie moet worden verkregen en geanalyseerd,
zodat de betrokken hulpverlener of andere deskundige een oordeel kan vellen over
de ernst van de situatie en over de gevolgen (Borum e.a., 1999). Het is echter onjuist
ervan uit te gaan dat dit een deﬁnitieve inschatting van de risico’s mogelijk maakt.
Speciﬁek voor stalking is het verder zinvol om onder meer e-mails, sms-berichten van
de verdachte te analyseren, de tijdstippen te noteren waarop de stalker contact zoekt
en de aard van de gedragingen te noteren in een dagboek, foto’s te maken van opgelopen verwondingen, bewijzen bij te houden van medische consultaties en arbeidsongeschiktheid, enzovoort. Deze informatie is niet alleen relevant voor het maken
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van een risico-inschatting, het helpt tevens bij de opbouw van een goed dossier met
bewijsmateriaal (Groenen, 2006).
Aangezien de politie een centrale positie inneemt in de verdere afhandeling van de
zaak is het van belang dat zij zoveel mogelijk informatie structureren. Dit impliceert
dat er met de gerechtelijke diensten en hulpverlening duidelijke afspraken moeten
worden gemaakt over de inhoud en de wijze waarop informatie wordt doorgegeven
en over de concrete taken die elke dienst vervult. Zo wordt vermeden dat dubbel
werk wordt gedaan en dat onrealistische verwachtingen worden gecreëerd (Dempster,
2004; Mullen e.a., 2000).
Tot slot, over de concrete behandelingsmogelijkheden van slachtoffers en stalkers
kunnen we kort zijn. Zij komen terecht in de reguliere hulpverlening. Het aanbod
inzake intrafamiliaal geweld kwam reeds in andere hoofdstukken van dit boek uitgebreid aan bod. Voor ernstige stalkingincidenten kan doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening nodig zijn. Indien het risico op een geweldescalatie hoog wordt
ingeschat, is het zoeken naar residentiële opvang voor het slachtoffer soms noodzakelijk. Naast de bovenvermelde aandachtspunten is de draagkracht van het slachtoffer
hierbij richtinggevend (Groenen, 2006).

2.6. Besluit
Wie door zijn partner wordt mishandeld, kan maar beter op zijn hoede blijven.
Helaas is het vaak niet zo dat het om een eenmalige misstap gaat. Sterker nog, slachtoffers van partnergeweld zullen ook na de relatie niet worden losgelaten door hun
voormalige geliefde. Vaak worden zij na de relatie gestalkt door hun ex-partner. Wanneer deze bedreigingen uit, is de kans groot dat die vroeg of laat in daden worden
omgezet. Echter, ook heel wat andere risicofactoren spelen een rol in het al dan niet
escaleren van de situatie. Kennis van deze risicofactoren biedt de hulpverlener al
heel wat ondersteuning. Verder moet voldoende aandacht gaan naar het grondig
verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie. Het slachtoffer is hierbij een
belangrijke raadgever, maar ook het verhaal en de beleving van de dader zijn van fundamenteel belang. Meestal is de zaak niet zwart-wit, evenmin kan er een deﬁnitief
uitsluitsel worden gegeven over welke (ex-)partners hun slachtoffers zullen stalken
en welke niet. Menselijk gedrag is niet te voorspellen, geweld al helemaal niet. Het
is alleen mogelijk om te proberen alle relevante informatie in kaart te brengen en
liefst in een vroeg stadium. Indien een zaak alarmerend is, kunnen dan de nodige
stappen worden genomen om erger te voorkomen. Partnerstalking vergt steeds voldoende aandacht, zelden zal dit resulteren in een moord, maar herhaald geweld is
niet uitzonderlijk.
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3. Werken met plegers van partnergeweld
Sabine Persad, Bart Ballegeer, Dominique Bekemans, Tineke Dilliën,
Heidi Vanheste en Christel Van Mosselveld45

3.1. Inleiding
Het werken met daders van partnergeweld kan op verschillende manieren, vanuit
verschillende ingangspoorten en met verschillende methodieken. In dit hoofdstuk
belichten we hoe Dader In-Zicht (DIZ), als leerproject in het kader van alternatieve
sancties, werkt met deze doelgroep en brengen we onze bevindingen en ervaringen
vanuit ons 12-jarig bestaan in beeld.
Dader In-Zicht richt zich enerzijds op het detecteren van de achterliggende problematiek, anderzijds op het responsabiliseren van de cliënt. Dit op basis van een individuele vorming. Als alternatieve gerechtelijke maatregel, worden al onze cliënten naar
ons verwezen via gerechtelijke kanalen. Dit impliceert dat ons aanbod begrensd is in
tijd en de hulpvraag meestal niet op vrijwillige basis wordt gesteld.
Het werken binnen een justitieel kader heeft ook als consequentie dat er alleen
maar met de dader wordt gewerkt. De partner kan in de vorming worden betrokken,
maar dit gebeurt enkel sporadisch en op voorwaarde dat beide partners zich hiermee
akkoord verklaren.
Hoewel Dader In-Zicht zich richt naar verschillende misdrijfsoorten, beperken we
ons in dit hoofdstuk tot onze werking in het kader van partnergeweld. In wat volgt
wordt toegelicht hoe men individueel met daders kan werken rond de problematiek
van partnergeweld, welke kernbegrippen wij in onze werking hanteren, hoe we de
vorming concreet aanpakken en aan welke punten wij speciaal aandacht moeten
schenken.

45. Deze mensen werken als vormingswerker, inhoudelijk medewerker en/of coördinator bij Dader-InZicht.
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OPMERKING
Ons aanbod is begrensd in tijd. Daarom opteren we voor een kort en krachtig aanbod
waarin de actieve participatie van de cliënt is vereist. De vorming bedraagt vijftien of twintig uur en is gespreid over wekelijkse sessies van een uur. Via het maken van opdrachten, tijdens de sessies en thuis, wordt er een actieve werkrelatie tot stand gebracht. De
gebruikte methodieken stimuleren hem om bij een aantal zaken stil te staan, inzichten
te verwerven, en het probleem aan te pakken.
Het is in die zin niet de bedoeling om een langdurige begeleiding op te starten, maar een
gestructureerd aanbod te doen dat kan ingrijpen op het leven van de persoon en meteen
een krachtig effect kan geven. Voor een groot deel van de cliënten is een relatief korte
begeleiding voldoende om de problematiek te beheersen. Ze hebben voldoende aan de
handvatten die ze tijdens de gesprekken hebben leren hanteren: wat zijn de oorzaken,
wat zijn alarmsignalen en hoe kunnen ze hierop reageren, wie zijn steunfiguren uit hun
omgeving bij wie ze terecht kunnen, hoe kunnen ze de zaken in de toekomst anders
aanpakken, zodat ze niet meer opnieuw in de problemen terechtkomen.
Indien er tijdens de begeleiding problematieken aan het licht komen die een langdurige
therapie vereisen, worden deze personen gestimuleerd om verder hulp te zoeken na de
cursus Dader In-Zicht.

3.2 Kernbegrippen
Ons aanbod is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die wij belangrijk vinden om
te hanteren bij het werken met plegers van partnergeweld Deze pijlers waarop ons
leerproject is gestoeld, worden hierna beschreven.

3.2.1. Gedragsmatige én inzichtverhogende aanpak
‘Er wordt gepraat over de gepleegde feiten, maar ook over jezelf en hoe het zover is
kunnen komen. Je leert er zelf veel uit en dat is belangrijk om er verder mee te kunnen omgaan.’
Binnen onze werking vinden we het belangrijk om de focus te leggen op twee punten.
1) Gedragsmatig werken aan het stoppen van geweld. Het is van essentieel belang
om van bij de aanvang van de gesprekken de veiligheid binnen het gezin te waarborgen. Dit gebeurt door concrete afspraken te maken rond de stopzetting van het
geweld, bijvoorbeeld door het installeren van een time-outprocedure. Plegers zijn
vaak ook vragende partij om vaardigheden aan te leren waarmee ze fysiek geweld
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kunnen (proberen te) vermijden. Ze leren alarmsignalen herkennen en hoe ze
ermee kunnen omgaan.
2) Inzicht verwerven in de achterliggende problematiek gelinkt aan het geweld op
individueel vlak en op het niveau van het gezin. Alleen gedragsmatig werken, zonder de oorzaken van het geweld te achterhalen (en aan te pakken), is ontoereikend.
De persoon moet er zich immers eerst bewust van zijn dat er een geweldprobleem
is waarin hij een aandeel heeft, voordat hij dit wil en kan aanpakken. Het verwerven van inzicht in de achterliggende oorzaken van het gewelddadig gedrag is
cruciaal om het probleem fundamenteel aan te pakken en zich niet te beperken tot
oppervlakkige veranderingen. Bovendien kan het enkel gedragsmatig aanpakken
van dit probleem zonder oog voor inzicht in de oorzaken, leiden tot een verschuiving van de moeilijkheden naar andere levensdomeinen. Geweld kan een functie
vervullen in een relatie, zo kan het bijvoorbeeld een manier zijn waarop een man
in een relatie met een assertieve vrouw, de macht naar zich toetrekt. Als het geweld
stopt, maar deze machtsverhoudingen niet op een andere manier in evenwicht
worden gebracht (de man voelt zich onmachtig en heeft geen manier om zich in
de relatie te laten gelden), kan dit leiden tot het zich manifesteren van problemen
op andere levensdomeinen. Zo kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan op het
werk, of kan er sprake zijn van middelenmisbruik, zelfmoordpogingen, ...

3.2.2. Verantwoordelijkheid
‘Ik had het er bij de start van de vorming al moeilijk mee om over de feiten te praten en ik
dacht dat ik me zeer slecht zou voelen achteraf. Maar de persoon die de cursus gaf weet
je echt wel gerust te stellen en weet hoe die dingen moeten worden aangepakt.’

Het werken rond verantwoordelijkheid situeert zich zowel op het niveau van het verleden als naar de toekomst toe.
1) De cliënt is verantwoordelijk voor het (grensoverschrijdend) gedrag dat hij heeft
gesteld (het misdrijf ) en voor de gevolgen ervan voor alle partijen.
De cliënt wordt dan ook op zijn verantwoordelijkheid aangesproken: hoewel
zijn daden soms mede verklaard kunnen worden door vroegere levenservaringen, blijft hij uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het gedrag dat hij stelt.
Vaak hebben cliënten de neiging om verantwoordelijkheid af te schuiven op
anderen. Het is noodzakelijk dat wij de cliënt blijven appelleren aan het opnemen van de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Het onderkennen van zijn
aandeel in het geweld is essentieel om verdere stappen te kunnen zetten naar
mogelijke oplossingen in het kader van probleemaanpak en -voorkoming in de
toekomst.
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2) Responsabilisering van de cliënt reikt verder dan alleen zijn aandeel erkennen
in zijn gewelddadig gedrag in het verleden. Hij moet ook worden gestimuleerd om
naar de toekomst toe stappen te zetten om zijn problemen aan te pakken en zijn
gedrag te wijzigen. Pas als hij beseft dat hij zelf zijn eigen leven in handen heeft
en zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst, kan hij stappen ondernemen om
toekomstige situaties anders aan te pakken. Dit impliceert eveneens dat de pleger
zelf de keuze maakt om al dan niet verdere hulpbronnen aan te spreken.
Ook het volgen van de vorming op zich, houdt voor de pleger een verantwoordelijkheid in. Ons aanbod vraagt een actieve inzet van de cliënt. Hij kan zich met andere
woorden niet beperken tot het passief ondergaan van de vorming. Er wordt een actieve
bijdrage van de cliënt verwacht waarbij hij zich duidelijk geëngageerd toont, om zelf
de nodige inbreng te doen om de vorming de grootste kans op slagen te geven.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat een belangrijk element in het werken met plegers
van partnergeweld, motivatiebevordering is. Dit houdt in dat we hen stimuleren om
vooreerst het geweld te stoppen (houding en gedrag aanpassen), en de achterliggende
oorzaken aan te pakken. We doen dit door de cliënt bewust te maken van de gevolgen
van het geweld voor zichzelf, zijn partner, zijn kinderen en de rest van zijn omgeving.
Als hij ziet hoe zijn omgeving lijdt en wat hij te verliezen heeft bij een voortzetting van
het geweld, zal hij vlugger stappen zetten naar verandering van zijn situatie. Ook het
benadrukken dat hij zijn toekomst in eigen handen heeft en zelf greep kan krijgen op
zijn leven en zijn gedrag stimuleert hem om zaken anders aan te pakken. Bij het zetten van effectieve stappen en het ervaren van positieve resultaten, waaronder positieve
reacties uit zijn omgeving, wordt hij verder bevestigd in zijn handelen.

3.2.3. Geloof in en aanvaarden van de persoon van de cliënt binnen
zijn context
‘Ik vond dat het er heel open aan toeging in Dader In-Zicht en ik voelde er mij op mijn
gemak.
Ik werd zeker niet geviseerd als slecht mens.’

De persoon wordt losgekoppeld van de daad. Het gewelddadige gedrag wordt afgekeurd, niet de persoon als geheel. Wil men een productieve vertrouwensrelatie met
de cliënt kunnen opbouwen, dan is de aanvaarding van de persoon van de cliënt een
essentiële voorwaarde. Deze vertrouwensband maakt het mogelijk om open over het
fysieke geweld te praten en samen naar mogelijke oorzaken te zoeken. We veroordelen de persoon dus niet, maar stimuleren hem om gebruik te maken van zijn competenties en mogelijkheden om zijn probleemgebieden aan te pakken.
Bij het analyseren en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag is het daarom ook
belangrijk voor ogen te houden dat een cliënt in zijn gedrag wordt beïnvloed door
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verschillende factoren en actoren. Hoe men zich in het leven beweegt, wordt sterk
beïnvloed door een veelheid aan factoren binnen de huidige en vroegere levenssituatie (relatie tot ouders, vrienden, maatschappelijke fenomenen, biologische factoren,
culturele, sociale achtergrond, ervaringen in werksituatie, ...). Het is dus noodzakelijk
dat bij het bekijken van partnergeweld, het probleemgedrag in deze context wordt
geplaatst. Het is pas dan, dat we een totaalbeeld krijgen, dat we oorzaken kunnen
achterhalen en aan probleemaanpak kunnen werken. Dat betekent niet dat we de
personen uit de context van de cliënt daarom effectief bij de vorming hoeven te betrekken, maar wel dat we met deze actoren rekening dienen te houden en hun relatie met
de cliënt bespreekbaar moeten stellen.
Het is hierbij belangrijk meerzijdig partijdig te blijven.
Meerzijdige partijdigheid is een term uit de contextuele hulpverlening en verwijst naar
het principe dat de hulpverlener zich achtereenvolgens tracht in te voelen in de belangen
en de posities van de verschillende betrokkenen en erkenning te geven aan wat de een de
ander geeft. Meervoudig partijdig zijn is dus meer dan neutraal zijn. Men is met iedereen
partijdig en erkent daarin de belangenconflicten. Men is als het ware partijdig met de
situatie als geheel en met alle daarbij betrokken partijen.

We zien dat er speciﬁek bij partnergeweld binnen het gezinssysteem vaak sprake
is van wederzijdse beïnvloeding en gedeelde verantwoordelijkheid voor de escalatie
van geweld. Hierbij treedt er een circulair proces op van wederzijdse actie en reactie
tussen de partners, waarbij de escalatie veelal uitmondt in fysiek geweld. Indien de
partners nog samen zijn, is het aangewezen om hier met beide partijen samen rond te
werken. Maar ook als de relatie is beëindigd, is het belangrijk dat de cliënt er zich van
bewust is welk patroon van wederzijdse beïnvloeding er in zijn vorige relatie mede
heeft geleid tot het geweld, zodat hij dit in toekomstige relaties gemakkelijker kan
herkennen en aanpakken en zo mogelijk gewelddadige escalaties kan voorkomen.
Het is bij het werken met partnergeweld dan ook belangrijk om niet te polariserend
tewerk te gaan en één van beide partners als dé dader te gaan bestempelen en de ander
als hèt slachtoffer, gezien er, zij het soms op verschillende fronten, dikwijls sprake is
van wederzijds dader- en slachtofferschap.
We zien eveneens dat geweld vaak terug te vinden is in vorige generaties: bij het bekijken van het genogram van de cliënt, blijkt vaak dat er over de generaties heen sprake
is van geweld binnen het gezin. De persoon die in het heden geweld gebruikt, heeft
mogelijk in het verleden onrecht ervaren (bijvoorbeeld geweldervaring als kind, verwaarlozing, ...). Voor er kan worden gewerkt aan daderschap, is het goed dat er eerst
oog is voor het eigen vroegere slachtofferschap. Dat is niet alleen belangrijk omdat de
ervaringen uit het verleden van de cliënt een invloed hebben op zijn gedrag nu, maar
eveneens omdat de cliënt moeilijk empathie kan tonen en zich kan inleven in zijn
slachtoffer, zolang hij zelf geen erkenning heeft gekregen voor zijn eigen leed.
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3.2.4. Welzijnsgerichte benadering
‘Bij de start van de cursus had ik voor mezelf al een beeld gevormd van hoe het er in
Dader In-Zicht zou aan toe gaan. Dat bleek een verkeerd beeld te zijn.’

Dit impliceert dat we de cliënt stimuleren om gebruik te maken van zijn competenties en mogelijkheden om zijn probleemgebieden aan te pakken. Het is een positieve
benadering waarin we algemeen proberen het welzijn van onze cliënten te verhogen
en hun levenskwaliteit te verbeteren.
Responsabilisering van de cliënt in het tegemoet komen aan zijn eigen welzijnsnoden in combinatie met het zorg dragen voor het welzijn en de behoeften van anderen
maakt een essentieel onderdeel uit van onze gesprekken. Het bevorderen van de toegankelijkheid tot maatschappelijke voorzieningen is hierin een belangrijk element.
We geloven erin dat door deze aanpak, aan de fundamenten van het probleem en de
oorzaken ervan gewerkt kan worden, waardoor de kans op geweld in de toekomst zal
afnemen.

3.2.5. Individueel werken met de dader
‘Ik vond het heel positief dat ik niet in groep over de feiten hoefde te praten.
Het feit dat de cursus individueel was, was voor mij een goede zaak.’

In een één-éénrelatie kan individueel worden ingegaan op de achterliggende moeilijkheden die aan de basis liggen van het geweld en kunnen persoonlijke problematieken
en gevoelige thema’s worden besproken. De veiligheid van een individuele context is
voor vele personen belangrijk om tot een open gesprek te komen en intieme onderwerpen op tafel te kunnen leggen. Daarnaast kunnen we in het individueel contact,
in tegenstelling tot een vorming in groep, onze werkwijze aanpassen aan de persoon,
het misdrijf en de problematiek, waardoor we meer op maat van de cliënt kunnen
werken.
Hoewel we het heel belangrijk vinden dat een deel van de vorming met de dader
individueel gebeurt, gaan wij in beperkte mate ook de partner in de vorming betrekken. Ten eerste willen we de partner inlichten over de vorming die wordt gevolgd en
eventuele vragen hierover beantwoorden.
Daarnaast is het belangrijk dat de partner op de hoogte is en blijft van waar we mee
bezig zijn. Onwetendheid over wat er gebeurt, kan alleen leiden tot onzekerheid,
angst en uiteindelijk tegenwerking: als de partner op het thuisfront veranderingen
ziet, maar deze niet begrijpt of kan plaatsen, kan dit voor moeilijkheden zorgen. Bij
time-out bijvoorbeeld, is het belangrijk dat beide partijen bepaalde taken opnemen
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en weten van elkaar wat de bedoeling hiervan is, hoe elkaars gedrag geïnterpreteerd
moet worden. In een aantal gevallen zien we dat het koppel er baat bij zou hebben
ook te worden begeleid binnen de vrijwillige hulpverlening. In dat geval kan de partner eventueel worden uitgenodigd om beide partijen beter te kunnen motiveren om
mogelijk deze stap te zetten.
Gesprekken met beide partners kunnen bijkomende inzichten bijbrengen rond de
problematiek omdat de begeleider op die manier van dichtbij de relatiedynamiek en
communicatie kan observeren, knelpunten kan detecteren en rechtstreeks kan terugkoppelen naar beide partners. We moeten hierbij ook alert blijven voor herstelelementen. Het is hierbij ook van belang om ruimte te laten voor de partners om zich
te verontschuldigen voor het leed dat de ander werd aangedaan. De andere partner
krijgt eveneens de mogelijkheid om haar kant van het verhaal te vertellen, waardoor
de begeleider ook een genuanceerder beeld krijgt van de gebeurde feiten.
Het betrekken van de partner is echter geen pleidooi om de volledige vorming toe te
spitsen op het koppel. Bij de problematiek van partnergeweld zijn er niet alleen relationele en gezinsgebonden factoren die een rol spelen, maar moeten ook een aantal
individuele elementen van de cliënt zelf worden aangepakt. Elke persoon neemt in
zijn relatie die hij op een gegeven ogenblik begint, zijn rugzak met ervaringen en
beïnvloedingen uit zijn verleden mee. Hierin kunnen ook (mede)oorzaken van het
geweld schuilen. Voor een verkenning van dit terrein, vinden wij individuele gesprekken met de cliënt, zonder de aanwezigheid van de partner, aangewezen.

3.3. Werking

3.3.1. Inzichtelijk werken
DIZ streeft ernaar dat cliënten inzichten verwerven in zichzelf, in bestaande relatieen gezinsdynamieken en in het geweld dat tussen hen en hun partners bestaat. Met
dit doel voor ogen gebruiken we een groot aantal methodieken, die cliënten stimuleren tot zelfreﬂectie.
– Een genogram geeft informatie over de feitelijke samenstelling van iemands gezin
en ruimere familie van herkomst, dit over meerdere generaties. Daarenboven
geeft het genogram een goed zicht op de intergenerationele erfenis en tradities
die iemand met zich meedraagt.
– Een bijzondere vorm van het genogram is het dynamische genogram in de vorm
van het werken met duplopopjes. Met behulp hiervan kunnen familierelaties, rollen
binnen het gezin, posities en taakverdelingen, ... worden gevisualiseerd.
– De sociale foto is een methodiek op basis waarvan informatie wordt verzameld over
iemands sociaal netwerk (Waar situeren zich steunﬁguren? Hoe zien anderen de
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persoon in kwestie? ...). Daarenboven geeft de sociale foto informatie over het
zelfbeeld en het empathisch vermogen van cliënten.
Een aanvulling op deze methodiek is het kwaliteitenspel, waarbij cliënten zich
bewust worden van de eigen sterke (kwaliteiten) en/of minder sterke kanten (vervormingen). Bewustwording van deze twee aspecten biedt ontwikkelingsmogelijkheden onder andere op relationeel niveau.
Ook gevoelens spelen op verschillende vlakken een rol. Het is een taal aanreiken
ook naar bijvoorbeeld het bespreken van de feiten, het opstellen van een delictketting .... Heel concreet doen we dit aan de hand van het gevoelswereldspel.
Via het agressiedagboek kunnen cliënten een zicht krijgen op hun agressie. Op
basis van de informatie die zij zelf verzamelen, worden zij zich bewust van hoe
situaties kunnen escaleren en van wat er in hun lichaam gebeurt voorafgaand aan,
tijdens en na de escalatie. Hiernaast leren cliënten hun triggers (= uitlokkende
factoren) te herkennen en krijgen ze een zicht op gedachten en gevoelens, die
samenhangen met deze triggers. Daarenboven worden incidenten die een concrete aanleiding geven voor agressie en het patroon dat telkens wordt gehanteerd,
zichtbaar.
Ook de methodiek ‘kwaadheidsgeschiedenis’ verschaft inzichten over agressie. Via
deze methodiek wordt er meer bepaald gewerkt rond verbanden tussen wat cliënten vanuit hun eigen verleden meedragen en handelswijzen in het heden (bijvoorbeeld wat het uiten van kwaadheid betreft).

Op basis van de verworven inzichten in zichzelf, in de bestaande relatie- en gezinsdynamieken en in het geweld kunnen cliënten een beter zicht krijgen op de oorzaken
van het geweld (dit zowel op individueel als op relationeel niveau).

3.3.2. Gedragsmatig werken
Naast het inzichtelijk werken, werkt DIZ ook gedragsmatig. Zo worden er manieren gezocht om het geweld te stoppen en wordt er aandacht besteed aan alternatieve
oplossingsstrategieën voor probleemsituaties.
– Zo kan bijvoorbeeld de time-outprocedure worden geïntroduceerd. Ten dele steunend op verworven inzichten over agressie (Wat zijn triggers? Lichamelijke gewaarwordingen voorafgaand aan en tijdens de escalatie? ...) helpt de time-outprocedure
cliënten om via een gerichte actie verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen
emotionele staat, het eigen denken, de keuzes die men maakt en de handelingen
die men doet. Bij de time-outprocedure is het belangrijk dat cliënten signalen die
mogelijk kunnen leiden tot fysiek geweld leren herkennen om tijdig een time-out
te kunnen inlassen vooraleer de situatie de kans krijgt om te escaleren.
Externe (Wat doet de partner? Wat zegt de partner? Blik van de partner? Intonatie
van de partner? ...) en interne stimuli (eigen denken, eigen gevoelens, lichamelijke
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gewaarwordingen, ...) worden met andere woorden op een rijtje gezet en gekoppeld aan het nemen van een time-out, waarbij cliënten spanningsreducerende
activiteiten ondernemen (joggen, sporten, muziek beluisteren, een wandeling
maken, een vriend opzoeken, ...).
– Wat het zoeken naar alternatieve oplossingsmechanismen voor probleemsituaties
betreft, bouwt DIZ verder op eigen oplossingsstrategieën en eigen sterktes van
cliënten. Hoewel wij ervan uitgaan dat cliënten in staat zijn om hun eigen oplossingsstrategieën te ontdekken, reikt DIZ manieren aan die cliënten kunnen helpen
om probleemsituaties effectief aan te pakken (bijvoorbeeld communicatievaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, controle over eigen gedrag verkrijgen
door contact met anderen, gevolgen van daden kaderen, bepaalde risicosituaties
mijden, ontwikkelen van een slagzin, anticiperen op cues die samengaan met
hoogrisicosituaties, positief bekrachtigen door uitzonderingen te zoeken op de
probleemsituaties, het zoeken naar een actieve vrijetijdsbesteding, middelengebruik bespreekbaar maken en de pro’s en contra’s bespreekbaar maken, ...). Dit
met de bedoeling het spectrum aan oplossingsmechanismen zo ruim mogelijk te
maken.
Het is ook van belang dat personen oog krijgen voor de positieve aspecten binnen
hun relatie en wat de mogelijkheden zijn om zich als individu te realiseren binnen
diezelfde relatie. Met andere woorden: wat doe je samen met je partner – hoe loopt
dit – wat doe je los van je partner?
We kunnen dus concluderen dat het totale proces binnen DIZ diverse invalshoeken
samenvoegt: inzichtelijk werken gaat samen met een gedragsmatige aanpak waarbinnen ook oog is voor een oorzakelijk verband. Een veelheid van gegevens wordt samengebundeld, linken worden gemaakt en hypotheses worden geformuleerd.

3.4. Aandachtspunten
Het werken met daders vraagt van de hulpverlener een aantal speciﬁeke vaardigheden, een zekere houding en een waakzaamheid voor processen die zich afspelen bij
de cliënt. In wat volgt, geven we een aantal aanwijzingen voor de begeleiders die werken met plegers van partnergeweld. Het gaat vooral over aandachtspunten en mogelijke valkuilen bij het werken met deze doelgroep.

3.4.1. Vrouwelijke of mannelijke begeleiders?
‘Aan Dader In-Zicht vond ik vooral het menselijke aspect dat naar mijn persoon toe
behouden werd positief, de objectieve benadering van beide partners in de ontstane,
delicate situaties en het vleugje humor dat er nu en dan werd bijgehaald.’
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We kunnen vermoeden dat er verschillen bestaan qua aanpak tussen vrouwelijke en
mannelijke begeleiders in het werken met cliënten van partnergeweld.
Transact formuleert in ‘De Aanpak’ dat het aanbeveling verdient om vrouwelijke hulpverleners in te zetten voor hulpverlening aan vrouwelijke cliënten en mannelijke hulpverleners voor de hulpverlening aan mannelijke cliënten. Deze koppeling maakt het makkelijker om vanuit seksespeciﬁeke principes (waaronder herkenning) te werken. Bovendien
biedt dit zowel de mannelijke als de vrouwelijke cliënten een adequaat rolmodel.
Wij denken echter dat ook het omgekeerde zijn speciﬁeke waarde kan hebben. Of
zoals een mannelijke cliënt het formuleerde: ‘Door jou (= de vrouwelijke begeleider)
heb ik mijn eigen vrouw beter leren begrijpen’.
Studies hebben aangetoond dat de werkrelatie van de begeleider met zijn cliënt doorslaggevend zou zijn en een invloed heeft op het resultaat van de vorming. Aspecten als
zicht hebben op de eigen waardeopvattingen, het openstaan voor feedback, reﬂectief
en niet-defensief handelen, zichzelf in vraag durven stellen zonder hierbij de eigenwaarde of het zelfvertrouwen te verliezen achten wij van crucialer belang. Daardoor
kunnen deze begeleiders ook beter omgaan met emotionele expressies van cliënten
en zijn ze niet zo snel bedreigd door agressieve of vijandige reacties van cliënten.
Doordat ze niet vlug uit hun lood worden geslagen, kunnen ze de cliënt als het nodig
is, op een vriendelijke doch besliste wijze confronteren met probleemgedrag (vrij naar
Leijssen, Antenne juni 2006). Ook de ‘houding’ van de begeleider naar gewelddadige
cliënten speelt een belangrijke rol: een directieve, confronterende en gezaghebbende
houding leidt tot de beste resultaten (Vrouwenopvang Amsterdam, 2004). We moeten er ons wel van bewust zijn dat pleger en begeleider in een ongelijke relatie zitten:
als de pleger zich niet houdt aan de vooropgestelde afspraken, volgen er voor hem
serieuze consequenties.
Algemeen vinden we ‘authenticiteit’ in het omgaan met de cliënten, het meest gepaste woord dat de lading dekt. Het zal weinig hulpverleners verbazen dat ook het aspect
humor een belangrijk onderdeel uitmaakt van de vorming.

3.4.2. Objectiviteit
Door het individueel werken met de cliënt, krijgen we slechts één kant van het verhaal.
De feiten gezien door de ogen van de partner krijgen we niet, of hooguit in beperkte
mate (van de partner indien die meekomt of van de justitiële verwijzer) te horen.
Kunnen we ervan uitgaan dat het verhaal van de pleger klopt? Zal hij de feiten niet
verbloemen? Het gevaar bestaat dat de begeleider te veel meegaat in het verhaal van de
cliënt, waardoor het moeilijk wordt om zich meerzijdig partijdig op te stellen en aldus
een juist beeld te krijgen van het geweld. Anderzijds is het niet de bedoeling om op
zoek te gaan naar ‘de waarheid’, maar om te werken met het verhaal/de beleving van
de cliënt zelf. Erkenning geven voor de waarheid van de cliënt creëert een opening om
een vertrouwensband op te bouwen, wat mogelijk kan resulteren in een verhoogde
empathie naar de partner toe.
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Een tweede aandachtspunt voor de begeleider is het feit dat na escalatie van geweld
meestal een periode van rust en verzoening volgt. Deze ‘honeymoon-fase’, waarin
inspanningen worden geleverd om alles weer goed te maken en alles schijnbaar weer
in orde blijkt te zijn, moet sterk worden gerelativeerd. Het is belangrijk dat de begeleider hierin niet te ver meegaat en waakzaam blijft dat dit maar een tijdelijk rustmoment is. Er is nog geen echte, fundamentele oplossing van het probleem, er zullen
nog moeilijke perioden volgen.

3.4.3. Gedrag versus persoon
Het is vaak moeilijk voor de begeleider om de gepleegde feiten en het gewelddadig
gedrag te linken aan de persoon die voor hem zit. De begeleider moet een balans vinden tussen ‘de persoon’ van de cliënt en ‘de feiten’ die hij heeft gepleegd: hij moet de
cliënt aanvaarden als persoon, maar moet er tezelfdertijd over waken dat hij de feiten
niet uit het oog verliest.
We zien dat daders van partnergeweld soms in hun verleden zelf slachtoffer (of getuige) zijn geweest van geweld binnen hun gezin van afkomst. Hoewel zijn slachtofferschap uit zijn verleden medeverklarend kan zijn voor zijn gewelddadig gedrag, blijft
de cliënt verantwoordelijkheid dragen voor de daden die hij stelt. De begeleider moet
erover waken dat de aandacht voor de slachtofferervaring van de cliënt niet leidt tot
het minimaliseren van de gepleegde feiten. Hij moet blijven benadrukken dat de
cliënt verantwoordelijk is en blijft voor zijn gedrag, om zo tot attitude- en gedragsverandering te komen. Er moet met andere woorden een evenwicht zijn tussen het
in kaart brengen van de eigen slachtofferervaring en het confronteren met het eigen
dadergedrag.

3.4.4. Vertrouwensrelatie
Vanuit de vertrouwensrelatie die we hebben met de cliënt, waarin een open en eerlijke
communicatie centraal staat, geven we geen informatie door aan derden zonder zijn
medeweten. Hierbij hoort ook dat wij geen informatie willen, die we niet kunnen
delen met de cliënt. Hoewel dit een vanzelfsprekend gegeven is, zien we dat dit in
de praktijk niet altijd evident is. Het gebeurt wel eens dat personen uit de omgeving
van de pleger (vaak de partner) in de loop van de vorming contact opnemen met een
vraag om informatie of met bijkomende gegevens die ze zelf willen verstrekken. In
het eerste geval wordt geen informatie doorgegeven zonder dat de cliënt erbij is. Dit
kan eventueel ondervangen worden door een gemeenschappelijk gesprek met alle
partijen. In het tweede geval geeft de begeleider duidelijk aan dat hij alleen maar
gegevens wil als hij hierover ook zijn cliënt mag informeren. Als de informatie niet
mag worden doorgegeven aan de pleger, wordt de naastbestaande verwezen naar een
andere persoon of instantie waar die zelf terecht kan met zijn vraag of informatie. We
moeten erover waken dat we nog op een correcte manier kunnen blijven werken met
onze cliënt en dat kan niet als wij gegevens moeten achterhouden.
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In beide gevallen vraagt het van de begeleider een zekere alertheid en kunde om direct
op deze situaties te kunnen reageren zodat zijn positie zuiver blijft zowel naar zijn
cliënt als naar anderen.

3.4.5. Gevoelig onderwerp
Geweld binnen het gezin vormt een gevoelig en delicaat onderwerp. Het maakt deel uit
van de intieme leefwereld van personen en behoort nog steeds tot de onderwerpen die
taboe zijn. Dit impliceert dat de cliënt, vanuit een gevoel van schaamte, de feiten kan
ontkennen, minimaliseren of er moeilijk over kan praten. Dit schaamtegevoel kan op
zijn beurt overgedragen worden naar de begeleider, waardoor de neiging kan ontstaan
om geweldthema’s vluchtig en oppervlakkig te bespreken. Daarnaast kan elke begeleider als persoon ook vanuit zichzelf een vorm van schaamte kennen in het bespreken
van bepaalde onderwerpen. Dit mag echter geen beletsel zijn om bepaalde onderwerpen aan te snijden of om gevoelige thema’s te bevragen. Het is belangrijk dat we bij
het behandelen en bespreken van familiaal geweld, duidelijke taal gebruiken en deze
taboes trachten te doorbreken. Hierbij moeten we systematisch ook andere vormen
van geweld durven bevragen, zoals kindermishandeling, oudermishandeling, geweld
naar derden, ...

3.4.6. Zelfzorg
De dossiers die bij ons terechtkomen in het kader van partnergeweld zijn meestal zwaar en complex. Gewelddossiers handelen over gevoelige en intieme zaken, ze
raken ons als begeleider en komen dicht op ons af. Het is niet altijd evident om het
geweld onmiddellijk te stoppen, wat de begeleider vaak moedeloos maakt, vooral als
er kans op herval is.
We willen dan ook het belang van zelfzorg van de hulpverlener die werkt met deze
doelgroep benadrukken. Dit impliceert onder andere dat de medewerker zijn eigen
grenzen moet kennen en aangeven: hij moet erover waken dat hij niet te veel familiaal geweldgesprekken plant per week, hij moet voldoende ruimte laten tussen de
gesprekken, ... Het is eveneens belangrijk dat er een ondersteunend team is, waar de
begeleider terecht kan met vragen, knelpunten, bedenkingen of om zijn ervaringen
te ventileren. Humor heeft ook hierin een belangrijke functie: het zorgt voor een
vorm van relativering en is een manier om met zwaar beladen thema’s om te gaan.
Het team heeft ook een belangrijke opdracht in het mee helpen bewaken van de grenzen van de begeleider. Er moeten supervisie- en/of intervisiemomenten zijn waar de
medewerker in alle veiligheid zijn ervaringen en gevoeligheden kan brengen en zijn
werkwijze kan bevragen. Belangrijk is een houding waarin werk en privéleven duidelijk worden gescheiden: de hulpverlener moet na zijn werkuren de deur (letterlijk en
ﬁguurlijk) achter zich kunnen toetrekken en alles op het werk achterlaten. Door het
lezen van literatuur en volgen van opleidingen en bijscholing moet de medewerker
ervoor zorgen dat hij voldoende gewapend is en blijft om met het doelpubliek te kun-
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nen werken. Als laatste wensen we te benadrukken dat professionaliteit zijn grenzen
heeft. Indien een medewerker tijdelijke problemen ondervindt in zijn privéleven, kan
het werken met deze doelgroep soms heel moeilijk en confronterend zijn. In dit geval
is het beter om tijdelijk een begeleiding niet op te nemen.

3.5. Besluit
In dit hoofdstuk hebben we een beeld geschetst van onze ervaringen in het werken
met daders van partnergeweld.
Onze basis is het werken met de focus op zowel het gedragsmatige als het inzichtelijke aspect. We werken individueel met de dader, maar kunnen in beperkte mate ook
de partner betrekken. Ons aanbod is beperkt in tijd, waardoor we de cliënt maximaal
motiveren en responsabiliseren om, na de vorming, zelf zijn leven en probleemdomeinen in handen te nemen. Doorheen de ganse vorming staat verantwoordelijkheid
dan ook als centraal begrip voorop. We vertrekken vanuit een contextuele benadering
en zitten op het raakvlak tussen vorming en begeleiding. We zien de cliënt als meer
dan alleen maar de pleger van een misdrijf en trachten met hem te werken naar het
verhogen van zijn levenskwaliteit.
Als laatste hebben we een aantal aandachtspunten toegelicht die belangrijk zijn voor de
begeleider om in de gaten te houden, bij het werken met deze speciﬁeke doelgroep ...
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4. Huiselijk geweld en kindermishandeling:
twee begrippen, twee vormen van geweld
Peter Adriaenssens46

4.1. Inleiding
GEWELD EN KINDEREN
–

–
–
–
–

–
–
–

Niet minder dan 275 miljoen kinderen wereldwijd hebben te maken met huiselijk
geweld. Dit is een conservatieve schatting op basis van beperkte gegevens. In werkelijkheid kan het gaan om miljoenen kinderen meer.
Slechts een derde van de kinderen die thuis geweld ziet tussen hun ouders ondervindt daar grote gevolgen van in hun verdere leven.
Het is even erg om slachtoffer te zijn van geweld dan er getuige van te zijn.
In de 27 Vlaamse vluchthuizen en opvangcentra zijn er steeds meer vrouwen en
kinderen: van 1787 naar 1882 in 2005.
In Nederland is meer dan een kwart van de bevolking (in een bepaalde periode of
meerdere perioden van zijn of haar leven) wekelijks of dagelijks slachtoffer (geweest)
van huiselijk geweld.
Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldvorm in onze samenleving.
40% van alle slachtoffers van kindermishandeling zegt ook te maken te hebben met
huiselijk geweld.
Een onderzoek in Noord-Amerika heeft uitgewezen dat kinderen die te maken hadden
met huiselijk geweld 15 keer meer kans hadden lichamelijk en/of seksueel misbruikt
te worden dan het landelijke gemiddelde. Dit verband is internationaal bevestigd
door ondersteunende onderzoeken in diverse landen, waaronder China, Zuid-Afrika,
Colombia, India, Egypte, de Filippijnen, en Mexico.

Huiselijk geweld is een term die soms wordt gebruikt voor partnergeweld, echtelijk
geweld, vrouwenmishandeling, interpersoonlijk geweld. De woordkeuze heeft op zich

46. Peter Adriaenssens is hoofddocent kinderpsychiatrie KU Leuven, Directeur van Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Vlaams-Brabant en Kliniekhoofd afdeling kinderpsychiatrie UZ Leuven.
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al voor een hele discussie tussen onderzoekers gezorgd. De term huiselijk geweld
wordt steeds vaker gebruikt omdat hij een bredere invalshoek heeft. Hij verwijst naar
een patroon van agressief gedrag van een volwassene tegen een gezinspartner.
De stelling van deze bijdrage is dat het misleidend is te denken dat de aanpak van
het geweld tussen de volwassenen ook voldoende tegemoet komt aan de noden van
de kinderen. Kinderen zijn bij huiselijk geweld niet steeds betrokken partij. Er kan
geweld bestaan tussen ouders waar kinderen niet mee worden geconfronteerd of waar
ze geen weet van hebben. Dit is echter de minderheid. Vaak worden kinderen er wel
aan blootgesteld, op directe of indirecte wijze. Dat moet worden beschouwd als een
vorm van kindermishandeling. Huiselijk geweld is een vorm van geweld die al dan
niet gepaard kan gaan met kindermishandeling. Het is belangrijk beide vormen van
geweld uitdrukkelijk te benoemen. Het beleid bij partnergeweld start vanuit de positie
van de volwassenen, bij kindermishandeling is de positie van het kind het beginpunt.
Komen beide vormen gelijktijdig voor, en we zullen in deze bijdrage beklemtonen dat
dit veel vaker het geval is dan wordt aangenomen, zullen behandelvormen moeten
worden gecombineerd.

4.2. Kinderen zijn geen ‘getuigen van geweld’, ze worden eraan
blootgesteld
De term ‘blootstelling’ wijst meer op de vele manieren waarop kinderen betrokken
kunnen zijn: ze kunnen geweld horen, aanvoelen, zien, aan den lijve ondervinden.
Dat begrip benadert veel beter de complexiteit waarin kinderen gevat zitten, dan het
begrip ‘kinderen als getuigen van geweld’. Een getuige is iemand die iets ziet. Vanuit
die logica groeit de overtuiging dat men voor kinderen bij huiselijk geweld vooral iets
moet doen als ze aanwezig waren bij het delict. De Amerikaanse onderzoeker Holden
wees erop dat het woord ‘getuige’ suggereert dat het vooral om het belang van visuele
informatie gaat. En dat vinden we terug in het recente succes van de term ‘huiselijk
geweld’, met als risico dat men wat de kinderen meemaken ondergeschikt maakt aan
het partnergeweld. Of dat men verwacht dat het herstel van kinderen automatisch
komt als geweld tussen ouders werd opgelost.
De vraag of het mogelijk is dat een kind werd blootgesteld aan de geweldsituatie thuis, is
vanuit jeugdhulpverlening een voorzichtiger vertrekpunt dan de vraag of het kind getuige was van de feiten. Onderzoek toont aan hoe moeilijk het is een juiste inschatting te
maken. Antwoorden kunnen erg verschillend zijn al naargelang de invalshoek die men
neemt. Vraagt men aan de moeder of de kinderen iets hebben gezien of gehoord, of
vraagt men het rechtstreeks aan de kinderen? Als men de verschillende partijen ondervraagt over wat er zich heeft voorgedaan bij een gewelddelict, blijkt er verbazend wei-
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nig overeenstemming te zijn. In 75% van de gevallen van vrouwenmishandeling zijn
kinderen in huis. In slechts 18% van de gezinnen waren de kinderen, de ouders en de
politie die erbij werd geroepen, het helemaal met elkaar eens over het gewelddadige
gedrag van de ouders. Hoe ernstiger het geweld, hoe meer kans dat hun versies dicht
bij elkaar liggen. Maar in de overgrote meerderheid van de situaties spreken de partijen
elkaar helemaal tegen: de ene ouder beschouwt het geweld achteraf gezien als minder
dramatisch terwijl diens kind het wel zeer ernstig vond, of omgekeerd. Hoe zal de hulpverlener hier bepalen of de kinderen apart in zorg moeten worden genomen?
Ook de aard van de feiten helpt ons weinig op weg. Als een kind erbij staat als een
ouder bewusteloos wordt geschopt, is het vrij duidelijk. Maar dit is niet de meerderheid van situaties. Vaak is het geweld minder zichtbaar. We overlopen het spectrum
van blootstellingen aan geweld.
We starten met de vorm van kindermishandeling die bij huiselijk geweld waarschijnlijk nog het meest wordt miskend, die van het prenatale kind. Van zwangerschap is
bekend dat het een periode is met een verhoogd risico op partnermishandeling. Daarbij is de zwangere buik niet zelden het doel van de mishandeling (bijvoorbeeld het
geven van een trap in de buik; slagen of stompen op de buik) of wordt deze onbedoeld
mee geraakt (als de vrouw van de trap wordt geduwd). De foetus wordt niet alleen op
deze manier geraakt, maar ook nog eens de psychische en lichamelijke toestand van
de moeder. Naast de letsels die ze rechtstreeks kan oplopen, veroorzaakt de stress van
dreiging en terreur fysiologische effecten die de baby ook kunnen aantasten. Verder
heeft het geweld ook een psychologisch effect. Sommige mishandelde vrouwen denken dat het kind zich al prenataal ongewenst moet voelen, hebben schuldgevoelens
omdat het kind moet hebben ervaren dat de moeder het betreurde een kind te dragen
van deze gewelddadige partner, en geloven dat het temperament van hun kind negatief is beïnvloed door de prenatale mishandeling.
Het kan gaan om meer passieve vormen waarbij het kind alleen ooggetuige is. De
helft van de mishandelde vrouwen geeft aan dat hun kinderen directe ooggetuigen
waren. Reacties van kinderen lopen erg uiteen. Er zijn jonge kinderen die ‘iets’ observeren waarvan ze zich nog niet meteen bewust zijn dat het gewelddadig is, maar
waarbij ze wel emotioneel voelen dat er ‘iets niet goed is’ (wat ze zich jaren later wel
realiseren, met vragen naar schuld). Er zijn de kinderen die uit angst proberen weg te
vluchten en naar hun kamer rennen. Er zijn de kinderen waar de vluchtreacties net
anders zijn: ze willen in de buurt blijven, ze blijven kijken, mede in de hoop daarmee
invloed uit te oefenen en het geweld te helpen beperken. Er zijn de kinderen die ter
plekke bevriezen, ze lijken gefascineerd te staren naar wat er gebeurt. Zelfs als ze naar
hun kamer worden gestuurd om geen getuigen te zijn, blijven ze op de trap staan om
te kijken.
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Het kind kan het geweld ook horen. Het ligt in bed, het zit ergens huiswerk te
maken, het hoort wat er gebeurt. Dat kan van een beperkt geluid gaan tot geroep en
geschreeuw. Soms denkt men dat horen minder erg is dan zien. Anderen denken net
het omgekeerde.
Een andere indirecte vorm van blootstelling is het vernemen van het verhaal. Het kind
dat nooit iets heeft gezien of gehoord, en plots van een huilende moeder een heel
verhaal verneemt van al wat al jaren gaande is. Het kan de positie van het kind in het
gezin helemaal omgooien. Sommige kinderen zullen besluiten om zelf in een ouderrol te stappen, om zo de moeder beter te beschermen. Moeder zal de troost en steun
dankbaar aanvaarden, en gaat het geweld geregeld met het kind bespreken.
Het gaat ook om kinderen die het geweld nooit meemaakten maar lijden door de
gevolgen van geweld op hun moeder te zien of te ondergaan (bijvoorbeeld hoofdwonde, depressie van moeder).
Kinderen kunnen op een meer actieve manier in het echtelijk geweld interveniëren
door te proberen te bemiddelen, zich tussen het geweld te gooien om te proberen een
ouder te stoppen, of zich bovenop de gewonde moeder te gooien om het slachtoffer te
beschermen tegen nog meer dramatische gebeurtenissen. Billet ondervroeg kinderen
die deze situatie hadden gekend, ze waren zich goed bewust dat hun inspanningen
gevaarlijk waren, en slecht zouden kunnen aﬂopen voor henzelf. 30% van de mishandelde vrouwen zegt dat er op zijn minst een kind is dat heeft getracht verbaal of fysiek
voor hem op te komen.
Kinderen kunnen worden gedwongen of misleid om passief deel te nemen aan het
geweld (vader schakelt de zoon in als spion om te helpen moeder te betrappen).
Ten slotte kan het kind zelf slachtoffer worden. Het kan onbedoeld het geval zijn,
waarbij ze in het conﬂict onopzettelijk geraakt worden (bijvoorbeeld door een voorwerp dat naar moeder werd gegooid), maar ook opzettelijk waarbij ze doelgericht
mee in het geweld betrokken worden en evenzeer fysiek geweld ondergaan. Dat kan
gebeuren samen met een volwassene (moeder en zoon worden getroffen), maar
men onderschat ook het mechanisme waarbij een kind wordt getroffen als manier
om de moeder te terroriseren of te beschadigen. Mac Closkey vond dat 65% van
de mannen die vrouwen mishandelen minstens had gedreigd om ook een kind te
treffen.
Een enkele keer vallen oudermishandeling en partnergeweld samen. Vader slaat
vrouw, en ook zoon doet dit naar moeder toe. Beiden kunnen onafhankelijk van elkaar
handelen, uitzonderlijk kan het ook dat de vader de zoon daarbij aanmoedigt.
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Onderzoekers als Holden plaatsen onder huiselijk geweld niet alleen wat er in huis
gebeurt, maar ook wat er nadien op de rechtbank en in de hulpverlening met de kinderen gebeurt. Dan gaat het over de vraag hoe kinderen het verhoor kunnen ervaren,
de beslissing om ter bescherming meteen opgenomen te worden in een ziekenhuis,
het overbrengen naar een opvangcentrum, het verblijf in een vluchthuis, de gewelddadige partner die nog maar net het huis uit is en meteen wordt opgevolgd door een
nieuwe partner die de opvoedingsstijl weer helemaal door elkaar haalt ...
Dit geheel aan mogelijkheden illustreert dat het redelijk ingewikkeld is om kinderen
waarvan de (groot)ouders in huiselijk geweld zijn betrokken, in te delen in groepen
gaande van ‘zij die er mogelijk niet zoveel onder lijden’ tot ‘wat daar gebeurt is eigenlijk
kindermishandeling’. Kinderen indelen in een categorie is vaak problematisch. Ouders
weten niet altijd wat hun kinderen weten. 78% van de mishandelde vrouwen meent dat
hun kinderen zich bewust zijn van het geweld. Andere studies schatten dat op 30 tot
50%. Later, als volwassenen vertellen de kinderen: ‘We wisten het, we wisten het altijd,
en dan zaten we allemaal samen op ons bed met de broers en zussen te wachten tot het
over was’. Volwassenen denken te gemakkelijk dat kinderen die slapen niets horen, zien,
en geen lijden zullen hebben. Hoe zal de zorgverlener, die wordt geconfronteerd met een
gezin waar huiselijk geweld voorkomt, weten tot welke groep de kinderen behoren?

4.3. Waarom blootstelling aan huiselijk geweld kindermishandeling is
Heel wat onderzoeksliteratuur levert argumenten dat kinderen blootstellen aan huiselijk
geweld een vorm is van psychische mishandeling. Dat omvat blootstelling aan pathologische stress, belemmeren van aangepaste sociale en emotionele ervaringen, beschadigen van geborgenheid, vernedering en uitsluiting wat leidt tot verhoogde kwetsbaarheid
voor posttraumatische en/of emotionele- en gedragsstoornissen. Ten slotte verwaarlozen deze gezinnen preventie, gaan minder in op hulpaanbod, en negeren signalen van
hun kind. Pas als er langetermijngevolgen zijn die zich vertalen als ernstige gedragsproblemen bij de jongere wordt hulp gestart. Eens te meer zal de jongere de prijs betalen.
Jongeren die leven in een omgeving met geweld tussen de opvoeders worden geterroriseerd. Daarmee wordt bedoeld: ‘gedrag van de opvoeder dat bedreigend is of waarbij de kans bestaat dat het kind lichamelijk wordt pijn gedaan, wordt gedood, wordt
verlaten, of waarbij een geliefde persoon van het kind of objecten waar het erg aan
is gehecht in gevaar worden gebracht’. Bij psychische kindermishandeling gaat het
om een herhaald patroon, waardoor kinderen wordt duidelijk gemaakt dat ze alleen
waarde hebben voor zover zij de behoefte van anderen kunnen vervullen.
Dit basismechanisme leidt tot een spectrum van gevolgen met impact op de gezonde
ontwikkeling van de betrokken kinderen.
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Het eerste is het aantasten van het veiligheidsgevoel. De ervaringen die kinderen
opdoen met hun verzorgers tijdens de ene periode van hun ontwikkeling hebben
invloed op de aanpassing aan latere ontwikkelingstaken. Kinderen die geen vertrouwen in andere mensen ontwikkelen omdat dit werd beschadigd door geweldervaringen, omdat ze heel wisselend liefde hebben ontvangen, omdat ze opgroeien in
autoritaire opvoedingsprocessen, zulke kinderen missen heel wat belangrijke emotionele en sociale ervaringen. Ze slagen er vaak niet in de hechtingsstrategieën te
ontwikkelen die hun helpen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, en dat
leidt op zijn beurt tot een grotere kans op emotionele en gedragsproblemen en een
posttraumatische stressstoornis. Het gaat dus niet alleen maar om het partnergeweld
dat ze meemaken. Ze worden vaak geïntimideerd door de pleger van het geweld en
krijgen verbod tegen iemand iets te zeggen, laat staan er beklag over te doen. Heel
wat kinderen worden bedreigd met mishandeling van hun huisdier of knuffel. Of er
wordt gezegd dat men het gezin zal verlaten waardoor het ﬁnancieel in moeilijkheden
zal raken wat voor een kind ook weer beangstigend is. Mishandelde moeders beschrijven dat hun kinderen van streek zijn na het geweld, gaande van heel erg bang tot hysterische reacties. Janoff schrijft: ‘de meest verwoestende, negatieve levenservaringen
die kinderen kunnen meemaken zijn waarschijnlijk die waarbij diegene slachtoffer
wordt die zij nodig hebben om hen beschermend op te voeden en om zich veilig bij
te voelen’.
Een tweede kernproces dat wordt getroffen is dat van de regulatie van emoties en
gedrag. In een veilige opvoeding leren kinderen deze te beheersen en redelijk aan te
sturen door wat ze leren van de vrij stabiele reacties van hun ouders op de emoties
die ze uiten en het gedrag dat ze tonen. Kinderen die leven in een gezin waar geweld
plaatsvindt, waar ouders impulsief reageren, maken emotioneel moeilijke omstandigheden mee die erg verwarrend zijn, waardoor het begrijpen, benoemen en reguleren
van hun eigen gevoelens wordt bemoeilijkt. In die zin kun je zeggen dat de emotionele en de gedragsproblemen van mishandelde kinderen een weerspiegeling zijn van
het falen van hun inspanningen om sterke emoties te reguleren. Op het ogenblik dat
partnergeweld plaatsheeft, is er meestal weinig ouderschap aanwezig. De mishandelde moeder kan op dat ogenblik meestal niet ingaan op wat het kind nodig heeft. Over
de vaderkwaliteiten van mannen die huiselijk geweld plegen, is niet zoveel geweten.
Maar het is waarschijnlijk dat er in de fase van geweldpleging van weinig vaderschap
kan worden gesproken.
Het derde effect van deze psychologische mishandeling vloeit daaruit voort, het is
de belemmering van gepaste sociale ontwikkeling. Door geweld te plegen geeft een
ouder een voorbeeld van een model waarin geweld wordt voorgesteld als een manier
om met anderen om te gaan, en vooral als deze niet doen wat je verwacht. Daardoor
krijgen kinderen boodschappen ingeprent als ‘de man/vader neemt de beslissingen’
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en ‘geweld is een effectieve manier om conﬂicten op te lossen’. Bovendien staan deze
gezinnen veel minder open voor bezoekers en moedigen ze hun kinderen minder aan
om vriendschappen aan te gaan. Zelf ontvangen de kinderen ook minder vrienden
thuis, uit angst dat zij iets van de toestand zouden meemaken. Ze zitten gemakkelijker op hun kamer, om geen aanleiding te geven tot een incident, en om er geen
getuige van te zijn. En met de vrienden kan niet worden gepraat over wat er in het
leven allemaal gebeurt. Sociale isolatie en uitsluiting dreigen hier het gevolg te zijn,
waarvan is bekend dat ze vooral in de tienertijd bijdragen tot psychopathologie.
Huiselijk geweld is nog het best ter sprake te brengen als het om fysiek geweld gaat.
Maar in de meerderheid gaat het om vernedering. Als dergelijk geweld wordt gebruikt
tegen de partner, wordt het ook naar de kinderen gehanteerd. Sullivan documenteerde dat kinderen vaak belachelijk worden gemaakt, vernederd met persoonlijke
kenmerken op het ogenblik dat er geweld is tegenover een partner.
Naast deze verschillende vormen van psychische mishandeling is ook voldoende gedocumenteerd dat deze kinderen een risicogroep vormen voor fysieke mishandeling. Ze
kunnen gewond raken tijdens het incident op een toevallige manier, als doelwit of om
de moeder te terroriseren. Onderzoekers vonden een grote overlap tussen huiselijk
geweld en fysieke kindermishandeling. Vanuit een analyse van meer dan 30 studies
kwam naar voren dat 30% tot 60% van de kinderen van mishandelde vrouwen ook
zelf wordt mishandeld. Of er ook een overlap is met seksueel misbruik is nog onvoldoende onderzocht. Mac Closkey vond dat 10% van de mishandelde moeders aangaf
dat hun kind seksueel was misbruikt door hun partner. Het is in ieder geval duidelijk
dat kinderen, die worden blootgesteld aan huiselijk geweld, risico lopen. Alle kinderen in het gezin zijn slachtoffer van psychologische mishandeling, daarnaast worden
de kinderen in wisselende mate ook fysiek mishandeld en is een risico op seksueel
misbruik niet uitgesloten. In ieder geval is blootstelling aan huiselijk geweld een van
de beste risico-indicatoren voor fysieke kindermishandeling.
Tot slot verwaarlozen koppels, waarin geweld voorkomt, vaak de geestelijke gezondheid van hun kind. Ze zijn erg bezig met wat zich tussen hen afspeelt en weinig
gevoelig voor de behoeften van hun kinderen. Signaalgedrag wordt niet opgemerkt.
Druk en moeilijk gedrag op jonge leeftijd, signalen van depressie en zelfmoordgedachten worden toegeschreven aan ‘het zit in de familie’, aan aandacht zoeken, manipulatie, of hysterie. Ze blijven vaak overtuigd dat het allemaal nog wel meevalt, dat
de kinderen gelukkig nog klein zijn en zullen vergeten wat gebeurde, dat er nog
voldoende goede momenten zijn die een tegengewicht vormen. ‘Bij ons is het nog
niet zo erg dat het bloed van de muur afdruipt’. Daardoor wordt hulp meestal enkel in
het crisismoment aanvaard, waarna deze wordt afgeschud. Op aanbod van vrijwillige
hulpverlening voor de kinderen wordt vaak niet ingegaan. Daardoor wordt het kind
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met grote kwetsbaarheid voor emotionele, sociale en gedragsproblemen richting adolescentie gestuurd. Eens daar psychopathologie manifest wordt, vraagt het gezin wel
hulp, en verwacht het dat de samenleving ‘het probleem’ zal overnemen.

4.4. Huiselijk geweld en kindermishandeling, twee thema’s en waar
nodig twee teams
Bij huiselijk geweld is er meestal alleen informatie over de incidenten tussen de partners. Of de kinderen betrokken waren of ‘iets hebben gehoord’ wordt dikwijls niet
gemeld in politierapporten of door spoedgevallendiensten die ter plaatse waren. Maar
een vermoeden dat de kinderen werden blootgesteld moet volstaan om dit aspect op
te nemen. Störenberg en collega’s laten zien dat de kans groot is dat wie alleen afgaat
op het vermoeden van moeders of leerkrachten dat er signalen van mishandeling zijn,
veel meer kinderen vindt voor wie interventie nodig is dan zij die zich enkel richten
op hulpvragen van de kinderen zelf. Baseert men zich enkel op hen, dan is het waarschijnlijk dat er heel wat kinderen en gezinnen over het hoofd worden gezien waarvoor wel hulp nodig is. Het betekent dat sensitief zijn voor het vermoeden, inhoudt
dat men informatie moet willen werven uit meerdere bronnen. Na 30 jaar onderzoek
over kindermishandeling is er niet één patroon van reageren op mishandeling gevonden dat als standaard kan worden beschouwd. Er is niet één risicofactor gevonden
waarvan kan worden gesteld dat die in alle situaties dominant meespeelt. En we kunnen nog steeds veel van de variatie in uitkomst van kinderen niet verklaren. Vele kinderen ondervinden een negatieve invloed, voor sommigen is deze destructief, maar
andere kinderen lijken uiterst veerkrachtig. Dat werd vaak aangegrepen om te zeggen
dat het uiteindelijk misschien allemaal nog wel best meevalt. Maar het is geen reden
om ons te snel gerust te laten stellen. Er is nog veel longitudinaal onderzoek nodig om
beter te weten hoe de balans zit tussen vroeg- en laattijdige effecten.
De visie die op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling steeds voorop wordt
gesteld is deze: er mag geen kind uit de boot van hulpverlening vallen omwille van
een deﬁnitie, noch omwille van het zoeken van ‘zekerheid van feiten’. Een vermoeden
moet volstaan. Voor ons is het daarom duidelijk dat bij huiselijk geweld de ouders
moeten worden bevraagd of ze zich kunnen inbeelden dat hun geweld ook een vorm
van kindermishandeling is, dat wordt gepeild naar hun vermogen zich in te leven in
de perceptie van de kinderen, hen te helpen nadenken hoe ze hun kinderen zullen
helpen bij het herstel van wat gebeurde. Indien de ouders hier niet de mogelijkheden
toe hebben, is confrontatie nodig. Er dient duidelijk te worden benoemd dat het om
een combinatie gaat van partner- en kindermishandeling. In die situaties is het beter
dat de zorg voor de kinderen door een kinderteam wordt opgenomen, zonodig door
een VK.
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5. Werken met kinderen als getuigen van
geweld
Kris De Groof 47

5.1. Inleiding
Zoals Dr. Peter Adriaenssens in zijn artikel (Deel II hoofdstuk 4) aangeeft, zullen
ouders op algemene vragen naar de aanwezigheid van, en de gevolgen voor de kinderen bij relatieconﬂicten, vaak geen goede inschatting kunnen maken over waar het
kind was, of wat het heeft gemerkt van het geweld. Ouders denken en hopen immers
vaak dat hun kinderen weinig merken van de conﬂicten die ze met elkaar hebben.
Kinderen – ook op jonge leeftijd – hebben echter vaak snel door dat er spanningen zijn tussen de ouders. Zo kunnen bijna alle kinderen die met hun moeder in
opvanghuizen wonen, gedetailleerd vertellen over het geweld dat ze hebben gehoord
en gezien (Jaffe, Wolfe en Wilson, 1990).
In dit artikel houden we vast aan de stelling om, bij elke hulpverlening, rond geweld
in het gezin de kinderen niet uit het oog te verliezen, en geven we aan hoe je dit als
hulpverlener kunt doen.

5.2. Hoe aandacht voor de kinderen installeren bij de ouders?
Bij elke hulpverlening rond partnergeweld die met volwassenen wordt opgezet is het
belangrijk de gevolgen voor de kinderen te bevragen. Dat betekent niet dat elke hulpverleningssituatie vereist dat de hulpverlener het kind zelf ziet, maar wel dat er bij
elke begeleiding naar de kinderen wordt gepeild. Op deze manier worden ouders zich
ervan bewust gemaakt dat het kind de spanningen voelt, en hier effecten van ondervindt. Genetello (2006) geeft een aantal mogelijk vragen om in te schatten of kinderen worden blootgesteld aan geweld.
– Welk contact hebben de ouders met hun kinderen? Welk karakter hebben hun
kinderen? Wat vinden de ouders van hun kinderen?
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– Waar waren de kinderen bij de besproken situaties? Hoe reageerden de kinderen
op de geweldpleging?
– Probeert het kind één van beide ouders of beiden te helpen? Wat doet het kind om
te helpen: zorgen voor aﬂeiding, tussenkomen, sussen, ...? Hoe reageren beide
ouders op deze pogingen van het kind om te helpen?
– Krijgt het kind soms zelf een klap of een duw, is het soms fysiek betrokken in het
conﬂict?
– Gedraagt het kind zich anders in de uren of dagen na het conﬂict? Is het kind meer
opgewonden, drukker, of juist stiller dan anders?
– Heeft het kind last van bedplassen, buikklachten, sneller wenen of angstiger zijn
dan anders?
– Spreken de ouders na de geweldpleging met het kind over wat er gebeurde? Stelt
het kind hier vragen over?
Door deze vragen te stellen gaan ouders anders kijken, meer aandacht besteden aan
het kind, ook bij volgende geweldplegingen. Ze komen zo tot het inzicht dat kinderen
er ook vaak mee bezig zijn, en daardoor treden de gevolgen voor het kind al meer op
de voorgrond bij ouders.
Belangrijk hierbij is om de ouders te coachen zodat ze erkenning geven aan de effecten op de kinderen. Door deze vragen kan ook de veiligheid, zowel van zichzelf als
voor de kinderen worden verhoogd.
Het is echter even belangrijk de ouders erkenning te geven voor de zorg die ze wél
bieden aan het kind en indien nodig hen daar tips voor te geven. Daarnaast kan een
hulpverlener via deze vraag parentiﬁcatie bijsturen, door na te gaan waar een kind
de veiligheid van de ouder overneemt, te peilen hoe het kind daarvoor, tijdens en
na de geweldpleging voor één van beide of beide ouders zorgt. Tot slot geeft het de
hulpverlener de kans met de ouders het op zich nemen van de verantwoordelijkheid
te bespreken.
Soms kan het echter nodig zijn om het kind zelf te zien, en dan te bepalen wat er
nodig is. Dit is nodig als:
– het kind getuige van herhaald en ernstig geweld tussen de ouders is;
– de ouders weinig inlevingsvermogen in het kind tonen;
– het kind actief tussenkwam in het geweld tussen de ouders;
– het kind duidelijke signalen van trauma (nachtmerries, verlatingsangst, ...) vertoont;
– het kind in een loyaliteitsconﬂict tussen de ouders zit.
Ouders hebben in tegenstelling tot wat hulpverleners vaak denken, na deze bevraging
zelden problemen met de vraag van hulpverleners om het kind afzonderlijk te zien.
Wel lijkt het ons belangrijk de drempel hier zoveel mogelijk te verlagen door bijvoor-
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beeld het gesprek van het kind te laten aansluiten bij het gesprek met de ouders of
één van beide ouders.

5.3 Hoe gesprekken met kinderen voeren?
Kinderen zijn vaak heel loyaal aan de ouders, en beginnen daarom vaak niet uit zichzelf te praten over de thuissituatie. Kinderen kunnen het spreken over hoe zij het
geweld ervaren als verraad zien, kunnen denken zelf schuldig te zijn, kunnen zich
schamen voor hun ouders. Ook kunnen kinderen angstig zijn voor de gevolgen van
het gesprek. Ze kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor straf of bang zijn dat de ouders
gaan scheiden.
Hierdoor kunnen kinderen met een dubbel gevoel het gesprek aangaan: enerzijds
hebben ze behoefte aan steun en begrip, anderzijds kan het heel bedreigend zijn dat
anderen weten wat er thuis gebeurt. Dit alles maakt het belangrijk als hulpverlener
te beginnen over het geweld, en dit op een betrokken, niet-beladen manier. Wanneer
er uitdrukkelijk naar wordt gevraagd zijn kinderen meestal bereid over het geweld te
praten. Soms zijn meerdere gesprekken nodig voor een kind de hulpverlener durft te
vertrouwen. Dat heeft te maken met het feit dat kinderen die getuige zijn van geweld
vaak niet hebben geleerd te vertrouwen in anderen. Het is belangrijk het kind hierin
zijn eigen tempo te laten bepalen.

5.3.1. Starten met algemene vragen
Het is goed om het gesprek met niet-beladen onderwerpen te beginnen om het ijs
te breken. Door te bevragen hoe het gaat op school, wie de beste vrienden zijn, wat
de dingen zijn waar ze goed in zijn, de hobby’s die ze hebben, ... kan het kind zich
gemakkelijker gaan voelen. Kinderen hebben deze algemene vragen vaak ook nodig,
het is bij hen een manier om spanning over het gesprek wat te ‘laten zakken’. Op deze
manier ziet de hulpverlener ook met welk soort kind hij of zij een gesprek aan het
voeren is, en krijgt onmiddellijk al veel informatie: voelt het kind zich goed op school,
heeft het veel vriendjes, heeft hij een goed contact met de juf of meester?

5.3.2. Bespreken van het geweld en risico-inschatting
Bij het bespreken van het geweld thuis geef je als hulpverlener het kind het gevoel en
de uitleg dat het goed is om over moeilijke problemen te praten, en dat de hulpverlener niet van zijn stuk wordt gebracht omdat hij vaker met dit soort situaties te maken
krijgt. Het is goed om even na te gaan wat er op voorhand door de ouders is gezegd
over het gesprek dat zou plaatsvinden, en of het kind spreekverbod heeft gekregen
van de ouders. Indien dit het geval is moet dit verbod worden gerespecteerd in dit
gesprek en eerst worden besproken met de ouders voor de hulpverlener verder gaat
met het kind.
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Wanneer er geen spreekverbod is, vertelt de hulpverlener aan het kind wat hij/zij al
weet over het geweld in het gezin. Het is goed hierbij open kaart te spelen tegen kinderen, en ook te zeggen wat de hulpverlener met de ouders aan het doen is.
Je bevraagt wat het kind tijdens de geweldpleging hoorde, zag en deed. Hier krijgen
de kinderen de ruimte te vertellen hoe het voor hen is en hoe ze het anders zouden
willen. Ook de algemene thuissituatie kan hier aan bod komen. Waar wonen ze, wie
woont daar, wie werkt wanneer, wie zorgt voor het kind, wie speelt met het kind en
dergelijke. Dit kan je met kleine kinderen zeker doen aan de hand van duploblokjes
of een tekening van het huis en het gezin.
Wanneer de hulpverlener het over de ouders heeft, is het best steeds het gedrag te
benoemen, maar beschuldigingen aan het adres van de ouders of één van beide
ouders als persoon te vermijden. Dit brengt kinderen in een loyaliteitsconﬂict, en
het gevaar is reëel dat het kind zijn verhaal zal stopzetten. Wel goed is te erkennen
hoe moeilijk het voor het kind moet zijn, en de gevoelens en gedachten rond het
geweld te exploreren. Ook maak je een risico-inschatting: loopt het kind gevaar tijdens het geweld? Als je het gevoel hebt dat dit zo is, is het nodig dit met de ouders
te bespreken, zonder hierbij het kind in diskrediet te brengen over het verhaal dat
hij of zij heeft verteld. Wanneer ouders hebben ingestemd met een gesprek met het
kind vormt het vaak geen probleem om dit te bespreken, wanneer het voldoende
laagdrempelig gebeurt: ouders hebben het al over het kind gehad, en zijn hier vaak
al over gaan nadenken. Wanneer je dit dan als hulpverlener bespreekt, en onmiddellijk met hen zoekt hoe deze situaties kunnen worden voorkomen, blijkt dit vaak
aanvaard te worden; we gaan er steeds van uit dat ouders hun kinderen niet willen
pijn doen, niet in gevaar willen brengen. Het is belangrijk deze boodschap mee te
geven, de ouders te erkennen in wat ze doen, en samen met hen te kijken naar hoe
de veiligheid gegarandeerd kan worden.

5.3.3. De ambivalente gevoelens van het kind
Je probeert tijdens deze eerste gesprekken met het kind ook het ontwikkelingsniveau
van het kind in te schatten: kan het kind de verschillende gevoelens, die hij of zij heeft,
benoemen en deze onderscheiden?
Vooral kwaadheid en verdriet zijn voor kinderen vaak moeilijk te onderscheiden emoties, die in elkaar verstrikt geraken bij geweld. Als hulpverlener kun je dit leren onderscheiden door beide te benoemen. Hierdoor krijgen ze elk afzonderlijk de aandacht
die ze verdienen, en voelt het kind zich vrij om beide te zien en te voelen.
Kinderen hebben vaak zeer ambivalente gevoelens bij geweld, vaak ten aanzien van
beide ouders. Bij de ouder die (het meest) slaat, is het moeilijk voor hen om de kwade
kant met de lieve kant te verzoenen, bijvoorbeeld een vader die enerzijds zijn moeder
slaat, en toch met hem naar het voetbal gaat, of haar naar ballet brengt, en daar voor
hem of haar supportert. Deze twee zaken in één persoon verenigd zien is voor kinderen zeer moeilijk, want welke persoon is de ware ik?
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Kinderen leven vaak meer in het hier en nu (jij bent mijn vriend niet meer, hij is
mijn vriend weer, ...). Ook ten aanzien van de ouder die de klappen ontvangt, voelen
kinderen zich vaak zeer tegenstrijdig. Kinderen zullen vaak niet alleen kwaad zijn
op degene die slaat, maar zich ook over de andere ouder de vraag stellen waarom
deze zich laat slaan, waarom deze hen niet altijd beschermt, waarom deze ouder niet
weggaat, ... Ook kunnen ze denken dat deze ouder beter zijn best zou moeten doen,
waardoor het geweld stopt.
Als hulpverlener kun je samen met het kind een plaats geven aan de verschillende
gevoelens, de tegenstrijdige gedachten over de beide ouders, en de verwarring die dit
teweeg brengt. Op deze manier krijgen ook de positieve zaken die er zijn tussen het
kind en de ouders een plaats.

5.3.4. Zorg en inlevingsvermogen van het kind
Kinderen zorgen op de meest uiteenlopende manier voor hun ouders: door een perfect kind te zijn, door onzichtbaar te worden, maar soms ook door herrie te schoppen
waardoor ouders afgeleid worden van elkaar, en samen kwaad worden op het kind,
... Dat is vaak iets waar ouders, gezien ze het al moeilijk genoeg hebben met elkaar,
weinig mee bezig zijn.
Wanneer het kind bovendien negatieve zorg heeft ontwikkeld (door de aandacht
naar zich toe te trekken) wordt dit door ouders vaak als een extra last ervaren, en
krijgt het kind zeker geen erkenning of waardering voor dit gedrag. Door de zorg
te benoemen die het kind aan één van de ouders, of beide ouders verleent zien
sommige kinderen wat ze proberen te doen uit zorg voor het gezin, zonder dat ze
dit zelf beseften. Andere kinderen voelen de last van de zorg heel goed aan. Beide
groepen krijgen hierdoor erkenning voor de manier waarop ze hun gezin proberen
te redden.
Je kunt nagaan of en op welke manier het kind inlevingsvermogen heeft ontwikkeld.
Kan het kind zich in beide ouders verplaatsen? Kan hij of zij zich voorstellen hoe het
voor beiden voelt? Bij wie voelt hij/zij het meest aansluiting? Gebeurt dit vanuit inlevingsvermogen, of spelen er ook andere zaken mee?
Zo blijken jongens tussen 6 en 11 jaar die met hun moeders in een opvanghuis verblijven zich sterk met hun vader te identiﬁceren, en meer ambivalente gevoelens te hebben voor hun moeder (Suddermann en Jaffe, 1997). Sommige mensen die worden
mishandeld gaan hun kinderen als bondgenoot of vertrouweling zien. Dat gebeurt
vaak als hun partner de sociale contacten beperkt. Aangezien ze behoefte hebben aan
begrip en steun, is het risico dat ze dit bij de kinderen gaan zoeken natuurlijk groot.
Voor deze kinderen is het geconfronteerd worden met de emoties van deze ouder vaak
zeer verwarrend en schadelijk (Baeten en Geurts, 2004). Er ontstaat parentiﬁcatie, en
deze kinderen voelen zich vaak gedwongen partij te kiezen. Het kind komt hier in een
loyaliteitsconﬂict terecht. Mag het kind beide ouders even graag zien, met wie mag hij
of zij ‘vriend’ zijn, op wie moet hij of zij boos zijn?
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Kinderen denken vaak dat het geweld ontstaan is door hun schuld. Het kan inderdaad gebeuren dat er een geweldsituatie ontstaat omdat de ouders conﬂicten hebben
over het gedrag van het kind, de opvoeding, het speelgoed, ... Het benoemen van de
verantwoordelijkheid van de ouders is dan ook belangrijk: het is niet omdat het speelgoed niet was opgeruimd dat de ouders op elkaar mogen slaan. Door dit te benoemen
zonder de ouder(s) aan te vallen leert het kind dat de verantwoordelijkheid voor de
geweldpleging niet bij hem of haar ligt.
Tot slot bekijk je tijdens deze gesprekken of het kind een hulpvraag heeft, en ga je
samen met de ouders na of en hoe hieraan kan worden tegemoetgekomen.
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6. Familiaal geweld in allochtone
gemeenschappen
Ina Lodewyckx, Noël Clycq & Chris Timmerman48

6.1. Inleiding
Het mag duidelijk zijn dat familiaal geweld geen grenzen of nationaliteiten kent. Dan
valt het ook niet te betwijfelen dat de problematiek ook in allochtone gezinnen voorkomt. Hiernaar is echter weinig of geen speciﬁek onderzoek gedaan. Nochtans stellen
hulpverleners vast dat geweld in Marokkaanse, Turkse en Oost-Europese gezinnen
speciﬁeke vormen aanneemt.
Gezien het hoge aantal allochtone vrouwen in vluchthuizen zou men bovendien kunnen besluiten dat familiaal geweld in gezinnen van een andere origine vaker voorkomen. Dit wordt echter door hulpverleners tegengesproken.
Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met hulpverleners willen we hier
een beknopt overzicht geven van wat er leeft over familiaal geweld bij allochtonen.

6.2. Etnische minderheden en stereotypen
Over minderheden worden vaak stereotypen verteld, zelden gebaseerd op ‘objectief’
onderzoeksmateriaal. Het korte overzicht van Gautier (2001) laat weinig aan de verbeelding over: deze auteur stelt dat ‘niet-westerse’ beschavingen ten minste sinds het
kolonialisme onder stereotypen hebben geleden. Zo brengt zij het voorbeeld dat men
tijdens de koloniale periode veronderstelde dat de zwarte huid beter bestand zou zijn
tegen fysiek geweld waardoor men harder moest slaan om de boodschap over te bren-

48. Ina Lodewyckx, Noël Clycq en Chris Timmerman zijn tewerkgesteld bij het Centrum voor Migratie
en Interculturele studies. Ina Lodewyckx is projectcoördinator. Noël Clycq is onderzoeker. Chris Timmerman is directeur.
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gen. Geweld zou bij deze groepen ingebakken zijn. Gautier (2001, 2-4) wijst erop dat
er ondanks dit vooroordeel in Afrika en bij indianenstammen reeds in de negentiende
eeuw vrouwenverenigingen bestonden die zich verzetten tegen het ondergane geweld
en er niet voor terugdeinsden om mannen die hun vrouwen mishandelden terecht te
wijzen en een halt toe te roepen.
Wanneer geweld en etniciteit samen worden bestudeerd merken we dat een aantal
speciﬁeke vormen van geweld vaak opduiken. Een belangrijk thema is dat van de
nieuwkomerbruiden en -bruidegoms, personen die in het kader van een huwelijk
vanuit een ander land naar België komen. Enkele speciﬁeke vormen van geweld die
zich met betrekking tot deze groep voordoen zijn het ontzeggen van het volgen van
taallessen of de psychische of fysieke druk uitgeoefend door (al dan niet inwonende)
schoonfamilie.
Daarnaast is er ook het fenomeen van de ‘eerwraak’ – het doden van een persoon
om de eer van een andere persoon te wreken. Hierbij kan zowel de vrouw wier eer is
geschonden als diegene die de eer heeft geschonden het slachtoffer worden. In het
bijzonder in de Turkse gemeenschap zou eerwraak een rol spelen (Arslan, 2001).
Er zijn echter geen exacte cijfers over het voorkomen van deze geweldvorm voorhanden, noch bij allochtonen in België noch bij de autochtone bevolking in Turkije.
Ook bij autochtonen kan deze geweldoorzaak (‘verdediging van de eer’) voorkomen,
zonder dat ze op dezelfde wijze wordt benoemd (bijvoorbeeld de zogenaamde passionele moorden uit jaloezie). Römkes (2002, 44) stelt dat eerwraakmoorden in
aantal worden overtroffen door het aantal (autochtone) Nederlandse vrouwen die
door hun (ex-)partner uit jaloezie of woede worden vermoord. Zo worden er in
Nederland jaarlijks ongeveer zestig vrouwen door hun partner omgebracht. In de
Verenigde Staten worden ieder jaar zelfs 1500 vrouwen hier het slachtoffer van
(Rivera, 2002, 105).
Het gevaar bestaat dat een aantal extreme vormen van geweld ‘cultureel geëssentialiseerd’ worden: die praktijken worden dan op een simpliﬁcerende wijze voorgesteld
als behorende bij de ‘andere’ cultuur én als ‘essentieel’ voor die cultuur (Römkes,
2002, 49). Men dient te vermijden om uitsluitend te focussen op die geweldvormen
die als speciﬁek voor de niet-autochtone cultuur worden bestempeld.

6.3. Hulpverleners over familiaal geweld in autochtone en allochtone
gezinnen
Hulpverleners worden geconfronteerd met familiaal geweld in autochtone gezinnen
en in allochtone gezinnen. Volgens hen komt het niet vaker voor bij allochtonen dan
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bij autochtonen. Wel merken ze verschillen in de vormen van geweld tussen verschillende gemeenschappen.
Hulpverlener Antwerpen 1: Als je alle soorten geweld samentelt, is er bij allochtonen en
autochtonen evenveel geweld. Er wordt evenveel met de vuisten gevochten door de Belg,
de autochtoon, als de allochtoon.
Als iemand geen taal heeft om te zeggen wat hij te zeggen heeft, dan slaat hij. Die weten
wel beter. Die weten dat het veel handiger is om een rechtszaak aan te spannen. En daar
zijn ze dan echt wel goed in. Maar het percentage geweld [onder allochtonen of autochtonen] is altijd al hetzelfde geweest en is over heel de lijn hetzelfde.
Hulpverlener Antwerpen 1: Het meeste geweld bij Marokkanen is eigenlijk relatief klein
geweld. Er komt wel eens een blauw oog of een bloedneus voor en daarmee is het ongeveer gezegd. Ik heb nog nooit, zoals bij de Chinezen, breuken gezien. Ik heb nog nooit
schotwonden gezien zoals bij de Kosovaren. Messteken, zeer zeldzaam. Het is misschien
cynisch, maar vanuit medisch oogpunt is dat licht, ongevaarlijk geweld.
Hulpverlener Hasselt: Als ik vroeger in mijn Turkse gemeenschap zat, dacht ik: hier
komt heel veel psychisch en fysiek geweld voor en dat zal bij de autochtonen wel niet zo
zijn. Maar toen ik hier ben beginnen werken, zag ik dat het eigenlijk helemaal hetzelfde
was. Behalve dat er uithuwelijkingen bijkomen en het inwonen bij de schoonouders bij
allochtonen, dus die psychische druk.

In de verschillende gesprekken zijn ook enkele zogenaamde ‘typische’ vormen van
geweld aan bod gekomen, zoals eerwraak of het opsluiten van partners. In de gesprekken met hulpverleners trachtten wij te achterhalen wat hun standpunt was over dit
thema. Op de vraag of eerwraak (vaak) voorkomt kregen wij bijvoorbeeld de volgende
antwoorden:
Hulpverlener Hasselt: Eer is iets belangrijks. Maagdelijkheid is ook heel belangrijk voor
de familie, voor de man, zelfs voor de broers. De eer van de vrouw hangt af van de
ouders. Zij heeft zogezegd zelf geen eer. Het is iets van haar familie dat ze moet bewaren.
De man echter heeft wel zelf eer en doet ermee wat hij wil. Maar ik denk dat de jeugd
nu dat onderling wel kan oplossen. Bijvoorbeeld met huwelijken zien wij dat ook. Het
lijkt een gearrangeerd huwelijk, ze doen alsof het een gearrangeerd huwelijk is, terwijl ze
elkaar misschien al jaren kennen en misschien zelfs seksueel contact hebben gehad. En
ze laten dat zo blijken. Ik denk niet dat dat vroeger zo kon, dat de man dat zelfs niet zou
accepteren. Dat zie je wel meer bij traditionele gezinnen.
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Hulpverlener Leuven: Eerwraak komt nog echt voor. In de laatste vijf jaar zijn er bij ons
twee gevallen voorgekomen. En dat was in de Turkse gemeenschap. Dus als wij in de
Turkse gemeenschap die dreiging horen dan nemen we het zeker ernstig.
Het is het ook al voorgekomen dat autochtone vrouwen werden vermoord nadat ze teruggingen naar hun partner. Maar dat het echt vanuit de godsdienst komt, dat is nieuw.

Een andere geweldvorm die vaak gekoppeld wordt aan ‘andere’ culturen is het isoleren van de (vrouwelijke) partner. Dat zou zich hoofdzakelijk voordoen bij de nieuwkomers.
Hulpverlener Mechelen: Nu is isoleren wel een beetje typisch, maar ik denk dat dat voor
een stuk op een andere manier gebeurt. Ik denk bij de Belgische mensen dat men mensen tracht psychisch te isoleren. Door lastig te doen als de partner bijvoorbeeld afspraken
maakt met familie of vrienden, zodanig dat die contacten op de een of andere manier
mislopen en dat je een stuk geïsoleerd achterblijft. Maar ik denk dat er veel minder echt
letterlijk zal gezegd worden: ‘en nu mag jij niet buiten’.

Het staat vast dat zowel in autochtone als in allochtone gemeenschappen geweld tegen
vrouwen wordt gepleegd. In elke groep wordt dat mogelijk op een eigen wijze gelegitimeerd. Turkse geweldplegers kunnen bijvoorbeeld beroep doen op hun godsdienst,
terwijl autochtone geweldplegers hun partner misschien eerder als hun bezit zien (‘ze
is mijn vrouw en als ik haar niet mag hebben dan niemand’). De moord op een Turkse
vrouw wordt vaak gekoppeld aan culturele aspecten van de Turkse gemeenschap. De
geweldplegers zouden dit doen uit eerwraak, omdat eer zo belangrijk is in hun cultuur. Wanneer een autochtone man zijn vrouw vermoordt dan wordt eerder op zoek
gegaan naar psychologische oorzaken. Verbanden met autochtone culturele aspecten
worden veel minder snel gelegd (Zemni, 1999).
In de wetenschappelijke literatuur vinden wij zo goed als nergens de vaststelling dat
cultuur, gewoonten of religie als oorzakelijke factor worden aangeduid. Of, zoals de
Marokkaanse Saïda el Hantali stelt: ‘het is niet de islam die vrouwen discrimineert, het
zijn mannen’49. Macey (1999, 48-55) vindt in haar onderzoek bij Pakistaanse moslims
dat mannelijke geweldplegers de islam soms inderdaad gebruiken om het geweld te
legitimeren, maar Pakistaanse moslimvrouwen gebruiken eveneens diezelfde islam
om tegen het geweld in te gaan en hun geweldpleger terecht te wijzen. Aangezien
beiden, zowel slachtoffers als geweldplegers, de islam naar eigen ‘voordeel’ gebruiken

49. Uitspraak tijdens de rondetafelconferentie van zij-kant (5/5/2003) http://www.vrouwen.s-p-a.be/vrouwen/nieuws/nieuws.asp?iID=16
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is het, onzes inziens, niet de islam zelf die aanzet tot geweld. Het gaat hier om een
subjectieve interpretatie van de religie.

6.4. Risicofactoren van geweld
Lundgren (2001, 72-76) weerlegt een aantal mythes met betrekking tot familiaal
geweld en een daarvan is de stereotypering van de ‘gewelddadige mannelijke immigrant’. Deze zou zijn toevlucht nemen tot geweld omwille van zijn patriarchale culturele erfenis. Volgens haar zijn hiervoor echter nooit onderzoeksbewijzen gevonden.
Veelal worden dezelfde oorzaken die in de autochtone gemeenschap zijn terug te vinden aangeduid. Spitsen wij onze aandacht echter toe op de risicofactoren dan is het
mogelijk dat bepaalde allochtone groepen – wij denken hierbij aan Turken, Marokkanen, Afrikanen of Oost-Europeanen – een grotere kans lijken te hebben om met deze
risicofactoren in contact te komen. Vooral de situationele en interactionele stressfactoren kunnen in deze groepen vaker voorkomen. De migratie zelf kan tot toegenomen
stress leiden, maar ook bijvoorbeeld de hogere werkloosheidsgraden, problemen op
de arbeidsplaats of het ondergaan van discriminatie kunnen de stress ernstig verhogen. Williams (1999) stelt dat bij onderzoek naar familiaal geweld bij etnischculturele minderheden de sociostructurele achterstelling en de soms erg stressvolle sociale
omgeving mee in rekening te worden genomen.
Net zo min als de wetenschappelijke literatuur de oorzaken van geweld bij godsdienst
of cultuur legt, duiden ook hulpverleners deze factoren niet als de belangrijkste oorzaken van geweld aan:
Hulpverlener Brussel: Ik denk niet dat elke man in Marokko of Turkije zijn vrouw slaat.
Dat is niet zo. Dat gebeurt in bepaalde gezinnen. En dan hebben we het over de individuele geschiedenis van mensen.

Het zijn voornamelijk stresserende aspecten die verband houden met de migratiesituatie of met het feit dat personen tot bepaalde keuzes (bijvoorbeeld een huwelijk)
worden gedwongen, die als oorzaken worden aangewezen. Onderstaand citaat maakt
dit duidelijk:
Hulpverlener Genk: De migratie naar een ander land levert ook stress op. Die vrouwen
hebben in het land van herkomst een gemeenschap waarop ze kunnen terugvallen en
er zijn meer wakende ogen. Hier zitten ze veel meer geïsoleerd en dat maakt het risico
toch wel hoger denk ik. Ook omdat de mannen nog een hoop stress te verwerken krijgen
omdat ze hun plaats hier niet vinden en de erkenning niet krijgen.
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Verschillende wetenschappers hebben zich over het fenomeen geweld gebogen, niet
zelden vanuit een bepaalde maatschappij- of mensvisie. Twee belangrijke stromingen
zijn de sociofeministische en de psychologische. Het feminisme heeft er vanaf de
jaren zeventig voor gevochten om onder andere familiaal geweld op de maatschappelijke en politieke agenda te plaatsen. De invalshoek die zij in hoofdzaak hanteren is de
structurele wanverhoudingen die tussen mannen en vrouwen bestaan. Deze laatste
groep zou (ook nu nog) worden onderdrukt. Hieraan ‘ontlenen’ bepaalde mannen het
‘recht’ om eveneens macht uit te oefenen over hun vrouw en die controle trachten zij
te behouden, met geweld indien nodig. Tegenover deze structurele invalshoek plaatsen psychologen vaak de individuele geschiedenis van een persoon als belangrijkste
oorzaak van het gebruik van geweld. Vooral trauma’s, opgelopen in de kinderjaren,
zouden er aan de basis van liggen. Beide uitgangspunten hebben vanzelfsprekend
interessante en waardevolle theoretische bespiegelingen voortgebracht.

6.4.1. De migratiecontext als specifieke risicofactor
Uit gesprekken met hulpverleners blijkt dat migratiefactoren een enorme druk kunnen leggen op de gezinssituatie. Sommige hulpverleners melden dat vooral personen
uit huwelijken tussen nieuwkomers en een allochto(o)n(e) van de tweede generatie in
de hulpverlening terechtkomen en in mindere mate personen uit huwelijken waarbij
beide partners allochtonen van de tweede generatie50 zijn (zie verder huwelijksdynamiek). Deze trend is een indicatie dat de migratiecontext een belangrijke rol speelt.
Deze hypothese dient echter in verder onderzoek te worden bestudeerd.
Hulpverlener Antwerpen 2: De eerste generatie wordt niet opgevangen door familie, die
zitten meer in vluchthuizen dan de tweede generatie. De stijging van het aantal nieuwkomers in de vluchthuizen heeft te maken met het feit dat de nieuwkomers nu iets mondiger zijn en niet meer terug willen. Als de vrouw vroeger niet meer voldeed aan de verwachtingen, dan werd die gewoon teruggebracht naar het herkomstland en werd er een
nieuwe gehaald. Terwijl de vrouwen die nu komen, soms beter geschoold zijn. Het zijn
meestal vrouwen die wel middelbaar hebben gedaan en die al een stap naar emancipatie
hebben gezet. Die zijn dus veel mondiger en die zijn niet van plan om terug te keren. Zij
gaan dus ook meer hulp zoeken en belanden dan in vluchthuizen. De tweede generatie
komt niet naar vluchthuizen. Die wordt opgevangen door het eigen sociaal netwerk.

De migratiecontext kan zeer veel psychologische druk met zich meebrengen.
Ondergedompeld worden in een ander land, afscheid moeten nemen van het

50. Dat personen uit huwelijken tussen mensen van de tweede generatie minder bij de hulpverlening
terechtkomen, wijst daarom niet op een afwezigheid van geweld, maar kan ook te wijten zijn aan het
gebruiken van informele, eigen netwerken die nieuwkomers niet hebben.
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bekende (familie, vrienden, woonplaats, ...) brengt zeer vaak stress met zich mee.
De invloed die deze migratiestress op het individu heeft, hangt echter af van persoon tot persoon. Scott (1989) geeft een uitgebreid overzicht van alle factoren die
hierbij een bepalende rol kunnen spelen: onder andere de persoonskenmerken, de
culturele vaardigheden, de familierelaties, de herkomstregio, de woonomgeving in
het nieuwe land, de obstakels die de persoon in het dagelijkse leven ondervindt.
De onzekere verblijfssituatie van nieuwkomers, soms versterkt door de dreiging
van de partner dat men zal worden teruggestuurd, de taalbarrière, de werkloosheid
en de uitzichtloosheid op werk, gebrek aan eigen inkomen, gebrek aan informele
netwerken (familie en vrienden) en de afhankelijkheid van de schoonfamilie, zijn
voorbeelden van problemen waarmee de immigrant te kampen kan hebben. Ieder
individu gaat op een eigen manier om met de mogelijke aanwezigheid van deze
migratiegebonden stressfactoren, maar aangenomen kan worden dat stressverhoging in ieder geval het gevolg zal zijn. Het belang van de migratiestress wordt ook
door deze hulpverlener benadrukt.
Hulpverlener Antwerpen 2: De migratieaspecten worden onderschat. De nieuwkomers
moeten eerst nog de hele migratie verwerken. De cultuur van het thuisland en de migrantencultuur hier zijn zeer verschillend. En dan is er nog de Belgische cultuur waar ze aan
moeten wennen.

6.4.2. Huwelijks- en gezinsdynamiek binnen allochtone gezinnen
De migratiecontext, als risicofactor voor familiaal geweld, is echter verweven met een
bepaalde vorm van huwelijksdynamiek binnen bepaalde allochtone gemeenschappen. Met de immigratiestop werd de gezinshereniging en later -vorming aangegrepen
om familie en verwanten naar West-Europa te laten vertrekken. Na 1975, en zeker na
1980, blijkt de meerderheid van de migraties van mannen en vrouwen uit Turkije en
Marokko naar België, erna een huwelijk met een hier verblijvende migrant of nakomeling te zijn gekomen. De cijfers hierover getuigen van een derde migratiegolf, na
de arbeidsmigratie en de gezinshereniging. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig
huwde bijna 80% van de Turkse mannen en meer dan 80% van de vrouwen met
iemand uit Turkije (Lievens, 1997, 75). In 2004 was 47% van de tussengeneratie en
tweede generatie Marokkaanse vrouwen en 44% van de mannen in ons land gehuwd
met een partner uit het herkomstland (Lodewyckx & Marynissen, 2006). Door de
migratie zijn de traditionele huwelijkspatronen en familiebanden echter drastisch
verschoven, waardoor de realiteit van het huwelijk voor beide partners soms niet meer
beantwoordt aan de verwachtingen. Het spreekt voor zich dat deze discrepantie tot
stress leidt. We zullen hieronder ingaan op verschillende situaties waarin het conﬂict
tussen realiteit en verwachtingen als risicofactor voor het gebruik van geweld kan
worden beschouwd.
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In eerste instantie draagt migratie bij tot een veranderde socio-economische context
en wijzigingen in de interne maatschappelijke verhoudingen (zoals veranderende
man-vrouwverhoudingen en verschuivingen in de familiebanden). De aanpassing
aan de leefvoorwaarden als migrant maakt een zekere emancipatie van de vrouw in
het gezin noodzakelijk (Lodewijckx, 1997, 139-161). Veel jonge vrouwen van de tweede
generatie allochtonen, die gehuwd zijn met een nieuwkomer uit het herkomstland,
zijn kostwinner. Hun partner is meestal minder goed opgeleid dan zijzelf of heeft een
opleiding die hier niet wordt erkend en kent de Nederlandse taal niet of nauwelijks,
waardoor de kans op werk soms klein is. Deze nieuwe machtsverhoudingen zijn niet
altijd conform de traditionele genderrollen en liggen dan ook vaak niet in de lijn van
de verwachtingen van de modale nieuwkomerechtgenoot. Ook de verwachtingen ten
opzichte van het uit werken gaan van de vrouwelijke nieuwkomers (nieuwkomerbruiden) blijken wel eens te botsen met de verwachtingen van hun echtgenoot (Timmerman, 2000, 210). Terwijl bepaalde mannen een ‘traditionele huisvrouw’ hopen
te huwen door een partner uit het herkomstland te kiezen, hopen sommige vrouwen
zich net te emanciperen door met een Vlaamse man van allochtone origine te huwen.
Uit een onderzoek van Elsveldt (1995) blijkt dat die mannen die met een partner uit
het herkomstland willen huwen als belangrijkste motivatie opgeven dat ze de tweede
generatie allochtone vrouwen te modern en vrijgevochten vinden. De vrouwen die de
voorkeur geven aan een bruidegom uit het herkomstland doen dit omdat de mannen
hier te traditioneel zouden zijn, geen goede opleiding hebben en vaak ook geen werk.
De individuele verwachtingen die beide partners van mekaar hebben zijn voor het
huwelijk echter niet altijd besproken en kunnen een bron van conﬂicten vormen voor
de jonggehuwden (Van den Heuvel, 2003).
Zowel in Marokko als in Turkije berust de traditionele huwelijksvorming op het principe van virilokaliteit: het pasgehuwde koppel gaat inwonen bij de ouders van de
echtgenoot. Uit onderzoek van Lievens (1997) blijkt dat dit principe hier beduidend
minder wordt toegepast. Bij ongeveer 20% van de huwelijken tussen een man van
Turkse afkomst en een bruid uit Turkije en ongeveer 4% van de huwelijken tussen
een man van Marokkaanse afkomst en een bruid uit Marokko woont het koppel in
bij de ouders51. Dit percentage ligt dubbel zo hoog als bij plaatselijke koppels (huwelijk tussen twee partners die beiden in België verbleven voor het huwelijk) (Lievens,
1997). In ieder geval vervoegt de nieuwkomerbruidegom zijn schoonfamilie, wat
indruist tegen het principe van de virilokaliteit. Zelfs indien hij niet in het huis van
zijn schoonouders gaat wonen, verlaat hij toch zijn ouderlijke omgeving om tot deze
van zijn bruid toe te treden. In deze traditie was het huwelijk ook gegrondvest op de
relaties tussen personen uit verschillende families die elkaar al lang kenden. In de

51. Gegevens over huwelijken voltrokken in de periode 1984-‘88.
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huidige situatie is dit veel minder het geval, gezien beide families in een ander land
wonen. De in het land van herkomst bestaande steun voor conﬂictresolutie valt hier
dus weg.
Hulpverlener Antwerpen 2: Men ziet nieuwe fenomenen die niet bestaan in het land van
herkomst. Welke macht geven schoondochters bijvoorbeeld nog aan schoonouders? Er
zijn ook schoonouders die plots meer macht dreigen te nemen over schoonzonen.

De nieuwkomerbruiden vormen de meest kwetsbare groep nieuwkomers en het zijn
vooral deze vrouwen die in vluchthuizen terechtkomen, zoals uit de interviews met
de hulpverleners blijkt. Soms worden vrouwen die inwonen bij de schoonfamilie verwacht altijd klaar te staan om iedereen te helpen. Zij zouden daarenboven traditioneel
de laagste positie binnen de gezinshiërarchie innemen (Van den Heuvel, 2003). Ook
hulpverleners bevestigen dat deze vrouwen een enorme druk van de schoonfamilie
kunnen ervaren.
Hulpverlener Antwerpen 2: De nieuwkomerbruiden koppelen hun ‘slachtoffer-zijn’ vooral aan hun schoonouders. Zij hebben ook heel weinig gelegenheid gehad om met de man
samen te leven. Als zij gaan inwonen en zien dat het huwelijk geen kans heeft gekregen,
leggen zij in eerste instantie al de schuld bij de schoonouders en de schoonfamilie. Pas
als ze apart wonen, en de partner nog altijd geweld pleegt, beginnen ze het meer aan
hem te wijten.
Hulpverlener Brussel: ‘Met mijn man zou het wel gaan, maar die schoonouders!’ hoor je
Marokkaanse vrouwen wel eens klagen. En dan heb je blijkbaar van die Marokkaanse mannen die zomaar geen stop kunnen zeggen of een breuk met de ouders willen. Dan woont
het koppel in een appartement boven of onder de ouders, maar die blijven zich moeien.

Veel huwelijken binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in ons land zijn
‘gearrangeerde huwelijken’. Dat wil zeggen dat de familie een rol speelde bij het tot
stand komen van het huwelijk. Deze rol kan zeer beperkt zijn (geven van instemming
voor het huwelijk), maar kan zover gaan dat men spreekt van ‘gedwongen’ huwelijken. Een gearrangeerd huwelijk is een overeenkomst tussen man en vrouw, die wordt
goedgekeurd door beide families (SAMV, 2003, 14). Bij een gedwongen huwelijk hebben de partners niet de keuze om het huwelijk te weigeren. Het is soms echter moeilijk objectief te bepalen waar de grens tussen een gedwongen en een gearrangeerd
huwelijk ligt. Wat voor de ene gearrangeerd is, kan voor de andere gedwongen zijn.
Essentieel is dus de evaluatie van beide partners over de huwelijksvorm. Het precieze
aantal huwelijken dat op deze wijze wordt uitgevoerd is onbekend, maar volgens sommigen is het percentage hiervan laag. Een hulpverlener schatte het aantal gedwongen
huwelijken binnen de Turkse gemeenschap op 5 à 10%. Het aantal gearrangeerde
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huwelijken komt meer voor en op zich is deze laatste vorm niet verkeerd of slecht. De
praktijk van gedwongen huwelijk is vanzelfsprekend een vorm van op zijn minst psychologisch geweld, maar mag zeker niet gelijkgesteld worden aan het gearrangeerd
huwelijk (Van den Heuvel, 2003, 28-30).
Deze speciﬁeke huwelijksvormen, eventueel met een partner uit het herkomstland
van de ouders, vinden echter niet meer plaats in dezelfde context van vorige generaties of zoals die huwelijken in het land van origine worden gearrangeerd. Een aantal
randvoorwaarden die belangrijk zijn voor de slaagkansen van het huwelijk, worden
hierdoor niet meer vervuld. Gearrangeerde huwelijken in het herkomstland vinden
plaats tussen personen uit dezelfde regio en sociale klasse. De families kennen mekaar
dikwijls al generaties lang, hierdoor krijgen beide partners al voor het huwelijk veel
informatie over mekaar. Bij een huwelijk tussen een nieuwkomer en een Vlaamse
partner van allochtone origine is deze band veel vager, de partners zijn in bepaalde
gevallen eerder ‘vreemden’ voor elkaar.
Hulpverlener Antwerpen 2: Relatievorming gebeurt onder andere door gedwongen
huwelijken. Percentages geven is moeilijk, maar ik schat dat 5 à 10% van de relaties
gedwongen huwelijken zijn. Bij de eerste generatie is dat de normale gang van zaken.
In traditionele gezinnen is het huwelijk de eindfase van de opvoeding. De opvoeding
gebeurt door heel de familie. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de vader en
de moeder, maar eigenlijk de verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap.
En omdat relatievorming de eindfase is van de opvoeding, kijkt eigenlijk ook wel iedereen
mee uit naar een geschikte partner voor de jongere, of dat nu voor een meisje is of voor
een jongen.
Het verschil tussen een gedwongen huwelijk en een gearrangeerd huwelijk is dat in het
laatste geval jongeren aan elkaar worden voorgesteld op een of andere manier ..., dat kan
op basis van een foto zijn. Het kan ook zijn dat jongeren de tijd krijgen om te flirten en
om elkaar beter te leren kennen vooraleer zij al dan niet ja of nee zeggen.
Het gearrangeerd huwelijk en de relatievorming zoals die nu gebeurt, zijn in praktijk de
niet meer realiseerbaar. Het gearrangeerd huwelijkssysteem is in het land van herkomst
nog altijd functioneel en is ook oké. Maar er zijn vooral een aantal randvoorwaarden of
essentiële voorwaarden wil het functioneel blijven.
Je wordt geboren als tabula rasa en als je een goede opvoeding krijgt, groeien meisjes
op tot perfecte vrouwen en jongens tot perfecte mannen. En dan kan eender welk meisje
met eender welke jongen een perfecte functionerend huwelijk vormen, omdat men ook
een heel sociaal netwerk heeft om dat op te vangen. Waar dat systeem van gearrangeerde
huwelijken is, gebeurt dat altijd binnen een bepaalde klasse met gelijkaardige normen. In
de migratielanden, zijn dat streken en dorpen. Dus die jongeren of families kennen elkaar
ook. Je trouwt eigenlijk niet met een vreemde. Het zijn mensen die elkaar al generaties
kennen. Maar door de migratie wordt dat natuurlijk allemaal veel moeilijker. Je trouwt
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dan effectief met een vreemde. Het is misschien wel een neef, maar eigenlijk weet je heel
weinig van hem. Maar aangezien bij sommige gearrangeerde huwelijken die randvoorwaarden er niet meer zijn, komen de jongeren in een enorme druksituatie terecht.
Hulpverlener Antwerpen 3: De verhalen die wij meestal horen is: zij trouwen in Marokko
en dat gaat allemaal goed. Maar dan kennen ze de man eigenlijk ook niet. Sommige
vrouwen hebben de man vier keer gezien of zo. Dikwijls is het ook een neef. En dan
volgen ze de man naar hier, soms na een jaar, anderhalf jaar. Er wordt hen gezegd dat
het allemaal rozengeur en maneschijn is. Die man komt daar af en toe op bezoek. Hij
blijft er dan veertien dagen in de vakantie en dat gaat allemaal pico bello. Dan komen
ze naar België en na een aantal maanden beginnen de problemen. En dan komt er ook
mishandeling bij.
Hulpverlener Gent: Als die nieuwkomers vrouwen zijn dan kunnen zich problemen voordoen met uit werken gaan of taallessen, maar ook als de nieuwkomers mannen zijn kan
dat relatieproblemen veroorzaken. Ze zitten in een afhankelijke situatie omdat het meisje
hier is opgegroeid. Dat geeft toch ook spanningen. Die afhankelijkheid omwille van de
taal, het land, het werk is voor hem vaak een heel moeilijke positie. Hij reageert dan door
op andere vlakken zijn macht te laten gelden.
Hulpverlener Genk: Het hangt er ook vanaf hoe verwesterd de familie is. Als je een familie hebt die nog nauw aansluit bij de vroegere waarden, waarbij gedwongen huwelijken
normaal zijn, dan kunnen er zich wel problemen voordoen.
Een meisje dat dan niet bij haar man blijft, wordt door de familie verstoten. En in fundamentalistische Turkse families is er een ongesproken wet dat, als een meisje bij haar man
vertrekt, en haar familie ertegen is, de vader het recht heeft zijn dochter te vermoorden.
Of ze effectief gaan moorden, dat weet ik niet. Maar de woorden worden uitgesproken.

Volgens bepaalde hulpverleners zijn ook niet alle jongeren op de hoogte van bepaalde
gewoontes en ‘regels’ die in traditionele families kunnen gelden. Onderstaande hulpverlener ziet hierin dan ook een belangrijke rol voor hem weggelegd:
Hulpverlener Antwerpen1: ‘Ik ga een andere vrouw zoeken in Marokko’, bijvoorbeeld.
Dat is in veel gevallen een stijlfiguur om duidelijk te maken: hé, tot die lijn en niet verder.
Maar als die jongere die stijlfiguur niet meer begrijpt, omdat hij vaak geen Arabisch meer
spreekt en de dubbele bodem van die Arabische frase niet meer begrijpt ... dan ontstaan
er problemen. Er zijn heel veel Arabische jongeren aan wie ik dingen moet uitleggen van
hun cultuur die ze zelf niet weten.
Hoe gaat dat? Op een gegeven moment kan de vader geen geld meer sturen naar de
clan in Marokko, want hij heeft al zijn geld hier nodig. Als je hier vijf kinderen hebt, dan
weet je het wel, hè. En dat is voor de meeste Marokkaanse gezinnen hier een cruciaal
moment: hij kan geen geld meer opsturen. Groot probleem. Dan bouwt hij een schuld
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op ten opzichte van het thuisland. Na vijf, zes, zeven jaar, elke keer als ze op vakantie
gaan, dan laten ze dat wel voelen.
Na een aantal jaar moet die vader dan van zijn broer in Marokko horen: eigenlijk heb je de
laatste tien jaar niks meer opgestuurd. Maar er kan over gepraat worden. Er is een complete immigratiestop, maar jij hebt een huwbare zoon of dochter en ik heb een huwbare
zoon of dochter. We moeten dat zo’n klein beetje kunnen organiseren.
En die man die die grote schuld aan den lijve moet ondervinden telkens hij naar Marokko
gaat, die heeft daar wel oren naar. En die gaat praten met zijn zoon, die gaat praten
met zijn dochter. Als ik dat vertel tegen achttienjarigen, dan vallen hun ogen eruit. Dan
zegt iemand: ‘Dat is waar, ik weet dat. Ik heb dat gehoord, er is gepraat geweest over
schuld. Er is gepraat over: wat kun jij doen voor mij? Ik heb nooit geweten dat mijn vader
schulden maakte, die heeft hier geen schulden, die heeft nergens geen schulden, maar
toch had hij blijkbaar nog schulden ten opzichte van zijn broer.’ En eens ze dat begrepen
hadden, dan wisten ze waarover dat het ging. En dan konden ze er met hun vader over
praten. En dan waren ze niet meer kwaad op hun vader. Ze begrepen waarover het ging.
En dan zie je alle soorten van oplossingen.

Om evidente redenen zijn statistieken over het aantal gedwongen huwelijken niet
voorhanden waardoor er opgelet moet worden het probleem niet groter voor te stellen dan het is.
Tot slot spelen socialisatieprocessen in het gezin vanzelfsprekend ook een belangrijke
rol in de vorming van een persoon en zo ook in het al dan niet gebruiken van geweld.
Gailly (2000, 90-94) beschrijft de moeilijke band die kan ontstaan tussen migrantenouders die hun herkomstland hebben verlaten en hun kinderen die opgroeien in
twee culturen. Kinderen nemen soms de rol van hun ouders over en treden bijvoorbeeld op als tolk. In deze gevallen kan het kind de maatschappelijke ‘expert’ van het
gezin worden waardoor het zich mogelijk kan schamen voor de ouders die hun taak
niet kunnen vervullen. Deze laatsten gaan ter compensatie in bepaalde gevallen over
tot het buitensporig verwennen van hun kinderen om te tonen hoe goed ze wel zijn.
Dergelijk verwennen door de moeder (als de vader dikwijls afwezig is) zou vooral
voor jongens gelden. Op die manier kunnen narcistische persoonlijkheden ontstaan
en tevens een erg sterke moederbinding tussen moeder en zoon. Deze socialisatieprocessen in het gezin, in belangrijke mate in combinatie met de migratiecontext,
kunnen eveneens een risicofactor vormen.
We mogen stellen dat de risicofactoren die tot het gebruik van geweld kunnen leiden,
voor elke gemeenschap, familie, gezin of individu anders kunnen zijn. Intrinsiek zijn
in bepaalde gemeenschappen factoren aanwezig – zoals bijvoorbeeld de migratiecontext – die tot misbruik kunnen leiden en die niet aanwezig zijn in andere groepen. In
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deze laatste kunnen dan weer andere factoren hun invloed laten gelden. Verder onderzoek moet nagaan welke factoren voor welke groepen een risico voor het gebruik van
geweld kunnen vormen.

6.5. Conclusie
Zoals vermeld bestaan er weinig gegevens over familiaal geweld, laat staan over familiaal geweld bij etnische minderheden. In de loop der jaren werd het denken over de
prevalentie van geweld in grote mate beïnvloed door de theorie van de risicofactoren.
Deze factoren hebben zowel betrekking op situaties of voorvallen in het verleden (zelf
slachtoffer van geweld geweest zijn, emotionele deprivatie) als in het heden (armoede ervaren, plotse problemen in de relatie of arbeidssituatie). Elk afzonderlijk is de
impact van deze factoren niet erg groot maar wanneer zij in groten getale tegelijkertijd voorkomen dan stijgt de kans op het gebruik van geweld aanzienlijk. Voor elke
etnisch-culturele gemeenschap (autochtoon of allochtoon) kunnen andere risicofactoren aanwezig zijn.
Als risicofactoren voor familiaal geweld binnen bepaalde (allochtone) gemeenschappen kunnen enkele aspecten die verband houden met de migratiecontext of de huwelijksdynamiek worden aangeduid. Nieuwkomerbruiden lijken het meest kwetsbaar
te zijn, maar ook nieuwkomerbruidegoms ondergaan soms speciﬁeke vormen van
familiaal geweld. Voor beiden is de situatie vooral precair omwille van hun onzeker
verblijfsstatuut, een gebrekkige kennis van de taal en een mogelijk ontbreken aan
netwerken voor steun in conﬂicten.
Geweld komt echter in alle maatschappijen of gemeenschappen voor. Uit onze
interviews met hulpverleners kwam dan ook tot uiting dat de gelijkenissen tussen
allochtonen en autochtonen de verschillen in aantal ruim overtreffen. Dezelfde
trends zijn waar te nemen en de geweldpleging heeft vaak gelijkluidende oorzaken. Dit neemt niet weg dat alertheid geboden is voor bepaalde contexten – zoals
een stressvolle migratiesituatie – waar speciﬁeke risicofactoren aanwezig kunnen
zijn.
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7. Eergerelateerd geweld
Helen Blow52

7.1 inleiding

HET VERHAAL VAN SHERIEF
Sherief’s moeder is Nederlandse en zijn vader komt uit Soedan. Hij is moslim, maar
groeit op bij zijn moeder en zusjes in Nederland. Via een gemeenschappelijke kennis
leert hij Aselaya, een 17-jarige Turks-Koerdische kennen.
Ze worden verliefd, maar Sherief blijft op zijn hoede. Eerder had hij al een gewelddadige
ervaring met de familie van een Koerdisch meisje. Maar Aselaya overtuigt hem dat het
veilig is. Hij is immers moslim. Haar ouders zullen hem wel accepteren.
Voor Sherief haar hand kan komen vragen bij haar vader, komt deze van hun relatie te
weten. Mensen hadden hen samen gezien. Haar vader is woest en bedreigt Sherief.
Aselya wordt in elkaar geramd.
Sherief stuurt de politie eropaf, maar uit angst doet Aselya alsof er niets ernstigs aan de
hand is. De politie geef haar hun kaartje.
De vader is nu nog kwader. Sherief probeert de vader te sussen door te bellen en uit te
leggen dat hij eervolle bedoelingen heeft en graag wil trouwen. Vader laat hem niet uitspreken, maar begint Aselya met de riem te mishandelen. Sherief belt opnieuw de politie,
maar die willen nu niet meer langsgaan.
Sherief en Aselya vluchten van school naar een blijf-van-mijn-lijfhuis (het Nederlandse
equivalent van een vluchthuis), maar daar kan Sherief als man niet terecht53. Nergens
kunnen ze samen worden opgevangen, terwijl ze heel graag samen wilden blijven.
Ondertussen worden ook Sherief’s moeder en zussen bedreigd door Aselya’s familie:
‘een dochter voor een dochter’. Ook zij duiken onder. Later worden ook Sheriefs neef en
zijn beste vriend bedreigd.

52. Helen Blow is stafmedewerkster thuislozenzorg van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
53. In Nederland zijn bij de Veilige Haven in Amsterdam 7 plaatsen voor mannen en vrouwen, bij Stichting Humanity in Rotterdam zijn 8 plaatsen voor mannen (van Aalst & Johannink, 2007). In Vlaanderen is er een beperkt aanbod voor thuisloze koppels, maar deze bieden niet dezelfde veiligheid als een
vluchthuis (Lescrauwaet & Blow, 2005).
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Als Sherief en Aselya op een dag in Amsterdam worden achtervolgd, duiken de twee een
politiebureau in. Ze worden voorlopig veilig in een cel ondergebracht. Maar na ondervraging kunnen ze gewoon weer weg, op eigen kracht, in de buurt waar ze daags voordien
werden achtervolgd.
Uiteindelijk, op advies van een maatschappelijk werkster, gaat Aselya alleen terug naar
huis. Sherief voelt zich in de steek gelaten, maar via msn houden ze contact. Hij zwerft
van stad naar stad, voelt zich nergens veilig. Hij is zijn werk en zijn leven kwijt. Ook met
haar, terug thuis, gaat het slecht.
Contact tussen hen wordt door de politie verboden (Sherief wordt voor een loverboy aangezien) en door haar vader onmogelijk gemaakt. Sherief vlucht naar het buitenland. Zijn
studieplannen, zijn familie, zijn vrienden, zijn geliefde ... hij is ze allemaal kwijt.
Bron: Samengevat uit Van Der Zee, R. (2006) Eerwraak in Nederland, Houtekiet, Antwerpen

Eerwraak is een populair begrip in de media en in de verhalen van mensen. Jammer
genoeg wordt het ook te pas en te onpas gebruikt. In Vlaanderen zijn studies en effectieve reacties eerder zeldzaam.
In dit hoofdstuk hebben we getracht op basis van literatuuronderzoek het begrip eergerelateerd geweld toe te lichten om het zo bespreekbaar te maken. We moeten weten
waar het over gaat, nagaan in welke mate vrouwen in Vlaanderen ermee te maken hebben, weten hoe we het herkennen, en weten hoe we hier best adequaat op reageren.
Het Koerdisch Instituut kwam al eind 2005 met een studiedag over dit thema naar
buiten. In Nederland is TransAct (nu MoVisie) hier sterk mee bezig, en er is heel wat
literatuur verschenen over eergerelateerd geweld in Nederland.
Eind februari 2007 organiseerde het Forum van Vlaamse Vrouwen een reeks studiemiddagen in samenwerking met de Nederlandse stichting Verdwaalde Gezichten
rond ‘eerwraak’. Op de Gentse studiemiddag bleek dat hulpverlening en politie beiden met de handen in het haar zitten over dit probleem. Tijd dus om één en ander
te duiden.

7.2. Wat is eergerelateerd geweld? Een aantal begrippen op een rijtje
In collectivistische culturen waar eer een grote rol speelt, hangt de eer van de man af
van de kuisheid van zijn vrouwelijke familieleden. In Turkije wordt deze vorm van
eer ‘namus’ genoemd, in de Arabische wereld spreekt men van ‘ird’ of ‘ard’. Voor
een vrouw bestaat eer uit kuis zijn, wat wil zeggen: maagd zijn voor het huwelijk en
monogaam binnen het huwelijk. Voor een man bestaat eer uit het hebben van kuise
vrouwelijke familieleden.
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7.2.1. Eer
Eer (‘namus’ in het Turks, ‘ird’ in het Arabisch) is een zwaar beladen moreel begrip,
van hoog belang voor het zelfrespect van een man en het respect dat hij bij anderen
afdwingt. Iemands eer schenden is de ernstigste vorm van vernedering, en eer is in
extremis nog te herstellen door een daad van geweld. De ‘namus’ hangt af van de
vraag of een man de seksualiteit van vrouwelijke familieleden onder controle heeft,
en van zijn vermogen hen te beschermen tegen alle gevaren. Een vrouw met een
buitenechtelijke verhouding schendt de eer van haar echtgenoot, maar nog meer die
van haar eigen familie. Ook een meisje dat voorhuwelijkse contacten met een jongen
aanknoopt kan haar familie te schande maken. Straf en eergerelateerd geweld zijn
allereerst zaken van de familie van de vrouw. Het gaat om de ruime familie, niet het
gezin. Ook ooms, neven, enzovoort zijn verantwoordelijk voor de vrouw en spelen
vaak ook een rol in erezaken.

7.2.2. Eercultuur
Eer speelt een belangrijke rol in homogene gemeenschappen waar iedereen elkaar
kent. Mensen zijn tegelijkertijd buren, collega’s en familie. In combinatie met de traditie van gastvrijheid en veelvuldig onverwacht bezoek leidt dit tot roddel als mechanisme om sociale controle uit te oefenen. Wie dan zijn dochter of vrouw niet in de
hand heeft, wordt in het kofﬁehuis geridiculiseerd en kan zich nergens meer vertonen. Daarom zal de man dan ook alles in het werk stellen om eerverlies te vermijden
of de schade te beperken. (wikipedia.org en Terpstra & van Dijke, 2006)
‘Namus’ heb je of heb je niet. Het is niet zo dat je eer een beetje is aangetast als je als
vrouw een man staat te kussen, en verloren als je ermee naar bed gaat. Als er over
je wordt geroddeld ben je je eer al kwijt. Zolang niemand op de hoogte is van het
ongeoorloofd gedrag is er niet per se een probleem (men loopt wel het risico dat het
uitkomt natuurlijk).
Er is dus sprake van eerverlies wanneer er buiten het huwelijk seksueel contact (in
ruime zin, het kan ook om ‘ongepast gedrag’ gaan zoals bijvoorbeeld telefoonseks)
plaatsheeft, én het is bekend geraakt binnen de gemeenschap. Mannen mogen wél
buiten het huwelijk heteroseksuele contacten hebben. (Terpstra & van Dijke, 2006).
Een smet op het familieblazoen kan verregaande sociale gevolgen hebben. De mannen
kunnen zich niet meer vertonen in het kofﬁehuis, worden gemeden en beschimpt, als
ze een zaak hebben blijven de klanten weg, enzovoort. Zo ontstaat in deze eerder kleine migrantengemeenschappen waar iedereen iedereen kent en van elkaar afhankelijk
is, een onhoudbare situatie. Verlovingen worden afgebroken, voor de andere kinderen
wordt het onmogelijk een goed huwelijk te sluiten. Er is enorme sociale druk om iets
te ondernemen, om de eer te zuiveren. Wat er dan precies gebeurt, hangt af van de
omstandigheden. Het kan gaan van strenge opvolging en bewaking, mishandeling,
huisarrest, uithuwelijking, achterlating bij familieleden in het land van herkomst, tot
verstoting of zelfs, hoogst uitzonderlijk, eremoord.
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Roddel is het venijnig gif van eergerelateerd geweld. Meisjes – en hun familie – zijn
de hele tijd bezig met het vermijden van roddel. Alles kan aanstootgevend zijn en tot
roddel leiden: te westerse kleding, make-up, te luid lachen, een babbeltje met een
jongen, gaan zwemmen, ... Meisjes voelen, zoals ze zelf zeggen, altijd en overal ogen
in hun rug (De Vries, 1987).
‘Het vormt je hele karakter. Je wordt heel beschermd opgevoed. Met constant angst
in je achterhoofd. Ik denk dat ik heel anders zou zijn geworden zonder eer’ (24-jarige
Turkse vrouw op een internetforum, van der Zee, 2006).
Om van de verantwoordelijkheid af te geraken, zullen vaders en moeders geneigd zijn
hun dochters jong te laten trouwen met een partner die zij zelf uitzoeken.
Naast ‘namus’ bestaat er nog prestige (in het Turks ‘seref’), wat niets met kuisheid
maar meer met succes, opleiding, aanzien, rijkdom enzovoort te maken heeft. Als je
je eer verliest, ben je als man niet per se je aanzien kwijt (dat zakt dan wel). Aanzien
ontleent de man ook aan onafhankelijkheid, eerlijkheid, rijkdom en aan zonen die
respect tonen. Het gaat steeds om het beeld naar buiten (Terpstra & van Dijke, 2006).
Wie geen prestige heeft, trekt zich op aan zijn eer (‘ik ben dan wel arm, maar ik ben
tenminste eervol’). Vandaar dat in migrantengemeenschappen, die het moeilijk hebben in hun gastland, de ‘namus’ vaak heel belangrijk wordt.

7.2.3. Eerwraak of eremoord
In het Turks spreekt men van ‘pisliáin temizlenmisi’, het schoonmaken van een viezigheid. Het in opspraak gekomen meisje, of vrouw, wordt gezien als vies, ze heeft
zich onmogelijk gemaakt. Haar uit de weg ruimen, de viezigheid opruimen, maakt de
familie weer schoon, ze kan weer met opgeheven hoofd deelnemen aan de gemeenschap (Van Eck, 2001). Dat schoonmaken vindt het liefst plaats in het openbaar, bij
daglicht en met veel omstanders. Er zijn veel messteken, veel schoten van kortbij,
vaak in het gezicht. Het slachtoffer moet dood. De dader wil dat het slachtoffer hem
ziet. Hij handelt koel en rustig, en geeft zich na aﬂoop direct aan bij de politie met de
woorden ‘ik heb mijn eer gezuiverd’. Hij wordt als man van eer beschouwd door zijn
gemeenschap, ook als de westerse justitie hem zoekt (Terpstra & van Dijke, 2006).
Meestal wordt geprobeerd de eer te zuiveren zonder moord, en wordt pas tot eremoord overgegaan als andere reddingsmiddelen hebben gefaald (Van Eck, 2001). Het
komt echter ook voor dat een vrouw nooit geweld heeft ervaren en ineens wordt vermoord om een (vermeende) misstap waarover wordt geroddeld (TransAct, 2005).

7.2.4. Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld is een breder begrip dan eerwraak, en omvat al het geweld dat
wordt gepleegd omwille van de eer, zowel om te voorkomen dat de kuisheid wordt
geschonden als om de eer te zuiveren (mishandeling, verstoting, uithuwelijking aan
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een oudere man (schanddekker), uithuwelijking aan een verkrachter, achterlating in
het land van herkomst, en in extremis (ere)moord).
Er is discussie over of genitale verminking ook als een vorm van eergerelateerd geweld
moet worden beschouwd. In feite wordt de vrouw verminkt om te vermijden dat zij voor
het huwelijk seksuele contacten zal hebben. Het is dus een preventieve form van eergerelateerd geweld. Omwille van het zeer speciﬁeke karakter van genitale verminking, en
de verschillen qua regio, wordt het echter meestal als een apart probleem beschouwd.
Eergerelateerd geweld is een bijzondere vorm van familiaal geweld. De achterliggende motieven en de daders verschillen sterk met het ons meer vertrouwde familiaal geweld. Een groot verschil is de instemmende, zelfs participerende houding van
familie en omstanders. Eergerelateerd geweld is een collectief uitgevoerde vorm van
(geestelijk, lichamelijk of seksueel) geweld. Het slachtoffer kan van haar omgeving
geen steun verwachten, terwijl ‘gewoon’ familiaal geweld, waarbij een individuele
pleger zijn frustraties, jaloezie en machteloosheid afreageert op de zwakkere partij,
meestal wel door omstanders wordt afgekeurd (Terpstra & van Dijke, 2006).
Bij ernstige erezaken wordt vaak een familieberaad gehouden. Meestal gaat het om de
mannelijke familieleden van de vrouw, soms die van de echtgenoot, die dan beslissen
hoe het probleem moet worden aangepakt. Kan het probleem worden opgelost met
onderhandelingen, uithuwelijking, verhuizing, wegsturing, verstoting? Als besloten
wordt dat het tot een eremoord moet komen, wordt een dader aangesteld. Om de
kostwinners van het gezin te sparen, en om de straf zo laag mogelijk te houden wordt
vaak een minderjarige als dader aangesteld. Het is van belang dat politie en rechter
begrijpen wie er werkelijk achterzit zodat die kan worden vervolgd. Overigens kunnen
ook vrouwelijke familieleden (met name schoonmoeders, maar ook zussen die zelf
hun huwelijkskansen zien verminderen door een erezaak in de familie) een rol op de
achtergrond spelen en mannen tot geweld aanzetten (van Eck, 2004).
Werkdefinitie: Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld
gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit als reactie op een (dreiging van) schending
van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie en waarvan de
buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken (Ferweda, 2005).

7.3. Sociale en regionale verschillen
Soms gaat men in de landen van herkomst losser om met eerkwesties dan de migrantengemeenschappen in het Westen, maar niet altijd. Er zijn grote regionale verschillen binnen landen als Marokko of Turkije, verschillen tussen het platteland en de stad,
verschillen tussen sociale klassen, enzovoort. Hoe dan ook zijn opvattingen over eer,
eerverlies en eerherstel aan veranderingen onderhevig, vermits culturen niet statisch
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zijn en voordurend veranderen. Tegelijkertijd zijn de regels niet eenduidig, wat maakt
dat de slachtoffers soms risico’s verkeerd inschatten.
Eergerelateerd geweld is geen typisch islamitisch, maar een regionaal verschijnsel.
Eremoorden komen voor in Turkije, Egypte, Jordanië, Afghanistan, Irak, Iran, Syrië,
Israël, Saoedi-Arabië, Jemen, Pakistan, India, Brazil, Ecuador, Uganda en in Europese
landen met migrantengemeenschappen uit die landen (o.a. PopulationData.net). In
Noord-Afrika, inclusief Marokko, geldt het gedachtegoed rond eer wel, maar wordt
de schuldige zelden gedood, en wordt zij meestal door verstoting gestraft, ze wordt
sociaal dood verklaard: alle contact wordt verbroken en alle herinneringen worden
weggeveegd (Abbrin, 2003, Terpstra & van Dijke, 2006 en het rapport van de VN-rapporteur Asma Jahangir in 2000). Toch zijn er wel gevallen van ernstige dreiging met
eremoord onder Marokkanen (Terpstra & van Dijke, 2006). Het islamitisch recht, de
‘sharia’, verbiedt eremoorden, maar voorziet wel in fysieke straffen als de vrouw haar
man of vader ongehoorzaam is. De islamitische clerus is meestal wel tegen eremoorden gekant, en dat kan mogelijkheden bieden in de preventie van eremoorden (van
der Zee, 2006).

Figuur 1: Landen waar eremoorden voorkomen

7.4. Hoe vaak komt eergerelateerd geweld voor?
De omvang van de problematiek is moeilijk in te schatten. Ook in Nederland heeft
men weinig cijfergegevens, maar enig nattevingerwerk van de politie leidt tot een
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raming van meer dan honderd slachtoffers van fysiek geweld per jaar (Terpstra & van
Dijke, 2006). Vaak is onduidelijk of het om eergerelateerd geweld gaat of om ‘gewoon’
familiaal geweld. Mits een voldoende kennis en degelijke registratiecodes zou het
mogelijk moeten zijn dat de politie cijfers bijhoudt van eremoorden. Dat zou al heel
wat zijn. Ook het algemeen welzijnswerk zou kunnen registreren hoeveel vrouwen zij
opvangen of ambulant helpen rond eergerelateerd geweld. Dat zou zeker ook nuttige
cijfers opleveren. Maar het is zo goed als onmogelijk om na te gaan hoeveel meisjes en
vrouwen in het gareel worden gehouden en hun leven niet naar eigen wens kunnen
ontplooien omwille van de eercultuur waarin zij leven. In die zin is het begrip ‘eergerelateerd geweld’ gewoon een te ruim begrip. Voor registratie zullen we ons moeten
beperken tot het topje van de ijsberg.

7.5. Wie is slachtoffer?

HET WAARGEBEURDE VERHAAL VAN AYĠE
Ayġe is een moderne, jonge vrouw van eenentwintig, hip gekleed en altijd met haar
mobiel binnen handbereik. Maar wanneer ze over straat loopt, kijkt Ayġe voortdurend
om zich heen, uit angst voor haar leven. Ze leeft ondergedoken, omdat ze wordt achtervolgd door haar eigen ouders, die wraak op haar hebben gezworen: de oude, Jezidische
traditie schrijft voor dat Ayġe moet trouwen met een Jezidi. Op haar twaalfde werd ze al
verkocht aan haar neef Hassan; met hem was ze voorbestemd te trouwen, maar Ayġe is
verliefd op de Duitse Oliver.
Vlak voor haar geplande huwelijk ziet ze maar één uitweg: vluchten. Ze kan zich niet overgeven aan een gedwongen huwelijk en kiest voor haar liefde voor Oliver. Maar daarmee is
de eer van de familie aangetast en gezichtsverlies behoort, zelfs in het moderne westen,
niet tot de mogelijkheden ...
Bron: Flaptekst van het boek Ayġe, op de vlucht voor eerwraak uitgegeven bij De Kern,
Baarn, 2004.

Niet alleen meisjes en vrouwen, maar ook heteroseksuele jongens/mannen worden
zwaar onder druk gezet om te trouwen met iemand die ze eigenlijk niet willen, het
kan hun verboden worden een interetnische relatie aan te gaan, of deze jongens kunnen worden aangeduid om een eremoord te plegen, met alle gevolgen van dien, tegen
hun individuele wil in. Als zij bij een meisje zijn betrokken van wie de ouders hen
niet zien zitten als huwelijkspartner, of met een getrouwde vrouw, kunnen zij zwaar
in de problemen komen. Autochtone jongens en jongens of mannen uit gemengde
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huwelijken schatten de eercultuur niet altijd juist in, waardoor zij zich wel eens in
nesten werken (zie het verhaal van Sherief in Van der Zee, 2006).
Er zijn geen vluchthuizen waar mannen of koppels terechtkunnen als er ernstige
dreiging van geweld is. Door (te dreigen met) geweld tegen hun geliefde proberen
familieleden ook wel eens een meisje/vrouw opnieuw in het gareel te krijgen (Terpstra & van Dijke, 2006 en het verhaal van Ayġe, 2004), en ondertussen is ook een
man slachtoffer.
Ook homoseksuele jongens en mannen kunnen het slachtoffer van eergerelateerd
geweld en eerwraak worden. Hoewel de kuisheid van de vrouwelijke familieleden
helemaal niet in het gedrang komt, vormt homoseksualiteit ook een smet op het familieblazoen. Er kan venijnig over worden geroddeld en bedreigingen, mishandelingen,
verstoting en moord kunnen het gevolg zijn.
Saskia van Aalst en Roy Johannink van In-pact (Nederland) deden zeer recent een
onderzoek naar eergerelateerd geweld tegen mannen (2007) en onderscheiden vijf
types slachtoffers;
Van Aalst en Johannink besluiten hun onderzoek met de volgende aanbevelingen:
meer aandacht voor deskundigheidsbevordering, meer aandacht voor bescherming
van hulpverleners, het voeren van discussies binnen afzonderlijke gemeenschappen,
het bundelen van (politie)expertise, aansluiten bij bestaande structuren en expertise
inzichtelijk maken op internet, met name door een domeinnaam als www.mannelijkeslachtoffers.nl te gebruiken als portaal.
Het grote verschil tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers is dat de erecode het
dagelijks bestaan van de mannen veel minder ingrijpend beperkt. Door de dubbele
moraal mogen jongens voor het huwelijk wel seks hebben, maar ze moeten goed
opletten met wie en ze moeten vaak discreet zijn om hun vriendin te beschermen
(Van der Zee, 2006).
Kinderen worden, toch in Turkije, beschouwd als behorende tot de familie van de
vader. Als de moeder van huis wegloopt, of een echtscheiding aanvraagt, is dat misschien nog te tolereren, maar de kinderen meenemen en die samen met een andere
man opvoeden, dat is nog wat anders (van Eck, 2001). Dit kan een erezaak dan ook
ernstig doen escaleren. Als kinderen getuige zijn van (extreem) geweld tegen hun
moeder is dat ook voor hen traumatisch, zoals blijkt uit andere hoofdstukken in dit
boek. (deel II hoofdstuk 5)
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Oorzaken gerelateerd aan typen slachtoffers54
Tabel 1. Eergerelateerd geweld tegen mannen (2007) en onderscheiden types slachtoffers
Bron: van Aalst en Johannink (2007)
Type slachtoffer en
geschonden eertype

Oorzaken

Eerherstelmaatregelen

I-A

Actief slachtoffer van de eigen
(of schoon)familie door de
familie-eer te schenden

Een man weigert zijn meer
traditionele rol te vervullen
of weigert een gedwongen
huwelijk

Maximaal verstoting

II-B

Actief slachtoffer van de eigen
familie door de familie-eer te
schenden

Een man is een interetnische
relatie aangegaan

Maximaal verstoting

III-C

Actief slachtoffer van de eigen
familie door de seksuele eer te
schenden

De ontdekking van de seksuele
voorkeur (homoseksualiteit)
leidt tot eerschending van de
eigen familie

Maximaal eerwraak

II

Actief slachtoffer van andermans familie door de (seksuele of familie-)eer te schenden

Een man verkracht, heeft of
wil (vrijwillige) omgang met
een (getrouwde) vrouw uit een
andere familie

Maximaal eerwraak

III

Passief slachtoffer van de
eigen familie-eer

Een man moet het eergerelateerd geweld van de eigen
familie toepassen, maar heeft
het geweld (in de ogen) van de
eigen- of schoonfamilie verkeerd of niet toegepast

Maximaal eerwraak

7.6. Implicaties voor politie
Het inschakelen van de politie kan als een provocatie van de eerschender worden
gezien en dus de zaak laten escaleren. Een verkeerde aanpak kan de eer nog meer
schenden, bijvoorbeeld door een geheim te laten uitlekken (Janssen, El Morabet &
Timmer, 2005). Praten over seksualiteit en geweld, zeker met buitenstaanders, wordt
als ongeoorloofd beschouwd en is een eerverlies op zich. Discretie is dus ontzettend
belangrijk. Het is heel belangrijk dat meer politiemensen gaan begrijpen hoe eergerelateerd geweld in elkaar zit. Als ze de denkpatronen rond eer en kuisheid begrij-

54. Actief of passief betekent in deze typering de rol van het slachtoffer in de eerschending.
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pen, en dus kunnen inschatten wanneer de eer is aangetast en er dus een risicovolle
situatie ontstaan is, is de kans op adequaat optreden veel groter. Maar men moet zeer
behoedzaam te werk gaan, want men probeert soms de politie op het verkeerde been
te zetten. Zo wordt er wel eens aangifte van verkrachting of aanranding gedaan, om
te maskeren dat het om een relatie gaat, of om de schuld van het meisje op de minnaar af te wentelen. Of bij een schaking, waarbij minderjarig meisje en partner samen
weglopen in de hoop daarna een huwelijk te forceren, kan de politie ingezet worden
om het meisje op te sporen en thuis te brengen. Daarna kan een gedwongen huwelijk
of andere vorm van eergerelateerd geweld volgen, want helemaal probleemloos verder
leven zit er dan niet meer in (van der Zee, 2006).
In Nederland heeft politieagent Willem Timmer zich toegelegd op eergerelateerd
geweld. Hij pakt het probleem aan door een uitgebreid netwerk binnen de allochtone
gemeenschap te onderhouden, en door nooit rechtstreeks over erekwesties te beginnen, maar door eerst een beetje het vertrouwen te winnen. Als hij dan kan beginnen
bemiddelen, is het heel belangrijk om het probleem dat voor de mannen is ontstaan,
niet te bagatelliseren. Met een houding als ‘ze moeten zich maar aanpassen’ kom
je er niet. Tegelijk moet duidelijk worden gemaakt dat geweld niet kan, en niet zal
worden getolereerd. Zo hield Timmer na een steekpartij niet één, maar zes leden
van een familie aan, om duidelijk te maken dat als de zaak nog zou escaleren, alle
betrokkenen zouden worden vervolgd. Bij een andere zaak, waarbij een minderjarige
dochter werd bedreigd, en bemiddeling geen zoden aan de dijk bracht, keek hij of
hij de man niet voor iets anders kon vatten. Dat bleek het geval, een drugzaak kreeg
prioriteit, de man verdween in de gevangenis, en de dochter was een tijdlang veilig
(van der Zee, 2006).
Nico Barut, vakadviseur etnische minderheden bij de politie Zuid-Holland-Zuid,
bekend van het pilootproject eergerelateerd geweld, kon met een Turkse vader onderhandelen. De vader was in alle staten omdat zijn gehuwde dochter een minnaar had,
terwijl haar man in het buitenland verbleef. Barut ging mee in de redenering van de
man, en wees hem erop dat niemand van de zaak wist. Als de vader zou ingrijpen,
zou de echtgenoot er wel weet van krijgen, en zou hij de vader kunnen verwijten dat
hij niet goed op zijn dochter had gepast. De vader volgde de redenering en zag af van
geweld, op voorwaarde dat de politieman de vrijer duidelijk maakte dat het moest
gedaan zijn. Barut sprak vervolgens inderdaad met de minnaar in kwestie, die een
getrouwde Turkse man bleek te zijn, die heel goed begreep welke risico’s hij liep (van
der Zee, 2006).
Vaak gaat aan eerwraak ernstige stalking vooraf. Ook dat moet op zich worden aangepakt.
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7.7. Implicaties voor hulpverlening, waaronder het Algemeen
Welzijnswerk
Ook voor de hulpverlening geldt dat discretie heel belangrijk is. Een erezaak escaleert
doordat de buitenwereld er weet van heeft. Meisjes en vrouwen horen niet met buitenstaanders te praten over problemen thuis. Als goedbedoelende hulpverleners na het
horen van het verhaal van de vrouw of het meisje gaan bemiddelen, moeten ze goed
opletten de zaak niet te verergeren. Om te beginnen moet de man of vader de bemiddelaar als dusdanig erkennen. Man zijn, wat ouder zijn, en moslim zijn kan veel helpen. Een imam (van dezelfde geloofsrichting, en er zijn er véél binnen de islam) heeft
natuurlijk een streepje voor, maar een succesvol man uit de eigen gemeenschap ook.
Een westerse vrouw, wat voor functie of diploma’s ze ook heeft, heeft voor een conservatieve man niet het gezag om ongevraagd opvoedings- of relatieadvies te komen
geven (van der Zee, 2006). Heel interessant in dit verband is het ‘moslima’-project
van politie Mechelen, waarbij moslimvrouwen als vrijwilligers bij vrouwen langsgaan,
nadat de politie lucht heeft gekregen van familiaal of eergerelateerd geweld. Zij kunnen vrij anoniem, als ‘vriendin’ de vrouw bijstaan door haar objectieve informatie te
geven, de weg te wijzen naar de hulpverlening, enzovoort.
Ook voor de hulpverlening geldt dat het nodig is dat meer mensen meer weten van
eergerelateerd geweld en van de eerculturen. Hier gaat het vaak niet op om te beginnen werken aan weerbaarheid, communicatie, het herkennen van triggers, ... Ook
advies als ‘laat je dochter nu gewoon haar eigen leven leiden’ is contraproductief. Wat
wel kan helpen is informatie. De wetgeving in België rond gewelddelicten en de straffen die hiermee gepaard gaan, de wetenschap dat eerwraak in de Koran uitdrukkelijk
wordt verboden of gewoon praktische kennis, zoals het feit dat in een vluchthuis
alleen vrouwen wonen bijvoorbeeld. Net zoals bij politie is het belangrijk mee te gaan
in de denkpatronen rond eer, en zo te zoeken naar een oplossing. In feite is dat ook
meervoudige partijdigheid.
Heel vaak willen weggelopen vrouwen en meisjes weer contact met hun familie. Ze
zijn eenzaam, ze missen hun moeder, tantes, zusjes, de nestwarmte. Ze komen uit
hechte families waar hun niet geleerd is om zelfstandig te zijn, maar om zich te plooien naar de gemeenschap. Dat maakt alleen leven heel moeilijk, en hun verlangen om
weer bij de familie te zijn, kan hen onvoorzichtig maken. Ze willen het geloven als
iemand van de familie belt en zegt ‘het is oké, alles is voorbij, kom maar terug’. Maar
het kan een valstrik zijn, en aanleiding geven tot nieuw geweld. Hulpverleners moeten hier alert voor zijn, niet denken ‘zij zal het wel weten, het is toch haar familie’. Het
is dus heel belangrijk met deze vrouwen te werken aan het opbouwen van een nieuw,
familievervangend netwerk.
Men moet niet van elke allochtoon die hulp komt vragen denken dat het om eergerelateerd geweld gaat, maar men moet wel, net als met ‘gewoon’ familiaal geweld,
durven doorvragen. Meisjes en vrouwen zijn niet gewend over eer, seksualiteit of
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zelfs problemen thuis te praten. Hen is geleerd dat hierover praten de familie al te
schande maakt. Vaak zullen ze dus met een verdoken hulpvraag afkomen. Het aantal
zelfmoorden onder allochtone meisjes (vooral Hindoestanen) is schrikbarend hoog
(Van der Zee, 2006), en doet inzien met wat voor een druk zij moeten omgaan, hoe
moeilijk hun leven hier is. Ze hebben recht op een begripvolle, luisterende hulpverlening die niet met eigen waarden en normen staat te zwaaien.

7.8. Voor welke sectoren is het een thema?
Dezelfde inzichten kunnen ook in andere sectoren van toepassing zijn. Zeker CLB’s
en scholen zouden zich best bewust zijn van mogelijke problemen. Meisjes worden
vaak, preventief of als straf, scherp in de gaten gehouden, zodat ze niet de ruimte
hebben om naar hulpverlening te stappen, maar ze moeten wel naar school. Als hier
signalen kunnen worden opgepikt en opgevolgd, kan veel stil leed worden voorkomen
of verholpen. Van der Zee (2006) stelt zelfs voor een vak ‘mensenrechten’ in te voeren
op school, waar dit thema een plaats zou kunnen krijgen.
Opbouwwerkers in migrantengemeenschappen kunnen zinvol preventief werk doen
door debat te voeren in niet-crisis momenten. Het project ‘De Zwarte Tulp’ en de
Stichting Kezban, in Nederland, hebben voorbeeldmateriaal en lesmateriaal dat kan
worden gebruikt. Uiteraard is het heel belangrijk niet alleen met de meisjes hierover
te praten, maar ook met de jongens. Voor getrouwde vrouwen zijn bijeenkomsten
onder de noemer ‘gezondheidszorg’ heel geschikt, liever dan open en bloot een bijeenkomst over eergerelateerd of zelfs familiaal geweld te organiseren.
Uiteraard krijgen huisartsen en spoedafdelingen lichamelijke letsels ten gevolge van
geweld binnen. Gynaecologen krijgen dan eerder te maken met zaken als herstel van
het maagdenvlies, overtijdbehandeling, zwangerschapsonderbreking, SOA-behandeling, anticonceptie, en dergelijke. Ook hier is alertheid en samenwerking geboden.
Vertrouwenscentra kindermishandeling, bijzondere jeugdzorg enzovoort kunnen en zullen allicht met eergerelateerd geweld te maken krijgen.
Tot slot zou ook de juridische wereld moeten worden geïnformeerd over eergerelateerd
geweld. Dit om ten eerste erezaken te registeren, maar ook om door te hebben wat
werkelijk gaande is bij bepaalde misdrijven.

7.9. Preventie van eergerelateerd geweld
De families uit eerculturen doen er zelf alles aan om eerverlies te voorkomen. Meisjes
(ook schoondochters) die zich te vrijpostig, te westers gedragen worden kort gehouden (en bij weerstand steeds korter, tot het echt opsluiting wordt). Broers en neven
worden ingezet om de meisjes te controleren op (weg naar) school, mogelijke roddel
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wordt nauw gevolgd, ... Door zelf te roddelen leren oudere vrouwen hun dochters,
schoondochters, nichtjes en buurmeisjes ook wat kan en wat niet kan, wat fatsoenlijk
is en wat niet. Door roddel over anderen worden ook thuis waarden overgedragen die
in het hoofd gaan zitten. Andere methodes om eerverlies te voorkomen zijn vroeg
uithuwelijken, (dreigen met) achterlating in het land van herkomst, mishandeling
om haar te leren waar de grenzen liggen, ... Soms verhuist het hele gezin om aan de
roddel te ontkomen die met eerverlies is gepaard gegaan.
De zorg van westerlingen is helemaal niet om eerverlies te voorkomen, maar om
eergerelateerd geweld te voorkomen. Daar kan elke burger een bijdrage toe leveren.
Door ervoor te zorgen dat allochtonen werk vinden, geholpen worden de taal te leren,
geholpen worden hun basisrechten te laten gelden, ... Als ze worden geholpen om
te integreren doordat het gastland hen open en gastvrij ontvangt worden ze minder
afhankelijk van land- en streekgenoten. Door te studeren komen jongeren in andere
milieus dan die van hun ouders. Stilaan wordt dan de eigen gemeenschap niet het
enige milieu waar deze mensen zichzelf mogen zijn, dan breekt hun wereld open.
Dan verliest roddel zijn kracht (Van Eck, 2001).
Eer is onderdeel van het prestige. Hoe minder prestige, hoe sneller een erekwestie
escaleert tot een eremoord. Door ervoor te zorgen dat allochtone mannen niet volledig
van hun eer (namus) afhankelijk zijn, maar ook aanzien (seref) hebben, kunnen we
dus eergerelateerd geweld, en vooral eremoorden voorkomen. Erekwesties escaleren
in het buitenland (dus niet het land van herkomst) sneller tot eremoorden, omdat de
migranten sterker op elkaar aangewezen zijn. Er is meer sociale controle, er is meer
armoede en werkloosheid (en dus lage seref), er zijn meer generatieconﬂicten en
cultuurconﬂicten, en door huwelijksmigratie werkt het systeem van uithuwelijking
niet meer zoals in het land van herkomst (zie ook deel II hoofdstuk 6). Allochtone
vrouwen zijn zich aan het emanciperen, en dat net terwijl allochtone mannen, die het
gevoel hebben dat er in het westen geen plaats voor hen is, radicaliseren. Daardoor
neemt het risico op eergerelateerd geweld enorm toe. Dit probleem zal niet zomaar
verdwijnen, we zullen ermee moeten leren omgaan.
Maar we mogen de hoop niet opgeven: hoe meer strijd, hoe meer bevrijding er uiteindelijk zal zijn.
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8. Ontspoorde zorg: de schaduwzijde van
mantelzorg bij ouderenmis(be)handeling
Nele Verrezen55

8.1. Inleiding
‘Er was eens een stokoude man, zijn ogen waren troebel en de oude vader hoorde niet
meer zo best. Van die dingen had hij zelf natuurlijk het meeste last. Maar de beverigheid
van zijn handen was een andere zaak. Daar mopperde zijn schoondochter op want bij het
eten morste hij steeds van alles op het schone tafellaken. Dat maakte de schoondochter
op den duur zo boos dat zij besliste dat de oude man voortaan maar op zijn plaatsje
achter de kachel moest eten. En om te voorkomen dat hij ook daar zou morsen, gaf ze
hem zo weinig dat de bodem van het bord nauwelijks bedekt was.’
(Uit: De Sprookjes van Grimm, Van Steenbergen, 1988)

Al in het begin van de negentiende eeuw werd de problematiek van ouderenmis(be)
handeling aangekaart door de gebroeders Grimm. Helaas komt deze geweldvorm niet
alleen in sprookjes voor, maar worden we als samenleving steeds meer geconfronteerd met emotionele berichten over geweld ten aanzien van ouderen.
Net als kindermishandeling en partnergeweld is ouderenmis(be)handeling een
vorm van ‘geweld achter de voordeur’ die diepe littekens nalaat op alle betrokken
partijen. Tot op heden rust er nog steeds een zwaar taboe op deze vorm van intrafamiliaal geweld, mensen kunnen amper geloven dat het bestaat. Ouderdom wordt
immers geassocieerd met eerbied en respect en niet met misbruik en mis(be)handeling.

55. Nele Verrezen werkt sinds 18 juli 2006 binnen het Onthaalpunt Partnergeweld van CAW ’t Verschil.
Voordien liep zij stage (van oktober 2005 - januari 2006) bij het Time-Out project te Antwerpen en de
Provinciaal Coördinator Intrafamiliaal Geweld Pascale Franck.
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In dit artikel willen we de problematiek van geweld binnen een zorgrelatie bekijken
op basis van literatuur en ervaring uit de hulpverlening. We gaan in op de speciﬁciteit
van ouderenmis(be)handeling, welke signalen we kunnen opmerken en hoe men kan
optreden.

8.2. Wat is ontspoorde zorg?
Naast de vele schrijnende verhalen van moedwillige uitbuiting, pesterijen, fysiek en
andersoortig geweld, zijn vandaag de dag ook verhalen bekend van mantelzorgers
die zo vermoeid of gefrustreerd raakten door de zware zorg voor hun ouders of oude
partner, dat hun goedbedoelde zorg ontspoorde. Ontspoorde zorg onderscheidt zich
van mishandeling in de intentie achter het handelen of nalaten van handelen. Noch
het intentionele geweld ten aanzien van ouderen, noch een ontsporing van de zorg,
kan worden getolereerd. In deze bijdrage wordt enkel ontspoorde zorg in de familiale
sfeer belicht. Ondanks het frequent voorkomen, zal niet dieper worden ingegaan op
ontspoorde zorgsituaties in rust- en verzorgingstehuizen.
Mantelzorgers bieden vaak vele jaren hulp, zorg en aandacht aan een dierbare.
De meeste mantelzorgers doen dit vanuit de beste intenties, maar op een bepaald
moment kan de zorg ontsporen omwille van verscheidene redenen: zorgtaken die
steeds zwaarder worden, de oudere die steeds verder achteruitgaat, de eigen vermoeidheid die de kop opsteekt, de oudere die niet meewerkt of zo van karakter is veranderd
dat hij onvoorspelbaar of agressief wordt, de frustratie, wanhoop en onmacht over de
situatie die steeds maar toeneemt evenals het verdriet. Er kunnen dus verschillende
redenen zijn waarom mensen de zorg voor hun dierbare oudere niet volhouden. Ze
gaan minder goed verzorgen of reageren hun gevoelens af op de oudere met harde
woorden, kil zwijgen, een duw of een klap. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Overbelaste mantelzorgers
beseffen vaak niet dat ze ernstig over de schreef gaan. Hun acties komen voort uit
onmacht, onkunde of onwetendheid en zijn in zeker zin een noodkreet. Er is hierbij
geen sprake van moedwil, maar de ontsporing kan wel ernstige vormen aannemen en
daarmee ingrijpende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen.
Ten gevolge van enerzijds de diepe littekens die een ontspoorde zorgsituatie op de
betrokkenen kan nalaten en anderzijds de toenemende vergrijzing, is het zeer belangrijk om als samenleving meer kennis op te bouwen rond deze problematiek en een
aangepast hulpverleningsaanbod uit te werken. Het aantal ouderen groeit immers
steeds meer, terwijl er in hun naaste omgeving steeds minder mensen beschikbaar
zijn om voor hen te zorgen. Ouderen hebben de dag van vandaag minder kinderen
en het is bovendien niet meer vanzelfsprekend dat de kinderen in de buurt van het
ouderlijk huis blijven wonen. Een andere maatschappelijke verandering is de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de vroeger vanzelfsprekende verzorgers.
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Vrouwen hebben steeds minder tijd om zorg te bieden aan hun ouders of schoonouders. Bovendien zijn er, ondanks de vele inspanningen van de overheid, nog steeds
tekorten in het zorgaanbod voor ouderen. Vele verpleeg- en verzorgingstehuizen kampen met lange wachtlijsten. Naar aanleiding van deze maatschappelijke trends kan
verwacht worden dat de druk op mantelzorgers in de toekomst alleen nog maar zal
toenemen. Daarmee groeit ook de kans op een ontsporing van de zorg. Indien er vanuit de samenleving geen gepast antwoord ten aanzien van deze problematiek wordt
aangereikt, dreigen ontspoorde zorgsituaties een ernstig maatschappelijk probleem
te worden in de toekomst.
Deze bijdrage beoogt wat meer toelichting te geven bij de uitingsvormen van ontspoorde zorg, mogelijke verklaringen voor het ontsporen van de goedbedoelde zorg,
de gevolgen en de signalen. Verder wordt dieper ingegaan op het aandeel van de
mantelzorger en de oudere in het voortduren van de ontsporing. Tot slot worden
enkele voorstellen geformuleerd rond hoe ontspoorde zorgsituaties kunnen worden
voorkomen of moeten worden aangepakt.

8.3. Hoe uit ouderenmis(be)handeling zich?
De ontsporing van de zorg kan verscheidene vormen aannemen. Ouderen kunnen
het slachtoffer worden van overschrijding van lichamelijke, geestelijke en seksuele
grenzen. Het kan ook de vorm aannemen van verwaarlozing of ﬁnanciële uitbuiting.
Psychische of lichamelijke mishandeling en verwaarlozing kunnen vaak als uitingen
van een ontspoorde zorg worden beschouwd, terwijl ﬁnanciële uitbuiting en seksuele
grensoverschrijding eerder als opzettelijke mishandeling kunnen worden getypeerd.

8.3.1. Psychisch
Alfred is begin zeventig. Hij verzorgt zijn dementerende vrouw. Hij weigert elke hulp
omdat het gezin altijd alles zelf heeft kunnen oplossen. Hij is trots op zijn onafhankelijkheid. In het verleden zorgde zijn vrouw altijd voor het huishouden. Nu ze steeds minder
kan, heeft hij dingen over moeten nemen en inmiddels rust bijna het hele huishouden op
zijn schouders. Hij kan de last niet goed aan en neemt het zijn vrouw stiekem kwalijk dat
ze hem zo laat zitten. Hij vindt dat zijn vrouw de hele dag aan zijn kop zeurt, met vragen
en verhaaltjes waar hij geen touw aan vast kan knopen. Dat tergt hem zo dat hij steeds
meer tegen haar begint te schreeuwen en haar kleineert.

Verbale agressie is de meest voorkomende vorm van ontspoorde zorg. Schelden, dreigen en schreeuwen kunnen manieren zijn voor de mantelzorger om de opgekropte
frustratie te uiten. Vernederen, infantiliseren (bijvoorbeeld over het hoofd van de
oudere spreken tijdens gesprekken), negeren en schending van rechten (bijvoorbeeld
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post openmaken of beperking in bewegingsvrijheid) zijn minder in het oog springende uitingsvormen.

8.3.2. Lichamelijk
Omdat haar moeder niet snel aan de beurt zou zijn voor een plaats in het verzorgingstehuis, besloot dochter Margriet haar moeder in huis te nemen. Sinds de moeder bij
Margriet inwoont, gaat ze snel achteruit. Ze vergeet steeds meer, raakt vaker verward en
is zo onzeker dat ze bijna de hele dag achter Margriet aanloopt. Margriet wordt er doodnerveus van. Haar pogingen om haar moeder ergens te laten zitten met een tijdschrift of
een krant, zodat zij haar werk kan doen, lopen op niets uit. Ten einde raad bindt Margriet
haar moeder met haar enkels aan haar stoel vast. Wanneer haar moeder begint te gillen,
geeft ze haar een klets in haar gezicht, in de hoop dat ze bedaart. Als dat niet helpt, geeft
ze haar pilletjes die haar zo rustig maken dat ze de hele dag stil blijft zitten.

Het ligt voor de hand om bij overschrijding van lichamelijke grenzen te denken aan
uiterlijke tekenen zoals blauwe plekken of kneuzingen. Zichtbare letsels kunnen het
gevolg zijn van slaan, duwen en schoppen, maar ook van krabben, knijpen en een
te hardhandige lichamelijke verzorging. Ook het verkeerd gebruik van medicatie of
het overmatig toedienen van een kalmeringsmiddel, kan worden beschouwd als een
lichamelijke grensoverschrijding.

8.3.3. Verwaarlozing
Hilde (68) woont alleen in haar eigen huis. Ze is sterk zorgafhankelijk als gevolg van
een beroerte. Ze is incontinent en heeft doorligwonden. Elke ochtend en avond komt
een verpleegster haar verzorgen, maar eigenlijk heeft ze meer zorg nodig. Jan (38), een
volwassen neef van Hilde, heeft zich enkele jaren geleden geëngageerd om voor zijn
zieke tante te zorgen. Jan heeft het echter heel druk de laatste tijd, hij is voorzitter van de
plaatselijke fanfare, werkt nog fulltime en heeft een eigen gezinsleven. De verpleegster
treft Hilde steeds vaker hongerig aan, met een lege koelkast, in een vervuild huis en zonder schone kleren in de kast. Wanneer de verpleegster Jan over deze situatie aanspreekt
en hem voorstelt Hilde te laten opnemen, is hij heel opgelucht.

Verwaarlozing kan zowel op lichamelijk (bijvoorbeeld voedsel, kledij, ...) als op emotioneel vlak (bijvoorbeeld geen aandacht geven, contact met derden beletten, ...). De
grens tussen emotionele verwaarlozing en eenzaamheid is echter vaag, het subjectieve aspect speelt mee in de beoordeling van de situatie. Verder kan een onderscheid
worden gemaakt tussen passieve verwaarlozing en actieve verwaarlozing. Passieve
verwaarlozing betekent dat de verzorger faalt in de verzorging zonder dat deze er
zelf weet van heeft. Het gaat niet om een intentionele daad, dit in tegenstelling tot
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de actieve verwaarlozing waar de verzorger wel doelbewust de oudere gaat verwaarlozen.

8.3.4. Financiële uitbuiting
De dochter van de 83-jarige mevrouw M. fietste dagelijks tien kilometer om voor haar
moeder te kunnen zorgen. Toen zij ten val kwam en niet meer kon fietsen, kwam daarmee
de zorg voor haar moeder in het gedrang. Omdat haar moeder volgens haar niet meer
over de geldzaken kon beslissen, besloot de dochter zelfstandig een voorschot op de
erfenis te nemen. Ze kocht een klein autootje en kon zo haar moeder blijven verzorgen.

Het plunderen van een rekening, te veel aanrekenen, of ongevraagd huisraad meenemen uit het huis van de oudere zijn duidelijke vormen van uitbuiting. Het betreft
hier het zich zonder afspraak of gedwongen toe-eigenen van geld of eigendommen
van de oudere. Ook het inperken van de ﬁnanciële vrijheid van de oudere is een vorm
van uitbuiting. Uitbuiting zal vaak met opzet plaatsvinden maar het kan, zoals uit het
voorbeeld blijkt, ook een vorm van ontspoorde zorg zijn.

8.3.5 Seksueel
Deze vorm blijft nog te vaak buiten beeld. In onze samenleving leeft immers de opvatting dat ouderen hier geen slachtoffer van kunnen worden, maar toch gebeurt het.
Wanneer een oudere wordt gedwongen een pornoﬁlm te bekijken of wanneer hij/zij
ongewenst wordt geconfronteerd met seksuele handelingen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor het psychisch welzijn van de oudere. Aanranding, gedwongen seksuele handelingen en verkrachting vallen niet meer te typeren als ontsporing, maar
zijn een vorm van opzettelijke geweldpleging.
Al deze ontsporingen kunnen van de mantelzorger uitgaan, maar ook van de oudere.
Die kan de mantelzorger ook slaan, treiteren, bestelen, geen privacy gunnen, in de
vrijheid belemmeren, onheus bejegenen of seksueel belagen. Voor mantelzorgers die
in een dergelijke situatie verkeren, is het vaak bijzonder moeilijk goede zorg te blijven
verlenen. De mantelzorger en de oudere reageren op elkaar en zo kan een situatie van
wederzijdse agressie ontstaan. Het gevaar van escalatie is dan bijzonder groot.

8.4. Verklaringen voor een ontsporing van de mantelzorg
Er zijn tal van factoren die kunnen meespelen in het ontsporen van de mantelzorg. Zo
kunnen bijvoorbeeld middelengebruik, eerdere geweldervaringen binnen het gezin
(kindermishandeling of partnergeweld), onkunde of stress (baanverlies, persoonlijke
ziekte, laag inkomen, problemen op het werk, ...) het risico op een ontsporing van
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de zorg doen toenemen. Iedere mantelzorger die ermee te maken krijgt, heeft een
eigen verhaal. In deze bijdrage beperken we ons tot de twee voornaamste categorieën:
onkunde en onwetendheid, overbelasting en onmacht.

8.4.1. Onkunde en onwetendheid
Onkunde en onwetendheid liggen dicht bij elkaar. Een mantelzorger kan de juiste
kennis (bijvoorbeeld onvoldoende kennis over ziekteprocessen) of vaardigheden (bijvoorbeeld niet weten hoe een oudere te tillen) missen waardoor het kan gebeuren dat
de mantelzorger onbewust en onbedoeld de oudere verkeerd behandeld. Doorgaans
hebben de meeste mantelzorgers zich immers nauwelijks kunnen voorbereiden op
deze zware taak en hebben ze geen training gehad in de uitvoering van complexe
zorgtaken.

8.4.2. Overbelasting en onmacht
Overbelasting wordt vaak genoemd als oorzaak van ontsporing. Overbelasting is het
gevolg van een langdurig onder spanning of continu onder tijdsdruk staan. Wanneer mantelzorgers onvoldoende ontspanning krijgen, gaan ze over hun eigen grenzen. Aan de ontsporing van de mantelzorg gaat een slopend proces van toenemende
belasting vooraf: mantelzorgers blijven zich inzetten met steeds minder energie, ze
blijven roeien met steeds kleinere riemen, ze gaan steeds verder aan zichzelf voorbij
en schuiven hun normen en grenzen in de zorg stapje voor stapje op. Het overschrijden van de eigen grenzen is dus belangrijk bij het ontstaan van een ontspoorde zorg.
Overbelasting kan leiden tot overspannenheid, maar kan ook uitmonden in het overschrijden van grenzen van anderen. Overbelasting kan ook optreden door langdurige
gevoelens van onmacht en frustratie. Onmacht omdat de toestand van de oudere geen
hoop op verbetering toelaat en het moeilijk is om getuige te zijn van karakterveranderingen waaraan niets te veranderen valt. Ook de frustratie om het verlies van een
eigen leven naast het zorgen voor de oudere kan een rol spelen. Mantelzorgers voelen
zich vaak na enige tijd gevangen in het web van de zorg. De mantelzorg gaat immers
ten koste van de eigen vrije tijd en doorgaans besteden veel mantelzorgers meer tijd
aan de zorg dan ze eigenlijk zouden willen.
Een ontspoorde zorg kan diepe littekens nalaten op de oudere. Zo kan het gevoel van
welbevinden worden aangetast, gaan ouderen zich vaak nog eenzamer voelen, kampen ze met schuld- en schaamtegevoelens, maar ook hun gezondheidstoestand kan
verslechteren (bijvoorbeeld als gevolg van het niet correct toedienen van medicatie).
Een ontspoorde zorg laat echter niet alleen op de oudere, maar ook op de mantelzorger diepe sporen na.
De mantelzorger heeft namelijk niet de intentie de oudere kwaad te doen, maar door
onwetendheid, onkunde of overbelasting gaat de zorg voor de oudere ontsporen, en
kan dit ook ingrijpende gevolgen hebben voor het leven van de mantelzorger. Net zoals
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bij de oudere tast een ontspoorde zorg het psychisch welbevinden van de mantelzorger
aan (bijvoorbeeld schuld- en schaamtegevoelens of depressieve klachten ontwikkelen).
Verder is het niet onbelangrijk om ook oog te hebben voor andere familieleden, buren
en hulpverleners die mede geraakt en gekwetst kunnen worden door deze problematiek. Net als andere vormen van intrafamiliaal geweld laat een ontsporing van de zorg
diepe littekens na bij alle betrokken partijen. Het is om die reden ontzettend belangrijk
dat de uitgezonden signalen van de oudere, de mantelzorger en de omgeving worden
herkend opdat het geweld een halt toegeroepen zou kunnen worden.

8.5. Signalen van ontspoorde zorg
Signalen van ontspoorde zorg zijn zelden eenvoudig waar te nemen. Wanneer de
zorg ontspoort, zal noch de mantelzorger, noch de oudere geneigd zijn met hun verhaal naar buiten te treden en hulp te zoeken. Het is namelijk niet makkelijk voor de
mantelzorger toe te geven dat de zorg af en toe te zwaar wordt. Het voelt aan als een
persoonlijk falen en er is angst voor de reacties van de buitenwereld. Ook de oudere
zal niet snel geneigd zijn hulp in te roepen wanneer er problemen zijn met de mantelzorger. Voor veel hulpverleners is dit vaak frustrerend en onbegrijpelijk. Ouderen
kunnen echter verscheidene redenen hebben om hulp af te wijzen. Een belangrijke
reden voor ouderen om het geweld te verzwijgen is de loyaliteit die ze hebben ten aanzien van de mantelzorger (bijvoorbeeld ‘ze heeft het al zo zwaar en ze doet al zo veel
voor me, ik zal nooit een kwaad woord over haar spreken.’). Bovendien kunnen angst
voor een opname, angst voor de reactie van de mantelzorger en angst voor het verbreken van de relatie een motief zijn om de misbehandeling geheim te houden. Verder
kunnen ook andere redenen zoals schaamte- en schuldgevoelens, de wederkerigheid
van grensoverschrijding en het niet weten wat te doen, ervoor zorgen dat ouderen niet
met anderen over het geweld spreken. Ook omstanders of naasten zijn bang om tussen te komen: ze voelen zich onbekwaam om te reageren en de situatie te verbeteren,
willen geen drukte maken of onderschatten de ernst van de ontsporing. De betrokken
partijen zitten vaak verstrikt in geheimhouding en houden op die manier de ontsporing in stand. De mantelzorger zal immers steeds verder over de eigen grenzen en de
grenzen van de oudere gaan. Het geweld zal steeds vaker voorkomen en ernstigere
vormen aannemen.
Ondanks het feit dat het heel moeilijk is ontspoorde zorgsituaties te herkennen, worden er door zowel de oudere, de mantelzorger, als de omgeving noodsignalen uitgezonden.

8.5.1. Signalen van ontspoorde zorg bij de mantelzorger
Mantelzorgers slagen er vaak bijzonder goed in om de eigen overbelasting verborgen
te houden, soms zijn ze zich er zelfs niet van bewust. Een overbelasting van de man-
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telzorger kan zich op verschillende manieren uiten. Spanningsklachten kunnen een
uiting zijn van lichamelijke overbelasting terwijl somberheid, algehele nervositeit of
geprikkeldheid kunnen wijzen op emotionele overbelasting van de mantelzorger. Het
spreekt voor zich dat snauwen tegen of klagen over de oudere, duidelijke uitingen zijn
van frustratie of onmacht. Wanneer de mantelzorger hulpverleners tracht buiten te
houden of niet toestaat dat de oudere alleen met een hulpverlener spreekt, kan dit ook
wijzen op een ontspoorde zorgsituatie.

8.5.2. Signalen van ontspoorde zorg bij de oudere
Tekenen van een ontspoorde zorgsituatie zijn bij een oudere misschien sneller waar
te nemen dan bij een mantelzorger. Maar zoals al werd aangegeven is het belangrijk
dat hulpverleners voorzichtig zijn met de interpretatie van de opgevangen signalen.
Blauwe plekken ontstaan namelijk gemakkelijk op hoge leeftijd en paradoxale boodschappen of depressieve klachten zijn niet ongewoon bij mensen die verward raken.
Toch is het belangrijk om als hulpverlener alert te zijn voor signalen. Zo kunnen
lichamelijke of psychische klachten (bijvoorbeeld somberheid, verdrietig zijn, kort
aangebonden of angstig zijn) van een oudere, onsamenhangende of tegenstrijdige
verklaringen voor lichamelijke verwondingen, signalen zijn van een ontspoorde zorgsituatie.

8.5.3. Signalen van ontspoorde zorg uit de omgeving
Iemand die de zorg voor een oudere op zich neemt, neemt daarmee ook vaak de verzorging van diens huis op zich. Hulpverleners kunnen dus eveneens signalen van
een ontspoorde zorg terugvinden in de omgeving van de oudere (bijvoorbeeld een
vervuild huis, opgestapelde was, ongeopende post, onverzorgde dieren en planten).
Om ontspoorde zorgsituaties te kunnen herkennen is het dus zeer belangrijk dat
hulpverleners openstaan voor deze problematiek en op de hoogte zijn van de verschillende risicocontexten, de uitingsvormen en de signalen. Indien hulpverleners signalen opvangen, is het belangrijk dat ze hun vermoedens onderzoeken, de problematiek
bespreekbaar maken en nagaan welke hulp er ten aanzien van de oudere en de mantelzorger noodzakelijk is en aangeboden kan worden voordat men met concrete acties
van start gaat. Hulpverleners dienen hierbij wel de nodige voorzichtigheid in acht
te nemen. Er mag namelijk niet te snel worden geconcludeerd dat er sprake is van
misbehandeling. Om die reden is het belangrijk dat hulpverleners oog hebben voor
het samen of herhaaldelijk voorkomen van bepaalde signalen of het ontbreken van
een aannemelijke verklaring ervan. De signalen en indicatoren moeten bovendien in
de concrete context worden bekeken voordat men effectief van een ontsporing kan
spreken. Opgevangen signalen kunnen wijzen op een ontsporing van de zorg, maar
kunnen ook wijzen op een andere problematiek. Het voorkomen van een signaal betekent dus niet automatisch dat er sprake is van mis(be)handeling. Omgekeerd geldt
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deze redenering echter ook, het is niet omdat er geen signalen worden opgevangen
dat er geen sprake is van een ontspoorde zorg.

8.6. Een interventie op maat
Uit de kennis die we vandaag hebben over de problematiek van ontspoorde zorg kan
geconcludeerd worden dat we als samenleving enerzijds preventieve acties moeten
ontwikkelen en anderzijds een hulpverleningsaanbod moeten uitwerken om in te
grijpen in ontspoorde zorgsituaties.
De laatste jaren worden steeds meer sectoren aangesproken om een hulpverleningsaanbod op te zetten rond de problematiek van ouderenmis(be)handeling.

8.6.1. De mogelijke rol van verschillende actoren in het voorkomen
van en omgaan met ontspoorde zorg
8.6.1.1. Preventie
Als we het hebben over preventie is er een onderscheid tussen het voorkomen van
het ontstaan van ouderenmis(be)handeling en de vroegdetectie, er zo vroeg mogelijk
bij zijn.
Het zorgen voor een samenhangend en sluitend beleid waarin aandacht is voor de
veiligheid, het welzijn en de gezondheid van ouderen is een belangrijke taak voor
het beleid ter preventie van ouderenmis(be)handeling. Bijkomend moet een aanpak
worden uitgewerkt voor de verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling,
namelijk moedwillige ouderenmis(be)handeling en ontspoorde zorg (Van Heerwaarden en Schaafsma, 2005). Bovendien moet er in dit beleid voldoende aandacht worden besteed aan het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers, omdat dit een
belangrijke vorm van preventie bij ouderenmis(be)handeling, en zeker bij ontspoorde
zorg is.

8.6.1.2. Referentiepersoon bij signaaldetectoren
Organisaties die veel in contact komen met ouderen (thuiszorgorganisaties, ingebouwde mutualiteiten, rust- en verzorgingstehuizen, ...) zouden best een soort ‘referentiepersoon’ hebben voor ouderenmis(be)handeling. Deze diensten zijn immers
belangrijke signaaldetectoren voor dit thema, omdat ze regelmatig contact hebben
met oudere mensen en/of hun omgeving. Deze ‘referentiepersoon’ kan het thema
ouderenmis(be)handeling binnen de eigen organisatie behartigen, zorgen dat het
thema ouderenmis(be)handeling bekend en vertrouwd geraakt bij de medewerkers en wordt (h)erkend. Daarnaast kan deze referentiepersoon trainingen voor
eigen medewerkers in het signaleren van ouderenmis(be)handeling organiseren.
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Dit kan in samenwerking met het Vlaams Meldpunt en de provinciale Steunpunten
Ouderenmis(be)handeling en hulpverleningsdiensten gebeuren. Deze persoon kan
eveneens deelnemen aan netwerkvergaderingen over dit thema, en op deze manier
worden gevoed en ondersteund.

8.6.1.3. De ondersteuning van de mantelzorgers
Een belangrijke taak voor signaaldetectoren kan zijn het preventief ondersteunen
van mantelzorgers. Hulpverleners dienen zich, aan de hand van gesprekken met de
mantelzorger, een zo volledig mogelijk beeld van de zorgsituatie en de draagkracht
van de mantelzorger te vormen. Dit kan onder meer door na te vragen hoeveel rollen
de mantelzorger heeft (bijvoorbeeld moeder, werkende, mantelzorger, voorzitster van
de hobbyclub, partner, ...) of er veel steun is vanuit de omgeving, of de mantelzorger
hulp durft te vragen wanneer de zorg te zwaar wordt, hoeveel tijd de mantelzorger
aan de zorg besteedt en of de mantelzorger ook nog tijd voor zichzelf neemt. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zal blijken waar de mantelzorger behoefte
aan heeft en wordt de hulpverlening aangepast. Zo kan het belangrijk zijn de mantelzorger te vormen over bijvoorbeeld bepaalde ziektebeelden en tiltechnieken, hoe hij/
zij overbelasting bij zichzelf kan herkennen en zich ertegen kan beschermen, of hoe
hij/zij grenzen kan stellen. Verder kan het belangrijk zijn de mantelzorgers informatie te geven over de diensten waar ze terecht kunnen wanneer de zorglast hen even
teveel wordt. Uiteraard is het heel belangrijk om kennis te hebben van de diensten
die zich tot deze doelgroepen richten opdat men de mantelzorgers naar de gepaste
diensten kan doorverwijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een netwerk te vormen rond
mantelzorgondersteuning zodat diensten gemakkelijk naar elkaar kunnen doorverwijzen, en contact met elkaar kunnen opnemen om met de verschillende disciplines
naar een passende oplossing te zoeken. In de zorg voor een oudere kunnen immers
vaak meerdere hulp- en dienstverlenende organisaties (bijvoorbeeld de mantelzorger,
de huisarts, thuisverpleging, het OCMW, ...) vanuit hun expertise een belangrijke
bijdrage leveren. Multidisciplinair werken biedt zeker een meerwaarde inzake deze
problematiek.
8.6.1.4. Ondersteunen van signaaldetectoren
Een aantal hulpverleningsdiensten (zoals Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s))
dienen een ondersteunend aanbod te formuleren naar de signaaldetectoren namelijk
consult bieden als het gaat om meldingen of vermoedens van ouderenmis(be)handeling. Uit onderzoek is immers gebleken dat de signaaldetectoren bij een opgevangen
signaal vaak niet weten wat te doen. De CAW’s zouden hen kunnen ondersteunen
en hen bovendien kunnen leiden naar de gespecialiseerde diensten. Op dit moment
gebeurt de consultfunctie voornamelijk door het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)
handeling, dat ingebed is in een CAW. Dit zou echter ook op lokaal niveau kunnen
uitgewerkt worden, waardoor deze consultfunctie ook ‘een gezicht’ krijgt.
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8.6.1.5. Een vertrouwens- of onthaalpunt rond Ouderenmis(be)handeling
Een laagdrempelig onthaal- of vertrouwenspunt rond dit thema is heel erg nodig. Op
dit moment bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. We stellen
ons de vraag of een apart en Vlaams onthaalpunt rond dit thema wenselijk en nodig
is, of dat dit eerder zou moeten aansluiten bij een lokaal onthaalpunt rond familiaal
geweld. Duidelijk is dat de proﬁlering van deze vorm van familiaal geweld nodig is,
ook bij een onthaalpunt familiaal geweld. Wanneer deze vorm van geweld niet extra
wordt geproﬁleerd, leert ervaring in Nederland dat hier weinig aanmeldingen voor
komen. Wanneer het wel wordt geproﬁleerd lijkt dit wel te lukken. De cliëntregie,
dit is de netwerkvorming opzetten in functie van de cliënt, moet alleszins op lokaal
niveau georganiseerd worden.
8.6.1.6. Bemiddelen en/of begeleiden van het gezin
Een belangrijk aanbod van hulpverleningsdiensten bij ouderenmis(be)handeling is
het opzetten van een vorm van casemanagement, en dit mee opvolgen. Er wordt hierin als het ware bemiddeld tussen de oudere en de mantelzorger. Belangrijk is om in
samenspraak met de mantelzorger en de oudere te zoeken hoe er iets aan de situatie
kan worden veranderd en hoe het isolement van de mantelzorger en de oudere kan
worden doorbroken (bijvoorbeeld het inschakelen van thuisverpleging, een opname
in een verzorgingstehuis regelen, ...) Hierbij is het enorm belangrijk om als hulpverlener vertrouwen op te bouwen met de mantelzorger en de oudere, en te zoeken naar
oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dit kan alleen maar als hulpverleners
mantelzorgers niet veroordelen, maar hen erkennen in hun goede intenties en de
bewonderenswaardige taak die ze op zich genomen hebben. Hulpverleners dienen
begrip te tonen voor de moeilijke situatie waarin een mantelzorger zich bevindt, maar
moeten tegelijk aangeven dat ontsporing niet kan en dat er oplossingen moeten worden gezocht.
8.6.1.7. Bredere samenleving
Verder is het ook belangrijk om de bredere samenleving te sensibiliseren met betrekking tot deze problematiek. Vele ontspoorde zorgsituaties zijn namelijk nog verborgen voor de buitenwereld en vandaag kennen we enkel het spreekwoordelijke topje
van de ijsberg. Zoals eerder werd aangegeven is ontspoorde zorg, net als kindermishandeling en partnergeweld, een vorm van huiselijk geweld die vaak niet gemakkelijk
is te detecteren. Zowel de ouderen als de mantelzorgers zitten namelijk met enorme
schaamtegevoelens naar de buitenwereld toe. Beide partijen zullen niet snel met hun
problemen naar buiten komen en zullen proberen het voor de buitenwereld verborgen te houden. Door ook de bredere samenleving te sensibiliseren zullen signalen
sneller worden herkend en kan er sneller worden ingegrepen in ontspoorde zorgsituaties. Door de bredere samenleving te sensibiliseren kan bovendien het taboe, waarmee deze geweldsvorm is omsluierd, worden doorbroken.
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8.6.2. Intersectorale aanpak van ontspoorde zorg
Opdat ouderenmisbehandeling zou kunnen worden voorkomen en bestreden, dienen naast de CAW’s ook andere welzijnsorganisaties een aanbod uit te bouwen inzake deze problematiek. Andere werksoorten worden immers ook geconfronteerd met
deze vorm van intrafamiliaal geweld en spelen uiteraard ook een belangrijke rol in de
bestrijding ervan.
Hierbij valt ondermeer te denken aan de huisartsen, mutualiteiten, de verslavingshulpverlening, de thuiszorg, seniorenorganisaties, ziekenhuizen, RVT’s, Expertisecentra voor Dementie, OCMW’s en Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Naast de
welzijnsorganisaties dienen ook politiediensten en parketten actief betrokken te worden inzake de aanpak van deze geweldvorm.
Responsabilisering, samenwerking en het uitklaren van ieders rol en taak zijn echter
uitermate belangrijk in de preventie en aanpak van ontspoorde zorg. Op deze manier
kan voorkomen worden dat mensen door de mazen van het net dreigen te vallen en
de ontsporing van de zorg verder dreigt te escaleren.

8.7. Besluit
Met de oude man uit het sprookje loopt het, zoals het meestal in sprookjes gaat, goed
af door de opmerkzaamheid van de kleinzoon. De grootvader mocht weer aan tafel
eten en nadien heeft niemand er nog iets van gezegd als hij weer eens morste.
Om ontsporingen in de zorg een halt toe te roepen is het belangrijk dat iedereen in
onze samenleving durft te kijken naar de problemen en actie onderneemt, want de
littekens blijven en het welzijn van de betrokken partijen wordt ernstig bedreigd.
Tot slot is het belangrijk om nog meer onderzoek te doen naar de problematiek van
ontspoorde zorg (bijvoorbeeld naar de interactiepatronen tussen de mantelzorger en
de oudere, de prevalentie van ontspoorde zorgsituaties, de behoeften van ouderen en
mantelzorgers) willen we als samenleving een gepast antwoord kunnen bieden op de
problematiek.
Mantelzorg bieden is een zware taak. Het kan diep ingrijpen in het eigen leven van de
mantelzorger, en soms kan het misgaan. Maar er gaat ook heel veel goed. Veel mantelzorgers zorgen met plezier voor hun dierbare. Ze ervaren het als een verdieping in
hun leven, een bijzondere manier om iets voor iemand te kunnen betekenen en om
zelf veel te leren. En er wordt ook veel gelachen samen. Het is jammer dat mantelzorgers er vandaag vaak alleen voor staan en zelf hun weg moeten vinden. Daardoor gaan
er wel eens dingen mis, die met betere informatie of meer ondersteuning voorkomen
hadden kunnen worden. Zeker nu er in de toekomst meer en meer beroep zal gedaan
worden op mantelzorgers, is het hoog tijd dat we als samenleving ook zorg dragen
voor onze mantelzorgers.

Ontspoorde zorg

229

Literatuuropgave
BAKKER, H. (2001). Ontspoorde zorg. Overbelasting en ontsporing in de mantelzorg voor ouderen. Utrecht, NIZW.
BAKKER, H. (2001) Met de mantel der liefde. Als mantelzorg aan ouderen ontspoort. Utrecht,
NIZW.
BAKKER, H., BEELEN, J. EN NIEUWENHUIZEN, C. (1999). De AU van ouderdom. Ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverlening. Utrecht, NIZW.
BUIJS, S. (1999). Zal ik zorgen voor wie ik liefheb. Ervaringen van zorgende familieleden en vrienden.
Utrecht: Het Spectrum.
EVERAERTS, N., PEERAER, J. EN PONJAERT-KRISTOFFERSEN, I. (1993). Zorg om zorg. Misbehandelen van
ouderen. Leuven: Garant.
COMIJS, H.C., JONKER, C. (1996). Agressie tegen en benadeling van ouderen. Een onderzoek naar
ouderenmishandeling. Amsterdam: Vrije Universiteit.
RAMKEMA, H. (1996). Signaal op rood. Ouderenmishandeling bij de mensen thuis, Utrecht,
NIZW.
STEENBERGEN, R. (1988). De sprookjes van Grimm. Sassenheim: Rebo Productions.
STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK (2006). Nota ouderenmis(be)handeling binnen het algemeen
welzijnswerk, Berchem.
VANDENBERK, A., OPDEBEECK, S. EN LAMMERTYN, F. (1998). Geweld en onveiligheidsgevoelens bij
ouderen. Prevalentie en gevolgen. Rapport in opdracht van Mevr. M. Smet, Minister van
Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke Kansenbeleid, Leuven.

Websites
www.kenniscentrum-ouderen.nl
www.dementie.be
www.nizw.nl
www.meldpuntouderenmishandeling.be

DEEL III
ADDENDA

233

Addendum 1: Minimale sectorafspraken over het omgaan
met cliëntinformatie
Kris Stas, Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk
Mei 2004

1. Inleiding

1.1. Op weg naar een code inzake cliëntinformatie
In het kader van het kwaliteitsdecreet ontwikkelen de 27 CAW’ s tegen november
2004 een kwaliteitshandboek: één van de minimale kwaliteitseisen voorziet in de
opmaak van een deontologische code inzake cliëntinformatie. In een CAW wordt
voortdurend met cliëntinformatie gewerkt. De code schrijft voor hoe CAW-medewerkers dienen om te gaan met het verwerven, het gebruiken en het doorgeven van clientinformatie.
De ontwikkeling van een concrete code is een opdracht van elk CAW. Zulke code is
immers alleen werkbaar, wanneer ze wordt gedragen door de medewerkers van alle
deelwerkingen. Dit veronderstelt dat een code wordt ontwikkeld vanuit het denken
over praktijksituaties. Een code dient de dagelijkse praktijk immers te ondersteunen.
Het mag geen hol theoretisch kader zijn, waarbij de gebruikers het gevoel krijgen dat
het hun dagelijks werk niet ondersteunt.
Op sectorniveau werd de keuze gemaakt om, met ondersteuning van het Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk, een sectorale minimale afsprakentekst uit te werken, die de
basis vormt om op centrumniveau een code te ontwikkelen. Deze tekst is gegroeid in
samenspraak met het werkveld. Er werd ruim de tijd genomen om de uitgangspunten op allerlei fora af te toetsen. De tekst werd ook grondig getoetst op zijn juridische
consequenties.
Deze tekst kwam tot stand na overleg met en advies van:
–
–
–
–

Werksoortelijk overleg van deelwerkingen van Centra Algemeen Welzijnswerk
Overleg met de kwaliteitscoördinatoren van de CAW’s
Het CAW-overleg (d.i. het overleg van de CAW-directies)
Advies van prof. Hutsebaut, prof. Put, I. Van Der Straete, P. Geens (allen KU- Leuven)
en Katrien Herbots (Universiteit Gent).
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Bij deze willen we al deze mensen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking!
Wat zeker opviel was de vanzelfsprekende bereidheid om mee na te denken over de
deontologische implicaties van het omgaan met allerhande informatie van en over
cliënten. Deze bereidheid toont aan dat men wordt gedreven door een wil om kwaliteitsvol te werken. Op dit punt bereikt het kwaliteitsdecreet zijn doel: hoe kunnen
we vanuit het autonoom algemeen welzijnswerk garant staan voor een kwaliteitsvolle
omgang met cliëntinformatie?

1.2. Toepassingsgebied van de tekst
De CAW’s hebben zich ertoe geëngageerd om hun werkwijze inzake cliëntformatie in
de praktijk af te stemmen op de voorliggende tekst. Deze tekst is dan ook geen vrijblijvend document: hij bindt vanaf september 2004 alle CAW-medewerkers. Zowel professionele krachten, als vrijwilligers en stagiaires worden door deze tekst ‘gevat’. Dit
geldt ook voor de mensen die werken in het kader van de zogenaamde ‘bijkomende
opdrachten’ (justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, schuldbemiddeling, hulpverlening aan seksuele delinquenten, interlandelijke adoptie, bezoekruimte), mensen die
door het CAW in onderaanneming aangetrokken worden (bijvoorbeeld supervisoren)
en mensen die naar het CAW worden gedetacheerd en voor wie het CAW de ‘inhoudelijke werkgever’ is.
De tekst wil het denken over en het bewust omgaan met cliëntinformatie aanscherpen. Het is een dynamisch document: in de loop van de tijd zal de tekst op zijn waarde
en bruikbaarheid worden onderzocht, gebaseerd op de dagelijkse praktijkervaring. De
geldigheidsduur van de tekst is dan ook bewust beperkt gehouden (zie verder).
We kunnen pas spreken van een sectordocument wanneer we er ons voldoende van
hebben overtuigd dat er geen tegenstrijdigheden zijn vast te stellen met reeds bestaande deontologische afspraken in het CAW. Mochten deze er wel zijn dan dienen deze
tegenstrijdigheden eerst te worden opgelost.

1.3. De cliënt centraal
In deze tekst plaatsen we de (potentiële) CAW-cliënt centraal. Uiteraard is werkbaarheid belangrijk, maar wat betreft visie in eerste instantie ondergeschikt aan de cliëntbelangen. Het maximaal op elkaar afstemmen van de belangen van de cliënt en de
belangen van de werkers of van de dienst is een streefdoel op zowel korte als lange
termijn.
Het stimuleren van een open communicatie tussen CAW en cliënten is een belangrijk
aandachtspunt. In onze wijze van communiceren met cliënten stellen we de waarde
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van ‘betrouwbaarheid’ voorop, in plaats van terug te vallen op een defensieve reﬂex,
waarbij men zich als dienst probeert ‘in te dekken’ tegen mogelijke gerechtelijke procedures en klachten.
Cliënten worden ook ingelicht over het feit dat ze te allen tijde om inlichtingen mogen
verzoeken over onze wijze van omgaan met cliëntinformatie.

1.4. Minderjarige cliënten
Deze tekst gaat op voor elke cliënt, ongeacht de deelwerking waar hij terechtkomt,
maar ook ongeacht de leeftijd. Wat betreft de minderjarige cliënt dienen we natuurlijk rekening te houden met zijn speciﬁeke (rechts)positie en de consequenties daarvan in de dagelijkse hulpverleningspraktijk: soms zullen volwassenen uit zijn context
informatie vragen of zelfs eisen over de hulpverlening die de minderjarige ontvangt.
Ze kunnen dit vragen omwille van het feit dat ze de ouderlijke macht uitoefenen. De
ouderlijke macht moet wel worden uitgeoefend in het belang van de minderjarige.
Bovendien gaan we ervan uit dat minderjarigen even goed recht hebben op het meedelen van informatie ‘in vertrouwen’ aan een hulpverlener. We zullen als CAW zorgvuldig omspringen met dit geschonken vertrouwen: dat wil zeggen dat we vanaf het
begin van een hulpverleningscontact helder communiceren aan de minderjarige hoe
we met informatie omgaan, zodat hij duidelijk weet in hoeverre hij daar met vertrouwelijke informatie terechtkan. Mocht men als hulpverlener van oordeel zijn dat het
wenselijk is om informatie uit de contacten mee te delen aan bijvoorbeeld de ouders,
dan verdient het de voorkeur om dit eerst met de jongere te bespreken: wat geven
we door, hoe doen we dit en wat geven we zeker niet door? Dat geeft de minderjarige
houvast.

2. Het beroepsgeheim en het CAW
Alle medewerkers van het CAW worden geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, zoals omschreven in artikel 458 van het strafwetboek. Het decreet algemeen
welzijnswerk van 19 december 1997 bepaalt in artikel 9: ’Het algemeen welzijnswerk
moet voor iedereen, zonder enige discriminatie, toegankelijk zijn. Eenieder die met
toepassing van dit decreet in contact komt met hulpvragenden dient hun ideologische, ﬁlosoﬁsche of godsdienstige overtuiging te eerbiedigen en is tot geheimhouding
verplicht, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek’.
Het feit dat deze bepaling letterlijk in het decreet algemeen welzijnswerk staat maakt
ons sterker in de onderhandeling met partners uit samenwerkingsverbanden: als werknemers van een CAW zijn we immers gehouden aan wat het decreet ons voorschrijft.
We willen dus het beroepsgeheim respecteren en gerespecteerd zien. Daarnaast zullen
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we aan onze samenwerkingspartners duidelijk maken welke onze ﬁnaliteit is (welke
doelstellingen we nastreven) en welke onze eigenheid is (onze hulpverleningsvisie,
waarden, enzovoort). Onderhandelingen hierover voeren we best los van concrete cliëntsituaties, om te vermijden dat individuele cliënten hiervan mogelijk de dupe worden.
Werken in een CAW veronderstelt dat alle medewerkers een basiskennis hebben van
het wettelijk kader inzake beroepsgeheim, de wet op de privacy, het voorstel decreet
gebruikersrechten, het decreet over de rechtspositie van minderjarigen in de integrale
jeugdhulpverlening. Daarom is het van belang dat de CAW’s het opfrissen van deze
kennis opnemen in hun vormings- en trainingsbeleid.

3. Toestemming voor verwerking persoonsgegevens
Het decreet Algemeen Welzijnswerk van 19 december 1997 bepaalt in artikel 11.7 dat
‘het algemeen welzijnswerk in een registratie moet worden opgenomen’. Dat betekent
dat een CAW per deﬁnitie persoonsgegevens verwerkt. Hulpvragers die een beroep
doen op het CAW, dienen dus te weten dat het verwerken van persoonsgegevens bij
de werking van een CAW hoort.
Het idee om met een schriftelijke toestemming te werken roept in de sector heel wat
weerstanden op: de vrees bestaat dat deze werkwijze hulpvragers zal afschrikken. Het
kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de hulpverlening verhinderd wordt, omwille
van het werken met een schriftelijke toestemming.
De bepaling van het decreet sluit echter niet uit dat persoonsgegevens worden verwerkt zonder een schriftelijke toestemming van de cliënt.
Daarom wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Hulpvragers worden ingelicht over het feit dat in een CAW persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt door middel van afﬁches, folders of een mondelinge toelichting.
2. Wanneer er bijkomend toch geopteerd wordt om met een schriftelijke toestemming te werken, wordt dit opgemaakt in de vorm van een wederzijdse schriftelijke
overeenkomst, waarin de betrokken dienst weergeeft waartoe men zich engageert:
men gaat een samenwerkingsrelatie aan met de hulpvrager om te proberen samen
hulpverleningsdoelstellingen te realiseren en men zal de hulpvrager hierbij de nodige
ondersteuning bieden.Dit engagement kan mede gerealiseerd worden doordat de client ermee instemt dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Beide partijen ondertekenen het document.
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3. Indien de cliënt niet wenst dat er persoonsgegevens worden verwerkt, wordt hij
ingelicht over de consequenties die deze keuze heeft voor het hulpverleningsproces.
In de onthaalfase kan er eventueel worden gewerkt zonder verwerking van cliëntgegevens, alhoewel dit wel consequenties heeft voor het praktisch verloop van het
onthaalproces. Deze worden met de cliënt besproken. In een begeleiding echter is
het onmogelijk om niet met persoonsgegevens te werken. Er wordt dan immers een
cliëntdossier aangelegd en er wordt overleg georganiseerd. Indien de cliënt echt niet
wenst dat er persoonsgegevens worden verwerkt, kan er bijgevolg geen begeleiding
opgestart worden.

4. Het cliëntdossier

4.1. Definitie
Een cliëntdossier omschrijven we als volgt:
een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot individuele cliënten of cliëntsystemen, met als doel: 1) een werkinstrument te zijn voor hulp–
en dienstverlening; 2) de hulpverlening overdraagbaar te maken.

4.2. Status
Een dossier behoort toe aan een CAW.
Het dossier is een werkinstrument ten behoeve van de cliënt. Dit betekent niet dat
iedereen van een CAW toegang heeft tot een cliëntdossier. Er worden in het CAW
procedures afgesproken over de toegang tot een dossier binnen het CAW.

4.3. Inhoud
Elk CAW bepaalt na interne overwegingen wat de inhoud is van een dossier: welke
gegevens zijn relevant om opgenomen te worden?
Gegevens met betrekking tot het louter persoonlijke functioneren van de hulpverlener (vb. ‘wanneer de cliënt begint te schelden, sla ik meteen in zeven knopen en weet
niet meer wat gedaan’) horen niet thuis in het cliëntdossier. Zij maken deel uit van
het persoonlijke werkmateriaal van de hulpverlener, dat bijgevolg ook geen identiﬁceerbare cliëntgegevens hoeft te bevatten.
Medische gegevens uit een dossier worden bewaard onder toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het gaat hier om de beoefenaars, bedoeld in K.B.
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoe-
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pen. (B.S. 14 november 1967): artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici (bijvoorbeeld logopedisten, bandagisten,
opticiens, gehoorprothesisten, orthopedisten, podologen, ergotherapeuten) en zorgkundigen. Daarnaast zijn er de beroepsbeoefenaars van een niet-conventionele praktijk bedoeld in de wet van 29 april 1999, betreffende de niet-conventionele praktijken
inzake de geneeskunde: de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde
en de paramedische beroepen. Deze wet erkent de volgende niet-conventionele praktijken: homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur. Elk CAW gaat na welke beoefenaar in de gezondheidszorg de taak van bewaarder van medische gegevens
kan opnemen. Concreet kan het bijvoorbeeld gaan om een arts waarmee het CAW
samenwerkt, de huisarts van de cliënt of een arts naar keuze van de cliënt.
Het toezicht van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg verhindert niet dat
hulpverleners met deze gegevens kunnen werken. Het toezicht betreft immers uitsluitend het bewaren van deze gegevens.
Onder medische gegevens verstaan we de gegevens die als dusdanig door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg werden geattesteerd. Dit betekent in mensentaal
dat noch de uitspraken van cliënten, noch de uitspraken van andere hulpverleners
over de gezondheid van cliënten als een medisch gegeven gezien kunnen worden.
Attesten en verslagen van onder meer artsen zijn dit wel en deze worden dus apart
bewaard onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Geattesteerde gegevens zijn gegevens die controleerbaar zijn. Mondelinge uitspraken, bijvoorbeeld over de telefoon, horen daar strikt genomen niet bij, want zij
zijn niet altijd controleerbaar. Wanneer dergelijke mondelinge gegevens toch relevant
worden gevonden en genoteerd in het dossier, is het raadzaam om ze toe te voegen
aan het medisch dossier dat wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van een
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Op die manier blijven alle gegevens over
de gezondheid van een cliënt bij elkaar.
Gerechtelijke gegevens worden enkel in het dossier bewaard voor zover strikt noodzakelijk voor de deelwerking en in overeenstemming met de opdracht van het CAW.
Welke gerechtelijke gegevens op welke plaats mogen opgenomen worden, wordt verder onderzocht. Het betreft onder meer: uittreksels uit vonnissen; beschikkingen van
een procureur in het kader van bemiddeling in strafzaken; het omgaan met de vraag
van een cliënt om stukken uit zijn/haar gerechtelijk dossier tijdelijk te bewaren, zoals
bijvoorbeeld afschriften van geldboetes bij schuldbemiddeling; ...

4.4 Vorm
Het dossier is een werkinstrument en geen archief van de persoonlijke documenten van de cliënt. Indien het noodzakelijk is om dergelijke documenten te bewaren
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bevat het dossier zoveel als mogelijk kopieën van persoonlijke documenten. Bij het
beëindigen van een begeleiding worden alle documenten uit het dossier die de cliënt
toebehoren zoveel mogelijk overgemaakt aan de cliënt. Een dossier bevat dus best zo
weinig mogelijk persoonlijke documenten van cliënten. Cliënten stapsgewijs leren
omgaan met belangrijke documenten kan een onderdeel van een hulpverleningsproces zijn.
Een cliëntdossier wordt bij voorkeur zoveel mogelijk opgemaakt in een voor de cliënt
begrijpelijke formulering. Het is immers een streefdoel om de cliënt inzage te geven
in het cliëntdossier.

5. Toegang tot het cliëntdossier
5.1 Toegang en inzage
Toegang tot het cliëntdossier kan verschaft worden door een cliënt enkel mondelinge
informatie te verschaffen over de inhoud van zijn dossier.
Inzage is een speciﬁeke manier om toegang mogelijk te maken. Door een dossier
daadwerkelijk te laten inkijken door een cliënt verschaft men ook toegang tot een
dossier.
Door op korte termijn een opsplitsing te voorzien tussen toegang en inzage voorkomen we dubbele dossiervorming. Het geeft aan het CAW de tijd om de overgang naar
inzage voor te bereiden.
Toegang tot het cliëntdossier kan binnen een CAW op een gelaagde manier worden
uitgewerkt. Daarbij is het van belang om te verduidelijken wat men precies met toegang bedoelt. In welke delen van een dossier heeft een cliënt naast toegang ook inzagerecht? Elk CAW geeft in elk geval aan de cliënt een toegangsrecht tot zijn dossier.
De CAW’s verbinden zich ertoe om tegen 1 januari 2009 (ingangdatum van een
volgende periode waarop een beleidsplan slaat) volledige inzage in een cliëntdossier
mogelijk te maken.
Dit heeft uiteraard consequenties voor de manier waarop een cliëntdossier wordt
samengesteld. Zo worden de door de hulpverlener geformuleerde hypothesen over
de cliëntsituatie enkel opgenomen in het cliëntdossier, voor zover ze deel (zullen)
uitmaken van het actieve hulpverleningsproces. Hypothesen, waarvan men inschat
dat ze in het hulpverleningsproces niet aan bod (kunnen) komen of die men niet (wil,
kan of durft) in communicatie te brengen met de cliënt, worden niet opgenomen in
het cliëntdossier.
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5.2. Modaliteiten
Bij de opmaak van een cliëntdossier wordt de cliënt ingelicht over de modaliteiten van
het toegangsrecht. Dit gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Strikt genomen betekent dit dat in afwachting van totale inzage minimaal toegang tot
cliëntdossiers wordt gegarandeerd. De hulpverlener die betrokken is op het dossier
verschaft uitleg over gegevens die in het dossier staan. Er is dus mimimaal een recht
op informatie over de inhoud van het dossier.
De cliënt kan delen van het dossier inzien, waaraan bovendien inzagerecht wordt
toegekend. Hiermee bedoelen we dat de cliënt deze delen daadwerkelijk zelf kan inkijken.
Men kan enkel inzagerecht hebben in die delen die uitsluitend betrekking hebben
op de cliënt zelf. Delen die uitsluitend betrekking hebben op andere cliënten uit het
cliëntsysteem (partners, ouders, kinderen) of relevante derden (leerkracht, buur, ...),
kunnen niet worden ingezien. Er kan wel informatie worden gegeven over deze delen.
De cliënt heeft met andere woorden wel toegang tot deze delen, maar geen inzage.
Dit geldt zeker wanneer de privacy van derden kan geschonden worden door inzage
te verschaffen aan de cliënt. Louter toegang kan eventueel wel, indien dit relevant is
voor de hulpverlening.
De cliënt wordt tijdens de inzage steeds bijgestaan door een begeleider, tenzij de client dit zeer nadrukkelijk weigert. Er zal wel altijd iemand van het CAW aanwezig zijn
in de ruimte, terwijl de cliënt dossiergegevens inkijkt.
De cliënt mag onder geen beding elementen uit het dossier meenemen, vermits het
dossier geen eigendom is van de cliënt. Dit geldt niet voor persoonlijke documenten,
zoals een huurcontact of een trouwboekje.
De cliënt kan om een afschrift verzoeken (zie bepaling in de wet op de patiëntenrechten) van die delen waarover inzagerecht werd toegestaan (zie hoger) en dit tegen kostprijs. Op het afschrift wordt vermeld dat het persoonlijk en vertrouwelijk is. Indien
de hulpverlener het vermoeden heeft dat de cliënt deze afschriften voor negatieve
doeleinden zal gebruiken, worden de consequenties daarvan met hem besproken.
Uiteindelijk is het wel de cliënt die beslist of hij al dan niet een afschrift wil.
Voor de uitoefening van het toegangsrecht en desgevallend het inzagerecht kan de
cliënt zich laten bijstaan door een door hem aangeduide vertrouwenspersoon (naar
analogie met de wet op de patiëntenrechten én voorstel decreet gebruikersrechten).
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Indien er twijfels zijn over deze vertrouwenspersoon dan zullen we deze aan de cliënt
meedelen (= spiegelen). De uiteindelijke keuze blijft bij de cliënt. De bedenkingen van
de hulpverlener of van de dienst worden eventueel in het cliëntdossier opgenomen.
Wanneer de cliënt erom verzoekt dient het recht op toegang en desgevallend inzage zo
snel mogelijk gerealiseerd te worden. Dit gebeurt binnen een termijn van 14 dagen,
conform het voorstel van decreet op de gebruikersrechten en de wet op de patiëntenrechten.
Het CAW voorziet in een procedure die omschrijft op welke manier toegang en desgevallend inzage kan worden gevraagd. Er wordt hierbij gekozen voor een eerder soepele opstelling. Zware procedures worden vermeden omdat deze drempelverhogend
en ontmoedigend werken.

6. Bewaartermijn van onderdelen van een dossier
De bewaartermijnen verschillen naargelang het onderdeel van een cliëntdossier.
Indien persoonlijke documenten van de cliënt (zoals: trouwboekje, spaarboekje, huurcontract, verzekeringspolissen) in het cliëntdossier zitten, worden deze zoveel mogelijk
en zo snel mogelijk teruggegeven aan de cliënt. Indien dergelijke documenten niet kunnen terugbezorgd worden, bijvoorbeeld omdat de cliënt plots verdwijnt, dienen ze blijvend in het CAW te worden gearchiveerd. In geen geval mogen ze vernietigd worden.
Bepaalde stukken uit het cliëntdossier behoren tot de begeleidingsadministratie,
bijvoorbeeld briefwisseling met schuldeisers in het kader van schuldbemiddeling.
Hierbij moet worden nagegaan hoelang deze gegevens best worden bewaard, om
zich als hulpverlener te kunnen verweren tegen een aansprakelijkheidsvordering,
bijvoorbeeld in het kader van een schuldbemiddeling. Om te bepalen hoelang deze
administratie best bewaard blijft, zal men de speciﬁeke vereisten van de deelwerkingen binnen het CAW moeten nagaan.
Daarnaast bestaat het cliëntdossier uit diverse hulpverleningsgegevens zoals: weergaven van hulpverleningsgesprekken,verslagen en cliëntgegevens.
De bewaartermijn wordt dus gediversiﬁeerd naargelang de aard van de documenten die
het cliëntdossier bevat. Gegevens die vernietigbaar zijn worden vijf jaar bewaard na het
afsluiten van de hulpverlening, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen bestaan.
De doelstelling van een deelwerking geeft aan hoelang een dossier best wordt bewaard.
De relevantie van de termijn wordt aangetoond vanuit de speciﬁeke werking.
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De vernietiging van dossiergegevens gebeurt op een wijze die de privacy van de cliëntgegevens waarborgt. Ze worden met andere woorden op een veilige manier vernietigd.
Cliënten worden ingelicht over de bewaartermijn.

7. Beveiliging van cliëntdossiers
Elke deelwerking bewaart haar cliëntdossiers op een beveiligde wijze: in afgesloten
kasten of in afgesloten bureauruimtes. Dit geldt ook voor lopende dossiers die in
voorkomend geval thuis worden bewaard (bijvoorbeeld door vrijwilligers). Afgesloten
hulpverleningsdossiers worden altijd in het CAW bewaard.
Ook geautomatiseerde gegevens worden beveiligd bewaard, door middel van een paswoord dat enkel is gekend door de medewerkers die hiertoe een mandaat hebben
gekregen.
Per CAW wordt een lijst van gemachtigde functies opgemaakt die toegang hebben tot
de (elektronische en papieren) dossiergegevens.

8. Verwerven, gebruiken en doorgeven van cliëntinformatie

8.1. Het verwerven van informatie
De cliënt wordt op de hoogte gebracht van het feit dat een dossier wordt aangelegd.
Indien bij derden relevante informatie moet worden opgevraagd ten behoeve van de
hulpverlening, wordt dit met de cliënt overlegd in functie van de concrete situatie en
gebeurt dit met zijn (mondelinge) toestemming. Wanneer bijvoorbeeld wordt afgesproken dat de hulpverlener de cliënt in orde zal brengen met de ziekteverzekering,
dan vraagt hij de toelating om hiervoor de nodige contacten te kunnen leggen met
verschillende diensten. De hulpverlener koppelt stapsgewijze terug naar de cliënt wat
hij al ondernomen heeft. Indien er in de loop van deze contacten ook medische zaken
moeten worden uitgeklaard, bespreekt hij dit eerst met de cliënt vooraleer er verdere
contacten worden gelegd.
Indien de cliënt de toestemming weigert om informatie op te vragen, worden de consequenties voor de hulpverlening met de cliënt besproken. In sommige gevallen zal
de hulpverlening dan worden stopgezet omdat men zonder de informatie niet zinvol
kan werken.
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Er wordt enkel die informatie opgevraagd bij derden die nodig is om een hulpverlening op maat te kunnen uitbouwen.
Omdat we in het algemeen welzijnswerk de waarde van open communicatie en
betrouwbaarheid vooropstellen, wordt nooit aan de cliënt gevraagd om een blanco
cheque te ondertekenen, die het centrum toelaat om allerhande informatie op te vragen, zonder hiervoor telkens diens toelating te vragen.
Bij het opmaken van een wederzijds contract tussen de dienst en de cliënt (zie schriftelijke toestemming) vermeldt de dienst dat men toestemming zal vragen aan de
cliënt vooraleer er informatie wordt opgevraagd bij derden.
Dit uitgangspunt vereist dat binnen het CAW vooraf wordt nagedacht over de noodzaak om welbepaalde diensten te contacteren. Op die manier kan ook vooraf met
cliënten worden overlegd. Ook binnen een residentiële setting is dit overleg met de
cliënt van belang: er wordt afgesproken welke diensten de cliënt de volgende dag zelf
kan contacteren en welke diensten door de begeleider worden gecontacteerd. In het
kader van zelfredzaamheid stimuleren we cliënten om dit zoveel mogelijk zelf op te
nemen.
Informatie over de cliënt, die wordt aangeleverd door derden (andere diensten of
partners van cliënten die niet in begeleiding zijn), wordt zoveel mogelijk aan de cliënt
meegedeeld. In het contact met de diensten of personen die informatie leveren, wordt
zo snel mogelijk duidelijk gemaakt dat informatie aan de cliënt zal worden doorgegeven. Dit geeft de informant de mogelijkheid om de geleverde informatie te beperken
tot het noodzakelijke.
Indien het CAW werkt met een cliëntsysteem, bestaande uit verschillende personen,
wordt door één deel van het cliëntsysteem vaak informatie aangeleverd over een ander
deel. Bijvoorbeeld: een moeder die in een afzonderlijk gesprek met de hulpverlener
tot dan toe onbekende zaken vertelt over haar zoon, die ook in begeleiding is en
waarbij niet geweten is dat de zoon wil dat deze gegevens bekend zijn. Om dergelijke
situaties te vermijden maakt men best van bij het begin van een hulpverlening aan het
gehele cliëntsysteem duidelijk hoe met aangeleverde informatie wordt omgesprongen. Men dient hier met zorg te waken over de betrouwbaarheid van de hulpverlener
voor het gehele cliëntsysteem. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het hulpverleningsproces door het leveren van informatie aan een deel van het cliëntsysteem dreigt vast
te lopen.
Enkel de verworven informatie die relevant is voor de hulpverlening wordt opgenomen in het cliëntdossier (zie: gebruiken van informatie).
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Indien informatie wordt verworven via e-mailberichten van cliënten of over cliënten,
zal het CAW afspraken maken over de toegang tot deze berichten en de archivering
ervan.

8.2. Het gebruiken van informatie
In het cliëntdossier worden enkel die gegevens opgeslagen die nuttig zijn voor een
hulpverlening op maat.
Alle cliëntgegevens worden op een zodanige wijze bewaard en gebruikt dat de privacy
van cliënten maximaal wordt gewaarborgd. Dossiergegevens worden beveiligd opgeborgen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met identiﬁcatiegegevens, dat is alleen indien
noodzakelijk.
Cliëntgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor betrokken CAW-medewerkers, voor
zover de speciﬁeke werking van de dienst of afdeling dit vereist. Het CAW bepaalt wie
toegang heeft tot welke gegevens over cliënten. De toegang tot cliëntgegevens zal in
een ambulante werking en in een residentiële werking verschillend worden geregeld.
In een residentiële werking zullen doorgaans meerdere medewerkers toegang hebben
tot één dossier. Per deelwerking worden hierover transparante afspraken gemaakt.
De inhoud van een dossier moet voor alle CAW-medewerkers, die toegang moeten
kunnen hebben tot de gegevens, duidelijk zijn.
De cliënt wordt geïnformeerd over wie toegang heeft tot zijn gegevens.
De cliënt wordt ingelicht over het feit dat er overleg over zijn situatie wordt gepleegd
en met wie dit overleg plaatsvindt.
Hypothesen over cliëntsituaties worden niet uitgewisseld met andere diensten, indien
ze niet met cliënten werden besproken.
Al wie toegang heeft tot cliëntgegevens is gehouden aan het beroepsgeheim (zie inleiding).
De cliënt wordt geïnformeerd over de toegangsmodaliteiten (zie boven).
Indien er brieven toekomen op naam van cliënten in een deelwerking, wordt het
briefgeheim gerespecteerd. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van
de cliënt worden persoonlijke brieven niet geopend.

Minimale sectorafspraken over het omgaan met cliëntinformatie
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8.3. Het doorgeven van informatie
Indien informatie uit een cliëntdossier wordt gebruikt in de samenwerking met
andere diensten, dient onderzocht te worden in welke mate er sprake kan zijn van
gedeeld beroepsgeheim. Dit hangt af van de inhoud en de aard van de opdracht van
de beroepsbeoefenaar van de andere dienst en de vraag of hij in een soortgelijke context werkt als de CAW-medewerker. Er wordt nagegaan of deze ‘collega’ al dan niet een
informatieplicht ten aanzien van zijn opdrachtgever heeft en al dan niet gebonden is
door het beroepsgeheim. Er wordt met andere woorden niet uitgegaan van de vanzelfsprekendheid van een ‘gedeeld beroepsgeheim’.
Indien het CAW informatie deelt met hulpverleners uit andere diensten, moet voldoende duidelijk zijn dat er gelijklopende belangen zijn ten voordele van de cliënt én
dat gewerkt wordt met dezelfde ﬁnaliteit. In geval van twijfel wordt eerst overlegd met
de teamverantwoordelijke, vooraleer informatie wordt uitgewisseld.
Bij het gebruiken van informatie vertrekt de CAW-medewerker van de centrale vraag:
wat maakt dat ik beter geplaatst ben om informatie door te geven dan de cliënt zelf?
De hulpverlener moet deze vraag kunnen beargumenteren vooraleer hij informatie
gaat uitwisselen.
Indien een hulpverlener oordeelt dat het beroepsgeheim moet worden doorbroken
(bijvoorbeeld bij een getuigenis in rechte voor onderzoeksrechter of vonnisrechter),
doet hij dit enkel na overleg met zijn teamcoördinator.
Blijft wel dat de hulpverlener de individuele verantwoordelijkheid heeft om te beslissen of hij het beroepsgeheim dient te doorbreken, bijvoorbeeld bij een getuigenis in
rechte.
De cliënt kan de hulpverlener niet ontslaan van het beroepsgeheim. Dit belet niet dat
de hulpverlener kan overleggen met de cliënt over het doorbreken van zijn beroepsgeheim.
De hulpverlener moet kunnen argumenteren ten aanzien van zijn dienst waarom hij
van oordeel is dat het beroepsgeheim doorbroken kan worden.
Het beroepsgeheim blijft doorlopen na het afsluiten van een begeleiding (zelfs na
overlijden van de cliënt).
Wanneer een begeleiding wordt overgedragen (binnen het team) of wordt doorverwezen (buiten het team), gebeurt dit in overleg met de cliënt en na diens toestemming.
Bij voorkeur en in de mate van het mogelijke is de cliënt aanwezig bij de overdracht.
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In eerste instantie gebeurt de informatieoverdracht via de cliënt en niet óver de cliënt.
Is dat niet mogelijk, dan wordt de cliënt ingelicht over de overgedragen informatie.
Indien een cliënt naar het CAW wordt doorverwezen en de doorverwijzende instantie
verzoekt om informatie over de doorverwijzing, kan die enkel worden aangeleverd
indien de cliënt hiermee instemt. Dit uitgangspunt wordt aan de doorverwijzende
dienst meegedeeld, vooraleer de cliënt arriveert. Het meest ideale is natuurlijk dat
de doorverwijzende instantie zelf aan de cliënt meedeelt dat ze de doorverwijzing wil
opvolgen. Omdat een cliënt zich anoniem kan aanmelden in een CAW is het voor
een CAW niet altijd mogelijk om informatie over een doorverwijzing door te geven.
Men kan immers niet altijd weten of de doorverwezen cliënt zich bekend zal maken.

9. Inwerkingtreding en evaluatie
Deze tekst gaat in voege vanaf 1 september 2004 en loopt tot 1 september 2007. In de
loop van 2007 wordt hij geëvalueerd en bijgestuurd, zodat een nieuwe versie in voege
gaat vanaf 1 september 2007.
De CAW’s streven naar inzage in het cliëntdossier tegen 1 januari 2009. Dit betekent
dat elk CAW een proces inzake dossiervorming op gang brengt om dit tegen die
datum te kunnen realiseren.

Berchem-Antwerpen, mei 2004
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Addendum 2: Routekaart Familiaal Geweld56
Kris De Groof

1. Werkwijze
Deze Routekaart Familiaal Geweld hoort bij de interne procedures opgesteld rond
gevaar voor schade van integriteit en de werkwijze voor het verwerven, gebruiken en
doorgeven van informatie over de cliënt.
De doelstelling van deze routekaart is concrete handvatten aan te reiken bij deze procedures over hoe in onthaal en begeleiding om te gaan met (gevaar voor integriteit
bij) situaties van familiaal geweld. Meer speciﬁek worden er tips gegeven over hoe een
open houding aan te nemen om signalen van geweld in het gezin te traceren, en hoe
met een vermoeden van gevaar bij geweld in het gezin om te gaan. Deze routekaart is
opgedeeld in bepaalde fasen; dit betekent niet dat deze fasen niet door elkaar kunnen
lopen, elkaar kunnen overlappen, en dat in bepaalde concrete situaties bepaalde fasen
kunnen worden overgeslagen.

56. Gebaseerd op Amsterdams Protocol Kindermishandeling. Zorgsignalering en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling (oktober 2005). Project Huiselijk Geweld Amsterdam, werkgroep
Zorg om Jeugdvroegsignalering; en op Stas, K. Procedure en stroomdiagram Integriteit (maart 2004).
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem.

Een open houding en alertheid m.b.t. familiaal geweld

Ontstaan vermoeden: maak observaties concreet

Fase 0

Fase 1

– Het geweld laten voortduren ter bescherming van jouw vertrouwensrelatie met de cliënt

– Het vermoeden of de twijfel voor jezelf houden

– De zorgen over wat je hoort opstapelen

WAT KUN JE BEST NIET DOEN BIJ EEN VERMOEDEN?

– Volg deze routekaart

– Deel je zorg met andere directe collega’s

– Omschrijf alle waarnemingen in concrete objectieve beschrijvingen

WAT KUN JE DOEN BIJ EEN VERMOEDEN?

– het niet uitgeklaard hebben van eigen angsten, onzekerheden, normen
en waarden over geweld

– een veroordelende houding aannemen naar geweld; als een cliënt dit
voelt, zal de drempel om signalen te geven alleen vergroten

– enkel en alleen uitgaan van de eigen normen en waarden rond geweld

– ervan uitgaan dat geweld zich niet aandient op eerste lijn

WAT BELEMMERT EEN OPEN HOUDING EN ALERTHEID M.B.T.
FAMILIAAL GEWELD?

– Wees bereid om te luisteren naar ervaringen van familiaal geweld

– Ga met jezelf aan de slag rond geweld: wat zijn je eigen ervaringen hier
mee, wat zijn je normen en waarden over geweld, welke angsten en onzekerheden heb je bij geweld, ...?

– Wanneer een cliënt aangeeft dat er problemen zijn met gezinsleden,
bevraag dan zelf of er geweld wordt gepleegd in het gezin

– Heb oog voor een algemene gevoel van onwelbevinden dat een cliënt
verwoordt vb. ik voel me al een tijd niet zo goed

– Luister naar je eigen gewaarwording

HOE KUN JE EEN OPEN HOUDING HEBBEN EN ALERT ZIJN OP
FAMILIAAL GEWELD?

Routekaart familiaal geweld – De procedure gevaar voor integriteit van het Algemeen Welzijnswerk toegepast op
familiaal geweld – Zorgsignalering en handelen bij (vermoedens van) familiaal geweld

Fase 2

Overleg met de cliënt

– Dit impliceert wel dat in principe iemand (kan zowel intern als extern
zijn) doorgaans snel bereikbaar moet kunnen zijn voor overleg, want
geen gebruik kunnen maken van overleg is op zich geen argument om
zonder overleg te handelen

– In dit geval gaat het om een noodprocedure: er moet gehandeld worden
EN er is geen tijd meer voor overleg

WAT INDIEN ER GEEN TIJD MEER IS VOOR OVERLEG MET TEAMVERANTWOORDELIJKE OF DIRECTE COLLEGA’S?

– in laatste instantie melden bij derden, ...

– derden die gevaar lopen verwittigen

– coaching vragen als hulpverlener bij andere hulpverleners

– inschakelen van andere hulpverlener(s) (voor advies of aanvullend aanbod)

– verwijzen naar andere hulpverlener(s)

– begeleiding intensifiëren

– begeleiding stopzetten

– De hulpverleningacties kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn:

WAT ZIJN MOGELIJKE HULPVERLENINGACTIES?

– beloftes maken die je niet waar kunt maken

– de cliënt geheimhouding beloven

– waarom-vragen stellen aan de cliënt

– de cliënt en/of andere gezinsleden beschuldigen of veroordelen

WAT KUN JE BEST NIET DOEN IN BESPREKING VAN EEN VERMOEDEN MET DE CLIËNT?

– Bevraag hoe het gaat met de (andere) kinderen in het gezin

– Beveilig het vertrouwen: wat heeft de cliënt nodig om zich niet gebruuskeerd te voelen? Hou in ieder geval de hulpverlening/het gesprek open

– Vertel een cliënt die om geheimhouding vraagt dat je dat niet kunt doen,
maar leg uit dat je met anderen gaat kijken hoe je hem/haar het best kan
helpen, waarbij je hem op de hoogte stelt van elke stap die je neemt

– Maak (indien mogelijk samen met de cliënt) een risico-inschatting van
diens veiligheid

– Leg ook ‘kleine’ zorgen of vermoedens voor aan de cliënt

HOE BESPREEK JE EEN VERMOEDEN MET DE CLIËNT?

Fase 3

Hulp op gang brengen

– je laten weerhouden hulpverlening op gang te brengen door wachtlijsten
of nare ervaringen

– een overleg organiseren over de cliënt zonder zijn/haar medeweten

WAT KUN JE BEST NIET DOEN BIJ HULP OP GANG BRENGEN?

– Maak bij meerdere betrokken hulpverleningorganisaties afspraken over
informatie-uitwisseling, terugkoppeling en evaluatie van de verwijzing en
over wie wanneer contact opneemt met de ander of de cliënt

– Stel wanneer meerdere hulpverleningsorganisaties betrokken zijn vast
wie waarvoor verantwoordelijk is, ook gedurende een overbruggingsperiode vanwege een wachtlijst voor een bepaald hulpaanbod

– Blijf de communicatie met de cliënt in de gaten houden

– De hulpverleningacties kunnen zeer uiteenlopend zijn: begeleiding stopzetten, begeleiding intensifiëren, verwijzen naar andere hulpverlener(s),
inschakelen van andere hulpverlener(s) (voor advies of aanvullend aanbod), coaching vragen als hulpverlener bij andere hulpverleners, derden
die gevaar lopen verwittigen, in laatste instantie melden bij derden, ...

– Onderneem acties passend bij jouw beroepsverantwoordelijkheid

– Bespreek met het team en/of de teamverantwoordelijke wat hulpverleningsmogelijkheden zijn; draag dit niet alleen

– Maak vooraf duidelijk aan de cliënt over hoe er wordt omgegaan met
cliëntinformatie in je CAW

– Houd in je gesprekken steeds rekening met de grote loyaliteit die speelt
bij geweld in het gezin; behoud een niet-veroordelende, open houding,
ook naar andere gezinsleden (ook de pleger)

– Biedt hen van bij het eerste gesprek iets concreets aan; op deze manier
werk je motiverend, hebben cliënten directe handvaten EN het gevoel dat
er iemand met hen bezig is.

– Soms hebben cliënten meer gesprekken nodig om na te gaan welke hulp
ze nodig hebben, gun hen die tijd

– Bekrachtig de bereidheid tot op gang zetten van de hulpverlening

– Bespreek met de cliënt alle hulpverleningsmogelijkheden die er zijn;
houd hierbij rekening met de wisselende hulpvraag van de cliënt

WAT KUN JE DOEN BIJ HULP OP GANG BRENGEN?

Nazorg

Fase 6

Spoed
Er moet nu gehandeld worden.

Zeer acuut gevaar
Er is een vermoeden van levensbedreigende omstandigheden, gevaar voor de cliënt – aftoetsen is hierbij belangrijk!

Afdoende verklaring
De zorg over het geweld in het gezin is verdwenen

Gericht observeren
Het objectiveren van een subjectief gevoel, het verzamelen van feitelijke informatie over bepaald gedrag van een cliënt

Familiaal geweld:
Familiaal geweld is elk dwingend, intimiderend gedrag dat wordt uitgeoefend tegenover een gezins- of familielid of ex()intieme partner
èn waarbij dit dwingend intimiderend gedrag gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld en een familiale invloed heeft.
Geweld: fysiek, psychisch, economisch en seksueel geweld; zowel passief als actief; ook getuige zijn van geweld is een vorm van slachtofferschap.
We onderscheiden: partnergeweld, stalking, ouderenmis(be)handeling, oudermishandeling, kindermishandeling en geweld tussen kinderen.

Begrippenlijst

Evaluatie

Fase 5
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Addendum 3: Methodiek Time-out57

Essentieel bij het toepassen van de time-outmethodiek is dat de pleger verantwoordelijkheid opneemt voor het gewelddadig handelen. Informatie over het veelvuldig
voorkomen van familiaal geweld kan hierbij helpen.
– Vermijd het spreken over oorzaken, schuld, geschiedenis en andere belangrijke
zaken. Deze onderwerpen worden uitgesteld tot latere gesprekken, maar krijgen
daarin zeker hun plaats.
– Geef uitleg rond opbouw van kwaadheid en agressie.
• Het bouwt zich op, is er niet plots.
• Het denken, de gedachten terwijl het conﬂict zich afspeelt beïnvloeden deze
opbouw.
• Ook de reactie van de ander beïnvloedt deze opbouw.
• Het point of no return = moment dat je pijn wilt doen.
– Bevraag hoe dat bij hen is aan de hand van het laatste geweldincident. Als de hulpverlener met een koppel werkt, is het belangrijk eerst de pleger hierover aan het
woord te laten. Daarna kan de hulpverlener nagaan bij het slachtoffer of hij/zij ook
kwaad was en hoe dit zijn/haar denken en doen beïnvloedde.
– Besteed bij deze ontrafeling van het geweld voldoende aandacht aan escalerend en
de-escalerend denken en gedrag.
– Ga na wat de al ontwikkelde vormen van zelfcontrole zijn: hoe is het jullie al gelukt
een ruzie te kalmeren? Hierin kan de hulpverlener met hen een waarschuwingspunt vastleggen: hoe hebben ze zelf gezien wanneer het te ver ging? Welke signalen
geven ze, en pikken ze zelf op? Wat zijn nog mogelijke waarschuwingspunten?
– Vraag de medewerking van beide partners voor het meewerken aan een ‘stop het
geweld’-programma.
– Wanneer beiden instemmen volgt uitleg van het programma:
• Beide partners kunnen een time-out aanvragen.

57. Gebaseerd op Van Lawick en Groen (2003). Intieme Oorlog. Over de kwetsbaarheid van familierelaties.
Van Gennep, Amsterdam. En Genetello (2007). Verschillende vormingen, waaronder deze van CAW
Metropool en CAW Hageland.

Methodiek Time-out

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
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Deze time-out wordt aangevraagd als het niveau van boosheid, agressie,
‘benauwdheid’ (het zich onder druk voelen staan), verdriet of angst te hoog is
(naar het eigen oordeel) om op een constructieve manier verder te kunnen praten, wanneer één van beiden met andere woorden voelt dat dingen fout lopen.
De cliënt concentreert zich hierbij op signalen van woedeopbouw: lichamelijk,
in denken, in doen.
Een time-out wordt aangevraagd door de woorden ‘time-out’ te zeggen, eventueel begeleid door een van te voren afgesproken signaal, gebaar of teken; hierover kunnen ook andere afspraken gemaakt worden.
Geef cliënten mee niet te aarzelen om een time-out aan te vragen; beter een
time-out te vroeg dan te laat aanvragen.
Een time-out vragen is niet hetzelfde als bakzeil halen, verliezen of weglopen.
Het is een adempauze voor beide partners. Het is ook voor beiden een goede
gelegenheid om na te denken over hoe het bestaande conﬂict kan worden opgelost.
Het aanvragen van een time-out moet door beide partijen worden gerespecteerd; de partner mag het verzoek niet aanvechten.
Geef een aanvraag voor een time-out aan door duidelijke afspraken te maken
met welk gebaar, woord, teken en manier waarop dit te doen.
Een time-out duurt minimaal twee uur (of een afgesproken aantal uren), en
maximaal vierentwintig uur. Als de time-out ingaat, nemen beide partners
fysiek afstand van elkaar. De eerste twee uur zijn ze niet in dezelfde ruimte en
zoeken ze geen contact met elkaar. De time-outvrager gaat als eerste weg.
De eerste één tot anderhalf uur van de time-out ondernemen beide partners
een aﬂeidende activiteit (die ze eventueel van tevoren hebben afgesproken).
Maak van tevoren een lijst van activiteiten die beiden kunnen ondernemen tijdens het eerste halfuur van de time-out. Het moet een ontspannende activiteit
zijn.
Tijdens of eventueel daarna nemen beide partners apart van elkaar de tijd om
na te denken over een constructieve manier om het gesprek te hervatten.
Degene die een time-out vraagt heeft de verantwoordelijkheid om het initiatief
te nemen om het contact te herstellen. Hij/zij benadert de andere partij met
een voorstel om het gesprek te hervatten. Dit dient te gebeuren tussen de twee
en vierentwintig uur na aanvang van de time-out.
Als de andere partner aangeeft nog niet toe te zijn aan hervatting van het
gesprek respecteert de time-outvrager dat. Er wordt samen afgesproken wanneer het gesprek opnieuw wordt hernomen. Wanneer de time-outvrager zich
vierentwintig uur na aanvang van de time-out nog niet in staat voelt om het
gesprek op constructieve wijze te hervatten benadert de time-outvrager de
andere partner om dit aan te geven. Er wordt samen een afspraak gemaakt voor
hervatting van het gesprek.
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•

–

–

–
–
–
–

Er zijn geen beperkingen voor het aantal time-outs die kunnen aangevraagd
worden.
• Een time-out blijft van kracht totdat beide partners de time-out opheffen en
het gesprek over het conﬂict hervatten. In het begin van de begeleiding kan
het aangewezen zijn om verdere bespreking van het conﬂict (enkel) tijdens de
relatiegesprekken uit te klaren.
Leg uit waarom een time-outprogramma werkt:
• Op deze manier stopt de adrenalineproductie (hoog adrenalinegehalte geeft
bewustzijnsvernauwing en ‘kokerdenken’).
• Het is de enige manier om te voorkomen dat iemand beschadigd wordt.
Bespreek hoe ze dit programma kunnen laten mislukken en laat hen zelf nadenken over oplossingen.
• Waar kan je heengaan gedurende een time-out?
• Hoelang mag een time-out duren?
• Is alcohol een probleem (niet naar de kroeg gaan)?
• Hoe kan de veiligheid van kinderen gegarandeerd worden?
• Wat kunnen ze doen als er een escalatie is midden in de nacht/in de auto/bij
familie?
• Hoe kan het contact hersteld worden na de time-out?
• Bekijk hierbij wat haalbaar en aanvaardbaar is voor beide partners.
Vraag als hulpverlener je te bellen wanneer het fout is gegaan.
Licht toe dat dit programma er is om veiligheid te garanderen en dat die veiligheid
nodig is om begeleiding te kunnen doen.
De relatiebegeleiding start zodra het programma werkt.
De time-out is er voor het hele leven, dus kan ook verder lopen na de beëindiging
van de begeleiding.

Elk gesprek wordt het al dan niet voorkomen van geweld opnieuw besproken, samen
met de toepassing van de time-out hierbij:
–
–
–
–

is er een time-out nodig geweest?
hoe is de time-out verlopen?
moeten de afspraken rond time-out veranderen?
zonodig herwerken van de time-out afspraken.

Wanneer deze time-outprocedure volbracht is, is het belangrijk, zelfs noodzakelijk te
werken rond onderliggende patronen. Deze relatiebegeleiding bestaat enerzijds uit
het vermijden van vrijblijvendheid, door een steeds terugkerende toetsing wat betreft
gebruik en misbruik van macht. Bij een thema als familiaal geweld zijn en blijven
immers begrenzende elementen nodig. Daarnaast wordt er gewerkt rond communicatiepatronen, geschiedenissen van geweld, ...
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Addendum 4: Begeleide terugkeer bij familiaal geweld: methodiek

Situering
In een publicatie van februari 2004 stelde de Vrouwenopvang Amsterdam de resultaten van het project ‘begeleide terugkeer’ voor. Hieronder volgt de methodiek zoals
zij hem beschrijven.
Deze methodiek en projectresultaten werden in 2006 door het werksoortelijk overleg
van de vrouwenopvangcentra en vluchthuizen binnen het algemeen welzijnswerk in
Vlaanderen besproken.

De methodiek
In het kort
In de module ‘Begeleide terugkeer’ wordt kortdurende hulpverlening geboden aan
cliënten die na verbreking van de relatie en vertrek uit de woning of na verblijf in de
opvang, teruggaan naar hun partner.
Het hulpverleningsaanbod heeft tot doel de geweldspiraal die zich in het gezin heeft
ontwikkeld te doorbreken.
Eerst wordt ondersteuning geboden aan de cliënt en de partner middels een individueel gesprek.
Als beide partners gemotiveerd zijn om hulp te accepteren en bereid zijn tot verandering, vinden gesprekken met beide partners plaats.
Het stoppen van het geweld en de bewustwording van alternatieve manieren om conﬂicten op te lossen, staan hierbij centraal. Ook kinderen, familieleden of anderen in
de directe omgeving van beide partners, kunnen bij de hulpverlening betrokken worden. Aan het eind van het hulpverleningstraject wordt gekeken welke ondersteuning
nog gewenst is en wordt eventueel doorverwezen naar vervolghulpverlening.
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Uitgangspunten
– Competentiegericht, doelgericht en toekomstgericht werken: de mogelijkheden
van de cliënt en de hier-en-nu-situatie staan centraal. Cliënten worden ondersteund om individueel en gezamenlijk eigen doelen en toekomstperspectieven
helder te krijgen en hieraan te werken.
– Systeemgericht werken: de hulp richt zich op beide partners en waar nodig ook
op de kinderen.
– Respect voor diversiteit: één van de kernpunten van deze werkwijze is het leren
omgaan met verschillen en de tolerantie voor verschillen te vergroten.
– Balansmodel: ondersteuning is enerzijds gericht op het verminderen van risicofactoren en belastende omstandigheden en anderzijds op het versterken van kansen, mogelijkheden, beschermende factoren en competenties. Bewerkstelligen
dat draaglast en draagkracht met elkaar in balans komen en dat de balans tussen
partners hierin helder en voor beiden acceptabel is.

1. Werkwijze bij de methodiekontwikkeling
De maatschappelijk werkers hebben een methodiek ontwikkeld gebaseerd op hun
eigen ervaring, ondersteund door achtergrondliteratuur en gesprekken met deskundigen uit het veld. Deze methodiek is gericht op cliënten die de relatie met de partner
willen voortzetten, met als voorwaarde dat het geweld stopt.
Vooraf is bepaald dat het gaat om een systeemgerichte en kortdurende aanpak die
bijdraagt aan het stoppen van het geweld en het voorkomen van herhaling.
Eén van de maatschappelijk werkers heeft gedurende het traject steeds beschreven welke onderwerpen, vragen en methodieken aan de orde kwamen en mogelijk
bruikbaar waren voor de uitvoering. Conclusies en knelpunten werden tijdens het
teamoverleg geëvalueerd.
Gedurende het project is achtergrondliteratuur verzameld over uiteenlopende
onderwerpen die relevant konden zijn voor deze systeemgerichte aanpak. De
methodiek stoelt op een combinatie van eigen ervaring en elders ontwikkelde
inzichten.
In het tweede deel van dit hoofdstuk zijn de verschillende onderdelen van de methodiek ‘Begeleide terugkeer’ beschreven. Hieronder gaan we eerst in op een aantal algemene uitgangspunten voor de werkwijze.

Kenmerken van de methodiek ‘Begeleide terugkeer’
– Kortdurend
– Systeemgericht58

58. ‘systeem’ = gezin. Bij ‘systeemgericht werken’ worden alle gezinsleden betrokken, is er aandacht voor
alle gezinsleden.
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– Outreachend
– Snelle manier van werken
– Interculturele aanpak: toepasbaar voor cliënten uit verschillende culturele achtergronden
– Huiselijk geweld wordt expliciet en concreet besproken
– Meervoudige partijdigheid
– Speciﬁeke aandacht voor verantwoordelijkheid van beide ouders voor de kinderen
– Directieve, confronterende en gezaghebbende benadering van mannelijke cliënten

2. Doelen van de hulpverlening
– Het geweld is gestopt, waarbij bespreekbaar maken van dit geweld de eerste stap
is.
– Er zijn afspraken gemaakt over de terugkeer/voortzetting van de relatie.
– De beide partners hebben handvatten aangereikt gekregen om als paar te kunnen
functioneren zonder gewelduitbarstingen.
– Cliënten zijn zich bewust van alternatieve manieren om met conﬂicten om te gaan
en kunnen deze toepassen.
– Cliënten hebben inzicht in de gevolgen van het geweld voor hun kinderen en zijn
in staat hun kinderen hierin te ondersteunen.
– Cliënten zijn op de hoogte van en/of doorverwezen naar aanvullende hulp.

3. Bespreekbaar maken van het geweld: het geheim doorbreken
Een belangrijk aandachtspunt bij alle onderdelen van de hulpverlening is het doorvragen op het geweld en het expliciet en concreet benoemen van de aard en de omvang
van het geweld.
Zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak de neiging het geweld
te bagatelliseren. Dit geldt ook voor familieleden die met het geweld geconfronteerd
worden.
De schaamte is vaak groot. Om effectief hulp te kunnen bieden is het essentieel dat
de hulpverlener niet mee gaat in de vaagheid en het versluieren van de realiteit. Daarom is het nodig concreet door te vragen op het geweld: wat gebeurde er, hoe vaak,
in welke situaties. Welke vorm had het geweld: slaan, schoppen, knijpen, wurgen,
gooien, eventueel gebruik van wapens? Ging het lichamelijke geweld gepaard met
vernederingen en bedreigingen? Met welke woorden gebeurde dat? Was er sprake van
seksueel geweld? Aansluiten bij het taalgebruik van de cliënten draagt bij aan goede
communicatie en effectieve hulp.
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4. Taal
In dit project is veel gewerkt met cliënten met een andere moedertaal dan de Nederlandse of met cliënten die het Nederlands niet goed beheersen. Dit vraagt van de
hulpverleners de capaciteit om hun taalgebruik aan te passen, te variëren en zaken
op verschillende manieren uit te leggen of non-verbale vaardigheden in te zetten. Er
is regelmatig gewerkt met tolken of de tolkentelefoon. Een enkele keer worden familieleden of vrienden hiervoor ingezet.
Er wordt voor gewaakt dat kinderen niet de rol van tolk op zich nemen. Uitgangspunt
is dat taal zo min mogelijk een belemmering mag zijn om passende hulpverlening
te bieden.

5. De methodiek ‘Begeleide terugkeer’ in detail

Traject Begeleide terugkeer in beeld
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Randvoorwaarden
Voordat gesprekken in het kader van ‘Begeleide terugkeer’ plaats kunnen vinden,
moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
– De maatschappelijk werkers zijn methodisch voldoende toegerust.
– Er zijn afspraken gemaakt met ketenpartners over doorverwijzing.
– Praktische zaken met betrekking tot bereikbaarheid, ruimte, formulieren en dergelijke zijn geregeld.
– Er zijn goede afspraken gemaakt met het oog op veiligheid.
Bij veiligheid gaat het in de eerste plaats om het waarborgen van de veiligheid van
de maatschappelijk werker: opstelling in de ruimte, protocol veiligheid bij incidenten, afspraken met collega’s intern en met de politie. Een veilige situatie voor de
maatschappelijk werker is een voorwaarde voor het waarborgen van de veiligheid van
cliënten tijdens de gesprekken. De veiligheid van cliënten buiten de hulpverleningssituatie is uiteraard een belangrijk onderwerp in de hulpgesprekken, maar blijft altijd
de verantwoordelijkheid van de cliënten zelf.
Tijdens het hulpverleningstraject wordt een aantal ‘spelregels’ gehanteerd, die van
tevoren met elkaar zijn afgesproken:
– Als je naar de gesprekken komt ben je nuchter, je hebt geen alcohol of drugs
gebruikt.
– Tijdens de gesprekken laat je de ander uitpraten en luister je naar wat hij of zij
zegt. Niet erdoorheen praten en de ander niet onderbreken.
– Het is niet toegestaan om tijdens de gesprekken te schreeuwen, schelden, dreigen,
agressieve of obscene woorden te gebruiken of agressieve of obscene gebaren te
maken en vernederende opmerkingen te maken.

Het hulpverleningstraject ‘Begeleide terugkeer’
De hulpverlening bestaat uit:
A. Individueel gesprek met de vrouw59
B. Individueel gesprek met de man
C. Eerste systeemgesprek: time-out

59. In deze beschrijving is – zoals in het project – uitgegaan van een vrouwelijke cliënte, mishandeld door
een mannelijke partner, omdat dit de meest voorkomende praktijk bij Vrouwenopvang Amsterdam
weerspiegelt.
In principe is het ook mogelijk dat de man – in de hoedanigheid van pleger – als eerste aangemeld wordt
of dat er sprake is van een mannelijk slachtoffer en een vrouwelijke pleger. Ook situaties waarbij het
gaat om twee vrouwen of twee mannen zijn denkbaar. De ervaring zal leren of aanpassing van de
methodiek in die gevallen nodig is.
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D. Vervolg systeemgesprekken
E. Gesprek met de kinderen
F. Gesprek met familieleden of leden van het sociaal netwerk
G. Individueel gesprek met de vrouw over veiligheid
H. Afronding en follow-up
De vetgedrukte onderdelen A-B-C-D-H vormen tezamen de kern van de methodiek
‘Begeleide terugkeer’.
Onderdeel G. wordt ingezet als de man niet (meer) gemotiveerd is voor hulp, de
vrouw toch terugkeert en er twijfel is over de veiligheid.
Onderdelen E en F worden niet standaard bij elk traject ingezet. In de toekomst worden deze onderdelen verder uitgewerkt.

A.

Eerste individuele gesprek met de vrouw

Wanneer
Aan de start van het traject, uiterlijk één week na aanmelding.
Beoogde resultaten
– Cliënte heeft met hulp van de maatschappelijk werker een inschatting gemaakt
van de ernst van de situatie, van haar eigen mogelijkheden/belemmeringen tot
verandering en van de motivatie van haar partner om te veranderen.
– Positieve en negatieve gevoelens ten aanzien van de partner zijn besproken.
– Cliënte is in staat om vanuit een realistische kijk op de situatie beslissingen te
nemen over hoe zij verder wil met haar partner.
– Cliënte heeft duidelijkheid over de werkwijze van ‘Begeleide terugkeer’.
– Cliënte is gemotiveerd voor deze vorm van systeemgerichte hulpverlening.
Onderwerpen
In het eerste gesprek wordt uitleg gegeven over deze systeemgerichte vorm van hulpverlening en wordt een inschatting gemaakt van de veiligheid van de cliënte en haar
kinderen.
In het eerste gesprek kan blijken dat de vrouw nog twijfelt over herstel van de relatie.
Het is belangrijk om uit te zoeken of het gaat om haar eigen twijfels of dat zij twijfelt
aan de motivatie en mogelijkheden tot verandering bij haar partner.
Twijfel aan de bereidheid of mogelijkheden van de partner kan nader onderzocht
worden door contact te leggen met de partner.
Als de vrouw sterk twijfelt of ze zelf wel terug wil naar de partner, is het goed om een
paar dagen bedenktijd in te lassen, haar ‘huiswerk’ mee te geven en een afspraak te
maken voor een tweede individueel gesprek.
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Als voor de vrouw vaststaat dat ze terug gaat naar haar partner komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Ontwikkelingen in de relatie
Start en het verloop van de relatie: samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, eventuele migratie, belangrijke gebeurtenissen, verwachtingen en realiteit.
– Ontstaan en aard van het geweld
Wanneer en hoe het geweld begon, vormen van geweld, aanleidingen, patronen,
toename, afname, escalatie, onder welke omstandigheden of in welke periode
enzovoort.
– De man en het geweld
Spanningsopbouw of plotselinge ‘ontplofﬁng’, kalm en beheerst of controleverlies.
Zijn visie op het geweld: wie is verantwoordelijk? Geweld in eerdere relaties?
Geweld in andere situaties?
– De vrouw en het geweld
Reactie op het geweld: aanpassen, terugtrekken of terugvechten, verbaal of
fysiek? Overlevingsmechanismen: wat heeft ze gedaan om het geweld te stoppen? Hoe heeft ze het volgehouden?
Haar visie op het geweld: wie is verantwoordelijk? Eigen aandeel in het ontstaan
van het geweld?
Wie is op de hoogte van het geweld? Contact met de politie nu en in het verleden?
Hulpverleningscontacten nu en in het verleden?
– Verslaving
Speelt verslaving van de vrouw of haar partner een rol bij het geweld? Zo ja, in
kaart brengen: achtergrond en aard verslaving, hulpverlening op dit gebied nu en
in het verleden.
– Gevolgen van het geweld voor de kinderen
Wat zien of merken zij van het geweld? Hoe reageren ze? Vertonen ze emotionele
of gedragsproblemen? Worden de kinderen uitgespeeld of gebruikt als dreigement?
Hoe is de band van de kinderen met beide ouders? Speelt de partner een grote rol
in hun leven?
– Familie en sociaal netwerk
Veel of weinig contacten? Wie is op de hoogte van het geweld? Wat is de reactie?
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Van wie krijgt ze steun of kan ze steun verwachten? Wordt er druk uitgeoefend om
de relatie deﬁnitief te verbreken of juist terug te keren?
Stimuleren om de situatie te bespreken met iemand uit het sociaal netwerk. Isolement en geheimhouding doorbreken, uitlaatklep en steun zoeken.
– Huidige contact met de partner
Is er recent contact met de partner geweest? Hoe? Op wiens initiatief? Hoe verliep
het? Houding van de man?
– Reden van terugkeer
Waarom wil ze terug naar haar partner? Wat verwacht ze? Zijn de verwachtingen
gebaseerd op feiten of hoop? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor terugkeer?
Wat kan ze zelf bijdragen aan de oplossing van de problemen (eigen aandeel) en
wat verwacht ze van haar partner?
– Motivatie van de man
Inschatting van zijn motivatie, manieren om hem te motiveren: contact met de
vrouw, aangifte, via familie of sociaal netwerk? Mogelijke struikelblokken.
– Afspraken over vervolg
Contact met de man: wil de vrouw hem zelf eerst benaderen voordat de maatschappelijk werker contact met hem opneemt?
Tijdstip en wijze van terugkeer: motiveren te wachten tot na het eerste systeemgesprek, waar voorwaarden kunnen worden besproken.
Gaat ze meteen helemaal terug of wil ze eerst weekenden of dagen uitproberen?
Hoe waarborgt ze haar veiligheid en die van de kinderen?
Inschakelen sociaal netwerk, politie; beslissing over melding of aangifte. Contact
met politie over veiligheid?

Tips en inzichten uit de praktijk
Bij de start van het project werd onderscheid gemaakt tussen ‘begeleiding bij terugkeer’ en ‘begeleiding na terugkeer’. De verwachting was dat mannen gemotiveerder
zouden zijn om mee te werken aan deze gesprekken op het moment dat de vrouw nog
niet bij hen terug was. Er werd veel aandacht besteed aan het motiveren van vrouwen
om te wachten met teruggaan. Gaandeweg bleek echter dat er ook systeemtrajecten op
gang kwamen als de vrouw wél direct terugging en dat dit geen verschil maakte voor
de motivatie van de man. Ook kwamen er steeds meer aanmeldingen van vrouwen
die vanuit de thuissituatie behoefte hadden aan hulp en begeleiding bij het stoppen
van het geweld in de relatie.
Omdat het welzijn van de kinderen de verantwoordelijkheid van beide ouders is, kan
dit het best in de systeemgesprekken besproken worden. In de individuele gesprek-
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ken met de vrouw en de man wordt een eerste aanzet hiertoe gedaan. De belangen van
de kinderen kunnen bovendien motiverend werken als één van beide partners twijfelt
over voortzetting van de hulpverlening.

B.

Eerste individuele gesprek met de man

Wanneer
Na het individuele gesprek met de vrouw. Als zij er voor kiest om de relatie voort te
zetten en gebruik wil maken van ‘Begeleide terugkeer’.
Beoogde resultaten
– Cliënt heeft zijn kant van het verhaal verteld.
– Cliënt heeft met hulp van de maatschappelijk werker een inschatting gemaakt
van de ernst van de situatie en de mogelijkheden/belemmeringen tot verandering.
– Cliënt neemt verantwoordelijkheid voor het gebruik van geweld.
– Cliënt heeft duidelijkheid over de werkwijze van ‘Begeleide terugkeer’.
– Cliënt is gemotiveerd voor systeemgerichte hulp, gericht op het stoppen van het
geweld en het voorkomen van herhaling in de toekomst.
Onderwerpen
– Uitleg geven over deze systeemgerichte vorm van hulpverlening, waarbij benadrukt wordt dat de maatschappelijk werker niet ‘partijdig’ is, maar beide partners
ondersteunt om als paar te kunnen functioneren zonder geweld.
– Situatie op dit moment
Aandacht voor hoe het nu met hem is: vrouw en kinderen weg, vrouw doet beroep
op hulpverlening enzovoort.
– Ontwikkelingen in de relatie
Start en het verloop van de relatie: samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, eventuele migratie, belangrijke gebeurtenissen. Verwachtingen en realiteit.
– Ontstaan en aard van het geweld
Concrete beschrijving van het geweld: fysiek, verbaal, psychisch, bedreigingen of
seksueel geweld.
Ontwikkelingen: toename, afname, escalatie: in welke periode, onder welke
omstandigheden, de ergste vorm van geweld die hij ooit gebruikt heeft? Aanleidingen voor geweld? Hoe voelt hij zich voordat hij geweld gebruikt? En daarna?
Wat is het effect op korte termijn en wat is het effect op lange termijn? Op welke
manier rechtvaardigt hij zijn gedrag?
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– Gevolgen van het geweld voor de vrouw
Welke gevolgen ziet hij? Effect van het geweld op het respect, het vertrouwen, de
liefde van zijn vrouw? Is ze bang voor hem? Is ze tijdens de relatie veranderd? Hoe
zal de relatie volgens hem verlopen als hij geweld blijft gebruiken?
– Gevolgen voor de kinderen
Wat zien of merken zij van het geweld? Hoe reageren ze? Vertonen ze emotionele
of gedragsproblemen? Worden de kinderen uitgespeeld of gebruikt als dreigement? Hoe is de band van de kinderen met beide ouders?
– Verslaving
Speelt verslaving van hem of zijn partner een rol bij het geweld? Zo ja, in kaart
brengen: achtergrond en aard verslaving, hulpverlening op dit gebied nu en in het
verleden.
– Geweld in andere situaties
Gebruikte hij in eerdere relaties ook geweld? Is hij gewelddadig in andere situaties? Is hij in aanraking geweest met de politie vanwege het geweld?
Duidelijk maken dat ook geweld binnen relaties strafbaar is.
– Voorkomen van geweld
Hoe probeert hij te voorkomen dat hij gewelddadig wordt, nu en in het verleden?
Wat werkte wel, wat niet? Heeft hij wel eens hulp gezocht? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is zijn ervaring hiermee?
– Familie en sociaal netwerk
Veel of weinig contacten? Wie is op de hoogte van het geweld? Wat is de reactie?
Bij wie kan hij terecht met problemen, als hij kwaad is?
Stimuleren om de situatie te bespreken met iemand uit het sociaal netwerk. Isolement en geheimhouding doorbreken, uitlaatklep en steun zoeken.
– Huidige contact met de partner
Is er recent contact met de partner geweest? Hoe en op wiens initiatief? Hoe verliep het?
– De toekomst
Wil hij de relatie voortzetten? Welke verwachtingen heeft hij daarbij? Als hij
verwacht geen geweld meer te gebruiken: is deze verwachting gebaseerd op
hoop of op inzicht? Hoe wil hij herhaling van het geweld voorkomen? Wat
gaat hij hieraan doen? Wat is zijn eigen aandeel en wat verwacht hij van zijn
partner?
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– Motivatie van de man voor ‘Begeleide terugkeer’
Wil hij hulp om het geweld te stoppen en conﬂicten op een andere manier op te lossen?
Mogelijkheden en eventuele struikelblokken.
– Afspraken over vervolg
Afhankelijk van de afspraken met de vrouw. Afspraak voor een eerste systeemgesprek.
Als de vrouw nog niet terug wil naar huis, afspraken over procedure: vrouw vertrekt
eerder, man wacht halfuur. Afspraken over wijze van contact tot systeemgesprek.
Aandachtspunt: veiligheid van de vrouw en de kinderen.

Tips en inzichten uit de praktijk
Veel mannen zijn verbaasd door een maatschappelijk werker van de vrouwenopvang te worden benaderd. In het eerste contact is het daarom belangrijk te benadrukken dat de maatschappelijk werker in dit geval niet alleen voor de vrouw werkt,
maar voor beide partners en dat het stoppen van het geweld in de relatie centraal
staat.
Het eerste contact met de man is meestal telefonisch: de maatschappelijk werker
nodigt hem uit voor een gesprek. Voor veel mannen blijkt het een opluchting te zijn
dat iemand contact opneemt en dat hij zijn kant van het verhaal mag vertellen.
Houd het gesprek aan de telefoon kort: als hij wil praten, maak dan op korte termijn
een afspraak voor een individueel gesprek.
In het eerste gesprek met de man is het belangrijk de regie te houden en het gesprek
te sturen. Wees helder over rol en doel, stel vragen en pik uit zijn antwoorden datgene
op dat aansluit bij de leidraad van het gesprek. Bij gewelddadige mannen werkt een
directieve, confronterende en gezaghebbende houding het best.
De ervaringen in het project waren positief. De motivatie van plegers van geweld
om hulp te krijgen bij het stoppen van het geweld bleek groot. Er hebben zich geen
incidenten rond veiligheid voorgedaan. Toch is deze kortdurende hulp niet zonder
meer voor elke pleger van huiselijk geweld geschikt. Voor mannen die ook buiten hun
relatie (veelvuldig) geweld gebruiken, in een crimineel circuit verkeren en niet bereid
of in staat zijn om - in enige mate - verantwoordelijkheid te nemen voor het geweld is
zwaarder geschut nodig zoals langdurigere of intensievere hulp met drang of dwang,
binnen het justitiële kader.

C.

Eerste systeemgesprek – stoppen van het geweld

Wanneer
Zo snel mogelijk na de individuele gesprekken, als beide partners gemotiveerd zijn.
Binnen twee weken na aanmelding.
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Beoogde resultaten
– De pleger neemt verantwoordelijkheid voor het stoppen van het geweld en het
voorkomen van herhaling.
– Het slachtoffer neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid.
– Beiden nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen.
– Beiden zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in de conﬂicten.
– Beide partners hebben geleerd de time-out procedure te hanteren.
– Er zijn afspraken gemaakt over voorwaarden voor terugkeer/voortzetting van de
relatie.
Onderwerpen
– Checken van de verwachtingen
Terugkoppeling naar elkaar van de in de individuele gesprekken uitgesproken verwachtingen ten aanzien van deze vorm van hulp. Mogelijkheden en grenzen van
de hulp benadrukken.
– Voortzetting van de relatie
Terugkoppeling naar elkaar van de in de individuele gesprekken uitgesproken
voorwaarden waaronder beiden de relatie willen voortzetten.
– Het geweld
Hoe vaak eindigen conﬂicten in geweld? Hoe verloopt dit? Wat is het ergste dat ooit is
gebeurd? Hoe is dit voor de kinderen? Vooral de man bevragen over het gebruik van het
geweld. Over gevolgen voor de kinderen: doorvragen bij beide partners. Uitleg geven
dat hulp bij problemen in de relatie alleen mogelijk is als het geweld is gestopt.
– Introductie time-out procedure60
Aan de hand van een voorbeeld, bijvoorbeeld op het laatste of ergste geweldsincident, doorvragen en dit concretiseren. Wanneer wist zij dat het fout ging? Wanneer
voelde hij dat het mis ging: leren herkennen van de signalen van een uitbarsting.
Uitleg over controleverlies: het punt waarop je niet meer terug kan. Wanneer verloor
hij de controle in bovenstaande situatie? Hét moment om een time-out te nemen.
– Time-out procedure uitleggen
Functie time-out: uit de situatie stappen, controle houden, escalatie voorkomen.
Medewerking partner vereist bij time-out: niet achternalopen, tegenhouden, uit-

60. Bij de time-out procedure is o.a. gebruik gemaakt van het boek Intieme oorlog van Groen en Van Lawick;
voor verdere achtergrondinformatie: zie literatuuroverzicht achterin.
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schelden of beschuldigen. Beide partners kunnen een time-out vragen. Herstel
van het contact door degene die time-out heeft gevraagd.
Na time-out terugkomen op de aanleiding van het conﬂict en een manier vinden
om hierover te praten. Hiermee kan geoefend worden in vervolggesprekken. Conﬂicthantering en communicatiepatronen bespreken.
– Praktische afspraken maken over terugkeer
Aan het einde van het eerste systeemgesprek kunnen er eventueel praktische
afspraken gemaakt worden over terugkeer.
– Afspraken maken voor vervolg
Afspraken maken over het aantal en de inhoud van de systeemgesprekken.

Tips en inzichten uit de praktijk
Als partners elkaar tijdens dit gesprek voor het eerst weer zien, kan het zinnig zijn ze
aan het begin van het gesprek even alleen te laten. Uiteraard is het hierbij belangrijk
vooraf de veiligheid in te schatten en te checken of beiden dit ook willen!
Het is belangrijk om in het eerste systeemgesprek alleen door te vragen over het
geweld bij degene die het geweld gebruikt. Als het geweld nog niet is gestopt, bestaat
het gevaar dat de vrouw ‘afgestraft’ wordt voor haar openheid.
Bij het bespreken van het geweld kan voorlichting over de werking van adrenaline
behulpzaam zijn: wat gebeurt er in je lichaam als adrenaline je gaat besturen. De
opmerking ‘dan kun je niet meer helder denken, adrenaline maakt dom’ bleek in de
praktijk goed aan te slaan! Time-out moet niet gelijkgesteld worden met weglopen,
verliezen, bakzeil halen, maar juist het etiket ‘winnen’ krijgen: Win jij van je woede
of wint je woede van jou, ben jij de baas over je woede of is je woede de baas over
jou?
Vraagtekens
Time-out slaat bij mannen vaak goed aan: het is een concrete, duidelijke aanpak.
Vrouwen protesteren soms dat op deze manier conﬂicten ‘nooit meer opgelost worden’. Het helpt om erop te wijzen dat conﬂicten nu ook niet opgelost worden. De
veiligheid staat voorop. Als de situatie veilig is, kan er aandacht worden besteed aan
onderliggende conﬂicten.
Bij time-out is het essentieel dat de pleger van het geweld verantwoordelijkheid neemt
voor zijn gedrag. Wees alert op de reactie: ‘Ik wil wel een time out nemen, maar dan
moet zij ....’. Dit kan een aanwijzing zijn dat hij geen verantwoordelijkheid neemt
voor zijn gedrag.
Uitgangspunt is: het doet er niet toe wat de ander doet of zegt, geweld kan niet en je
blijft zelf verantwoordelijk voor je gedrag.
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Vervolg systeemgesprek

Wanneer
Na het systeemgesprek waarin het geweld is besproken en de time-out procedure is
aangeleerd: 2 – 6 gesprekken
Beoogde resultaten
– De beide partners hebben handvatten aangereikt gekregen om als paar te kunnen
functioneren zonder gewelduitbarstingen.
– Cliënten zijn zich bewust van alternatieve manieren om met conﬂicten om te gaan
en kunnen deze toepassen.
– Cliënten hebben inzicht in de gevolgen van het geweld voor hun kinderen en zijn
in staat hun kinderen hierin te ondersteunen.
– Indien nodig zijn cliënten verwezen naar de juiste instanties.
Onderwerpen
Alle volgende systeemgesprekken beginnen met de vraag of de time-out procedure nodig is geweest. Als er geweld heeft plaatsgevonden en time-out dus niet heeft
gewerkt, vormt dat de basis voor het gesprek. Er wordt een analyse gemaakt van hetgeen er gebeurd is en er worden opnieuw time-out afspraken gemaakt. Er komen
GÉÉN ANDERE ONDERWERPEN aan de orde.
Als er geen sprake is geweest van geweld, kunnen in het vervolg systeemgesprek de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
– Achtergronden beide partners aan de hand van genogrammen en ecogrammen
Inzicht in achtergrond, opvattingen en codes, die beiden vanuit hun familie
hebben meegekregen (en nog steeds krijgen) is belangrijk, omdat die hun
gedrag bepalen. Ze bepalen in welke richting oplossingen kunnen worden
gezocht. Ze bepalen welke oplossingen wel of niet geaccepteerd worden. Ze
bepalen wie daarbij ingeschakeld kunnen worden. Door het netwerk in kaart
te brengen ontstaat zicht op het steunsysteem rond het gezin, hun mogelijke
hulpbronnen.
– Inschakelen van het sociaal netwerk
Inschakelen van het netwerk voor steun en bescherming, om stoom af te blazen, om stressfactoren beter te hanteren. Waar zitten lacunes? Op welke gebieden
ontbreekt steun of hulpverlening? Hier kan professionele hulpverlening, vervolghulpverlening of aanvullende hulpverlening worden gezocht. Hulp van het sociale
netwerk doorbreekt het isolement en geeft sociale controle.
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– De spiraal van geweld
Dit is een hulpmiddel om met beide partners door te nemen hoe het geweld in de
relatie is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Zij kunnen daardoor het proces beter
begrijpen en zicht krijgen op ieders aandeel hierin. Er wordt geschetst waar ze zullen
eindigen als er niets gebeurt. Dit werkt vaak motiverend om te willen veranderen.
– Gevolgen van geweld voor kinderen
Eventueel de kinderen bij de hulpverlening betrekken.
Zie ook: gesprek met de kinderen.
– Stressfactoren
Wat zorgt voor spanningen? Factoren in de relatie en daarbuiten, zoals ﬁnanciën,
huisvesting, familie, werk, werkloosheid. Hoe gaat ieder hiermee om en sluit dit
op elkaar aan?
– Communicatiepatronen en conﬂicthantering
Hoe verlopen de conﬂicten, patronen tussen de partners: complementair, symmetrisch of anders? Wat zijn de onderwerpen en thema’s waarover veel conﬂicten
ontstaan?
Bijvoorbeeld omgaan met culturele codes, trouw/ontrouw, verdeling van macht in
de relatie. Feedback geven op wat je ziet gebeuren in het gesprek, bewust maken,
bijsturen, alternatieven aanreiken. Eventueel uitleg geven over verschillen in communicatiepatronen mannen/vrouwen en aanleren van (eenvoudige) methodes
van onderhandelen, conﬂicthantering en hiermee oefenen.
– Aanvullende en vervolghulpverlening
Omdat doorverwijzing en het regelen van vervolghulpverlening vaak tijd kost, is
het belangrijk dit onderwerp tijdig te bespreken. Bovendien kan tijdens de gesprekken blijken dat er speciﬁeke hulp voor één van beide partners wenselijk is.

Tips en inzichten uit de praktijk
Het aantal en de inhoud van de systeemtrajecten verschilt per situatie. Ook de volgorde van de onderwerpen kan variëren. De maatschappelijk werkers maken gebruik
van verschillende technieken: bevragen, confronteren, oefenen, observeren, feedback
geven en informatie-overdracht. Tijdens het gehele traject wordt informatie gegeven
over allerlei onderwerpen die samenhangen met geweld en conﬂicthantering. Ook
worden de verschillen tussen mannen en vrouwen benoemd in het omgaan met woede, de werking van adrenaline, traumatisering, overlevingsstrategieën, omgaan met
stress, loyaliteit naar kinderen en eigen familie enzovoort.
Het gaat hierbij steeds om het geven van voorlichting die direct gekoppeld is aan de eigen
situatie van cliënten: hoe speelt dit bij hen? Hoe kunnen zij hier beter mee omgaan?
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Opvallend in de systeemgesprekken is dat (het ontbreken van) tolerantie voor verschillen een terugkerend thema is. Vooral in hechte relaties, waarin partners bang
zijn elkaar te verliezen, ervaren zij verschillen soms als een bedreiging. Het helpt
dan om de verschillen te benoemen en positief te labelen. ‘Het wordt wel heel saai als
iedereen hetzelfde is’.
Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is voor paren vaak een eye-opener.

E.

Gesprek met de kinderen

Wanneer
Na één of meerdere systeemgesprekken; afhankelijk van de situatie en de leeftijd van
de kinderen.
Beoogde resultaten
– Cliënten hebben inzicht in de gevolgen van het geweld voor hun kinderen en zijn
in staat hun kinderen hierin te ondersteunen.
– Kinderen hebben van hun ouders gehoord dat zij niet verantwoordelijk zijn voor
het geweld of de veiligheid.
– Kinderen horen van de ouders dat zij hulp hebben gezocht om de situatie met
betrekking tot het geweld te stoppen.
– Kinderen hebben toestemming van de ouders om hun gevoelens over het gebeurde te uiten.
– Indien nodig wordt aanvullende hulp voor de kinderen geregeld.
Onderwerpen
Voordat een gesprek met kinderen plaatsvindt, zijn de mogelijke gevolgen van het
geweld voor kinderen met de ouders besproken. Zie ook onder A, B en D.
Aan het begin van het gesprek met de kinderen wordt in het bijzijn van de kinderen de ouders om toestemming gevraagd om overal openlijk over te kunnen praten.
Daarna wordt apart met de kinderen gesproken, waarna een gesprek met de ouders
en kinderen samen plaats vindt.
Aandachtspunten voor gesprekken met de kinderen
– Begin met niet beladen onderwerpen om het ijs te breken zoals school, vriendjes,
dingen waar ze goed in zijn.
– Uitleg geven waarvoor de hulpverlening bedoeld is.
– Kinderen laten vertellen hoe het voor hen is en hoe ze het anders zouden willen
– Uitleggen dat kinderen niet verantwoordelijk zijn of schuld hebben aan de problemen.
– Met kinderen doornemen wat ze kunnen doen als de situatie uit de hand loopt,
hoe ze voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen.
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– Kinderen laten uitspreken wat zij willen van hun ouders, wat hun behoeften
zijn.
– Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de techniek van het toverstokje: je kunt alles
toveren wat je wilt, als je de volgende ochtend wakker wordt: hoe is het dan, wat
is er veranderd?
– Wat willen ze zelf aan hun ouders vertellen en wat willen ze dat jij vertelt?
In een volgend systeemgesprek met de ouders wordt dan doorgenomen
– Hoe zij op dat moment denken over de gevolgen van het geweld voor de kinderen
– Hoe kunnen beide partners verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de
kinderen?
– Hebben de kinderen hulp nodig?

Tips en inzichten uit de praktijk
78% van de cliënten heeft kinderen. In een aantal gevallen was er zorg om de veiligheid van de kinderen. Daarnaast wilden de medewerkers nagaan of de kinderen zelf
hulp nodig hadden. Daarom is er tijdens het project een start gemaakt met het voeren
van gesprekken met kinderen. Uiteindelijk is in ongeveer een kwart van de gevallen
waarbij kinderen betrokken waren, ook een gesprek met de kinderen gevoerd.
Het ging hierbij om kinderen van 6 jaar en ouder, die goed in staat waren aan te
geven hoe zij de situatie thuis ervaren hebben. In een aantal gevallen is, in overleg
met de ouders, vervolghulp voor de kinderen ingeschakeld, zoals Bureau Jeugdzorg
of de GGZ.
Tijdens de gesprekken is soms ook gebruik gemaakt van andere technieken, zoals
tekenen van het gezin of hun huis. Vaak hebben kinderen zich lange tijd machteloos
gevoeld. Als kinderen wat ouder zijn kunnen zij ook bij de oplossing betrokken worden, zodat het gevoel van machteloosheid doorbroken wordt. Er kan samen besproken worden wat volgens iedereen het probleem is en wat nodig is om dit op te lossen.
Kinderen hebben vaak een verbazingwekkend heldere kijk op zaken. Daarbij moet
wel benadrukt worden dat het stoppen van het geweld de verantwoordelijkheid van
de ouders is en blijft.
Vraagtekens
Het is tijdens het project vrijwel nooit voorgekomen dat ouders geen toestemming
gaven om met de kinderen te praten. Als dit wel gebeurt, is het belangrijk stil te staan
bij de achtergrond hiervan. Is er iets dat verborgen moet blijven? Is de situatie voor
de kinderen wel veilig?
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Gesprek met familieleden of sociaal netwerk

Wanneer
Als uit de eerdere gesprekken blijkt dat hier reden toe is en cliënten ondersteuning
vragen bij het inschakelen van hun familie of sociale netwerk.
Beoogde resultaten
– Familieleden of personen uit het sociaal netwerk zijn op de hoogte van de situatie
en weten hoe ze één of beide partners kunnen steunen.
– Familieleden of personen uit het sociaal netwerk weten wat ze kunnen doen als de
situatie opnieuw dreigt te escaleren.
Onderwerpen
Deze zijn afhankelijk van de situatie. Hier volgen algemene aandachtspunten:
– Steunen van één of beide partners aan de hand van concrete vragen van de cliënten
– Informatie over de spiraal van geweld
– Informatie over de positie van de kinderen als getuigen van huiselijk geweld
– Informatie over mogelijkheden voor hulp
G.

Individueel gesprek met vrouw over veiligheid

Wanneer
Als de man (nog) niet of niet meer gemotiveerd is voor hulp, de vrouw toch terugkeert
en er twijfel is over de veiligheid.
Beoogde resultaten
– De vrouw weet dat ze geen verantwoordelijkheid draagt voor (herhaling van) het
geweld, maar wél voor haar eigen veiligheid.
– De vrouw heeft handvatten aangereikt gekregen voor het vergroten van haar eigen
veiligheid.
– De vrouw weet waar ze terecht kan als er opnieuw sprake is van geweld.
Onderwerpen
Als de man geen hulp wil en de vrouw toch besluit terug te keren, is het raadzaam
haar door te verwijzen naar individuele hulp bij bijvoorbeeld een Steunpunt Relationeel Geweld.
In een afrondend, individueel gesprek komen in elk geval aspecten van veiligheid en
mogelijkheden voor andere hulp aan de orde:
– Veiligheid en de strafbaarheid van huiselijk geweld
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Afspraken maken met buren, familieleden, sociaal netwerk over hoe te handelen
bij herhaling van geweld. Mogelijkheid bespreken van melding en aangifte bij de
politie. Eventueel contact leggen met de wijkagent of buurtregisseur.
– Grenzen stellen tegenover geweld
Bespreken hoe de vrouw haar grenzen kan aangeven en wat ze kan doen als er
weer geweld voorkomt. Bijvoorbeeld: weggaan, aangifte doen, geweld bespreken
met mensen in omgeving, enzovoort. Bespreken wat ze nodig heeft om haar grenzen te bewaken.
– Grenzen stellen op andere vlakken
Bespreken hoe de vrouw zich wil opstellen ten aanzien van andere voor haar
belangrijke onderwerpen, zoals drug- of alcoholgebruik. Zo concreet en duidelijk
mogelijk aangeven waar de grens voor haar ligt.
– Sociaal netwerk
Het belang van een sociaal netwerk bespreken en het gevaar van het isolement.
Nagaan wie op de hoogte is van het geweld. Stimuleren er met minimaal één persoon over te praten. Eventueel adviezen geven over het opbouwen van een sociaal
netwerk.
– Eigen weerbaarheid vergroten
Mentale en fysieke weerbaarheid, maar bijvoorbeeld ook leren goed Nederlands
te spreken.
– De gevolgen van geweld voor kinderen
Informatie geven over effecten van het getuige zijn van huiselijk geweld op kinderen. Adviseren dit ook uit te leggen aan de partner. Ook vaders willen meestal het
beste voor hun kinderen.
– Hulpverlening
Aangeven dat ook op een later tijdstip een beroep gedaan kan worden op hulp.
Relevante adressen en telefoonnummers meegeven voor individuele, systeemgerichte hulp en weerbaarheid.

H.

Afronding en follow-up

Wanneer
Afronding tijdens het laatste systeemgesprek. Follow-up na drie maanden in de vorm
van telefonisch contact met beide partners. Eventueel een afspraak maken voor een
terugkomgesprek.
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Beoogde resultaten
– De hulpverlening is goed afgerond.
– Indien nodig zijn cliënten verwezen naar de juiste instanties.
– Cliënten weten waar ze terecht kunnen als er zich opnieuw problemen voordoen.
Onderwerpen
– Terugblik op het traject. Evaluatie eigen ontwikkeling. Wat werkte? Wat hebben ze
gemist in de hulpverlening?
– Huidige stand van zaken. Hoe is de situatie nu? Werken de gemaakte afspraken?
– Checken van de vervolgafspraken. Is doorverwijzing goed verlopen? Is er ondersteuning nodig bij het op gang brengen of houden van vervolghulpverlening?
Tips en inzichten uit de praktijk
In enkele gevallen duurde het even voordat vervolghulpverlening geregeld was.
In die gevallen kan het raadzaam zijn om gedurende een afgesproken periode regelmatig (telefonisch) contact te houden met beide cliënten. Als de situatie opnieuw
dreigt te escaleren, kan dan snel een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een
systeemgesprek.
Als er tijdens de follow-up problemen naar voren kwamen, is er zoveel mogelijk doorverwezen naar andere vervolghulpverlening (speciﬁeke en/of langdurige hulp).
U kunt de publicatie van ‘Begeleide Terugkeer’ bestellen door Euro 7.50 over te maken op
girorekening 8372758 ten name van Stichting Vrouwenopvang Amsterdam ovv ‘bestelling publicatie Begeleide Terugkeer’. Wanneer uw betaling bij ons binnen is, sturen wij
de brochure naar u toe.
CURSUS “BEGELEIDE TERUGKEER”
In het najaar start een cursus ‘Begeleide Terugkeer’. De cursus wordt verzorgd door
de Centrale RINO Groep. Voor meer informatie kunt u op de RINO website kijken
www.crg.nl
Voor meer informatie over het aanbod ‘Begeleide terugkeer’ kunt u contact opnemen
met: Glenda Purperhart en Cecilia Perez
020 521 01 50
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Addendum 5: Instrumenten

‘Ik wil, de ander wilt, wat gebeurt er?’61
Neem voor deze oefening een blad papier. Verdeel dit blad in drie kolommen. Begin
de oefening met deze wensen:
Ik wil

De ander wilt

Ik heb geen zin om te vrijen.

Mijn partner heeft zin om te vrijen.

Ik heb zin om vanavond uit te
gaan.

De ander heeft zin om thuis tv te
kijken.

Ik wil mijn eigen spaarrekening,
met dat geld wil ik kunnen doen
wat ik wil.

Mijn partner vindt dat we alleen
een gemeenschappelijke spaarrekening moeten hebben en dat wij
allebei bepalen wat er met dat geld
gebeurt.

Ik wil dat mijn partner en ik allebei
evenveel doen in het huishouden.

Hij of zij vindt het mijn taak om
voor het huishouden te zorgen.

Ik vind dat onze kinderen op een
openbare school moeten gaan.

Mijn partner vindt dat onze kinderen naar een katholieke school
moeten gaan.

Ik wil liever een wasmachine dan
een breedbeeld-tv.

Hij/zij wil liever een breedbeeld-tv
kopen dan een nieuwe wasmachine.

Ik draag niet graag schoenen met
hoge hakken.

Hij wil graag dat ik schoenen met
hoge hakken draag.

Ik wil graag vaker bij mijn ouders
op visite.

Hij/zij heeft een hekel aan mijn
ouders en wil daar niet op visite
gaan.

Ik wil graag uitgaan met vrienden
(zonder partner).

Hij/zij wil niet dat ik zonder hem/
haar uitga.

Wat gebeurt er?

61. Van Outsem, R., Van Oosten N. (2001). De Aanpak. Systeemgerichte aanpak bij geweld in relaties. Transact, Utrecht. p. 68-69.
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Ik wil ’s avonds thuis kunnen
komen wanneer ik wil.

Hij/zij vindt dat ik ’s avonds uiterlijk om 22.00 u thuis moet zijn.

Ik zou graag op toneelcursus willen.

Hij/zij wil niet dat ik op toneelcursus ga.

Ik wil naar Thuis/voetbal kijken.

Hij/zij wil naar een programma op
het andere net kijken dat tegelijkertijd wordt uitgezonden.

Ik wil graag afspreken met ...

Hij/zij wil niet dat ik afspreek met
...

Ik wil een baan.

Hij/zij wil dat ik thuis ben voor het
huishouden en voor de kinderen
en vindt dat ik daarom niet moet
werken.

In de kolom ‘Ik wil’ kan de cliënt ook wensen invullen. In de kolom ‘De ander wilt’
vult hij/zij tegengestelde wensen in of wensen die de wensen van de cliënt uitsluiten.
In de kolom ‘Wat gebeurt er?’ vult de cliënt in wat er in de praktijk van het dagelijks
leven met zijn of haar partner doorgaans gebeurt.
Nabespreken:
Bij de nabespreking van deze oefening komen de volgende thema’s aan de orde:
– Op welke gebieden heeft de cliënt zich aangepast aan de (ex-)partner?
– Welke meningen/gedachten/zienswijzen heeft de cliënt van zijn of haar (ex-)partner overgenomen? Over welke dingen gaan deze meningen? Wat was de eigen
mening van de cliënt over deze dingen voordat hij of zij een relatie met de (ex-)
partner begon?
– Welke van de wensen en behoeften zijn naar de mening van de cliënt in de relatie
met zijn of haar (ex-)partner naar de achtergrond verschoven? Waarom? Hoe ging
dat? Wat is er nu nog over van deze wensen en behoeften?
– Hoe zou de cliënt zelf aan zijn of haar (belangrijkste) wensen en behoeften gestalte geven?

Instrumenten
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Wie ik wil zijn en wat ik wil62
Dit is een oefening van Van Oustem (2001) waarbij de cliënt een lijst vol zinnen af
moet maken. Deze zinnen hebben betrekking op zijn of haar wensen en behoeften.
De zinnen worden als huiswerk met de cliënt meegegeven en worden in het daaropvolgende gesprek besproken.
Om gelukkig te zijn, heb ik .................................................................................. nodig.
Ik wil dat mijn (ex-)partner ...............................................................................................
Wat ik echt beu ben ...........................................................................................................
Over een jaar wil ik ............................................................................................................
Wat ik in het leven zou willen bereiken is .......................................................................
Ik wil boos kunnen worden om ........................................................................................
Wat ik aan mezelf zou willen veranderen is ....................................................................
Ik wil getroost worden omdat ...........................................................................................
Ik verdien het dat anderen ................................................................................................
Ik verdien het dat mijn (ex-)partner .................................................................................
Ik verdien het dat mijn kinderen .....................................................................................
Ik wil eindelijk bevrijd worden van ..................................................................................
Ik wil getroost worden door ..............................................................................................
In de opvoeding van mijn kinderen wil ik .......................................................................
Wat ik zou willen voelen is ...............................................................................................
Wat ik altijd al heb gemist is .............................................................................................
Wat betreft werk zou ik graag ...........................................................................................
Wat betreft geld wil ik ........................................................................................................
Over vijf jaar zou ik graag .................................................................................................
Om mij te kunnen ontspannen heb ik het nodig om .....................................................
Ik vind van mannen dat zij ...............................................................................................
Ik vind van vrouwen dat zij ...............................................................................................
Ik vind van mezelf dat ik ...................................................................................................
Ik heb de vrijheid nodig om te .........................................................................................
Ik heb recht op ...................................................................................................................
Wat mij dwarszit is ............................................................................................................
In een relatie vind ik het belangrijk dat ...........................................................................
Het belangrijkste in de opvoeding van mijn kinderen vind ik .......................................
Ik ben trots op mezelf wat betreft mijn ...........................................................................
Over tien jaar zou ik graag ................................................................................................

62. Van Outsem, R., Van Oosten N. (2001). De Aanpak. Systeemgerichte aanpak bij geweld in relaties. Transact, Utrecht. p. 70-72.

278

Addenda

Als ik tachtig ben, dan wil ik ............................................................................................
Mijn sterkste kant is ..........................................................................................................
Ik krijg graag complimenten over ....................................................................................
Ik wil eindelijk erkenning voor ........................................................................................
Ik laat me intimideren door ..............................................................................................
Als ik boos ben, dan wil ik graag kunnen ........................................................................
Als ik trots ben op mezelf dan wil ik graag kunnen .......................................................
Ik vind het leven ................................................................................................................
Over vriendschappen vind ik ............................................................................................
Wat ik in een man/vrouw zoek is .....................................................................................
Wat ik van een man/vrouw wil is .....................................................................................
Wat ik eens zou willen uitproberen is ..............................................................................
Wat ik eens zou willen meemaken is ...............................................................................
Wat ik tekortkom is ...........................................................................................................
Wat betreft het huishouden vind ik ..................................................................................
Ik wil stoppen met .............................................................................................................
Ik wil beginnen met ..........................................................................................................
Ik wil mij niet meer druk hoeven te maken om ..............................................................
Wat ik echt hard nodig heb is ...........................................................................................
Mijn kwetsbaarste kant is .................................................................................................
Tegenover mensen die ‘boven mij staan’ voel ik me meestal .........................................
Mijn grootste wens wat betreft seksualiteit is .................................................................
Mijn grootste wens wat betreft liefde is ...........................................................................
Ik ben bang voor ................................................................................................................
Mijn grootste nachtmerrie is ............................................................................................
Mijn grootste droom is ......................................................................................................
Aan de hand van deze informatie gaat de hulpverlener het gesprek aan met de cliënt
over diens zelfbeeld, zijn/haar wensen en behoeften, en over hoe de cliënt zijn/haar
wensen en behoeften gestalte zou kunnen geven. Er wordt hierbij ruim aandacht
besteed aan het effect van de ervaren geweldrelatie op het zelfbeeld en de wensen en
behoeften van de cliënt. De hulpverlener let – terwijl deze oefening gebeurt – op de
statements van de cliënt die uiting geven aan:
– hoe hij/zij zichzelf ervaart;
– wat hij/zij wil;
– wat hij/zij nodig heeft;
– waar hij/zij bang voor is;
– hoe hij/zij zou willen zijn;
– wat zijn/haar doelen zijn in het doelen;
– wat hij/zij belangrijk vindt in het leven.
De nabespreking van deze oefening kan meerdere sessies vereisen.
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Tot een besluit komen over de relatie63
Ook over het tot een besluit komen over de relatie geeft van Outsem (2001) concrete oefeningen aan. Het gebeurt immers vaak dat partners bij de stap zetten naar de
hulpverlening niet zeker weten of zij hun relatie willen continueren of beëindigen.
Daarover moet dan eerst een beslissing worden genomen. Alle redenen die bij de client kunnen spelen dienen uitvoering te worden besproken wil hij/zij tot een echte en
duurzame besluitvorming komen. Ook dient inzicht te worden geboden op de concrete oplossing van alle genoemde praktische en materiële problemen.
Vaak voorkomende redenen om terug te komen op het besluit om de partner te verlaten:
– ertegenop zien om alleen te komen staan (al dan niet met de zorg over de kinderen);
– ﬁnanciële problemen: moeten leven van een leeﬂoon en/of onvoldoende inkomen hebben, schulden moeilijk kunnen aﬂossen, ﬁnanciële represailles van de
partner;
– huisvestingsproblemen: moeilijk een nieuwe, betaalbare woning kunnen vinden
die geschikt is (voor de eventuele kinderen) en eventueel veilig is tegen represailles van de ex-partner;
– het zich laten ompraten door de ander door het beloven van beterschap, het verklaren van de liefde, ...
– het zich laten ompraten door de kinderen die hun andere ouder missen en niet
willen dat hun ouders van elkaar scheiden;
– eventuele negatieve ervaringen met de hulpverlening;
– het gevoel afhankelijk te zijn van de partner;
– het gemis aan een rots in de branding voor zichzelf en de kinderen;
– het gevoel verantwoordelijk te zijn voor het welzijn van de partner en/of de kinderen;
– het gemis van de positieve aspecten van de relatie: de leuke kanten van de partner,
de goede tijden die zij samen hebben beleefd, de gepassioneerde vrijpartijen na
geweldsituaties, ...;
– normen en waarden over scheiding of verbreken van de relatie: ‘scheiden is een
zonde’, ‘ware liefde overwint alles’, ‘als je eenmaal voor iemand hebt gekozen, kun
je deze persoon niet laten vallen’, ‘scheiden is slecht voor de kinderen’, ...

63. Van Outsem, R., Van Oosten N. (2001). De Aanpak. Systeemgerichte aanpak bij geweld in relaties. Transact, Utrecht. p. 79-80.
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Het opmaken van de balans
Dit is een oefening om overzicht en structuur te bieden wanneer de cliënt bezig is met
het besluit over het al dan niet continueren van de relatie met de partner.
Neem een vel papier en verdeel dit blad in twee kolommen.
Waarom de relatie verderzetten?

Waarom de relatie verbreken?

Rangorde nr.

De cliënt bedenkt allerlei argumenten om wel of niet door te gaan met de relatie. De
hulpverlener kan hierbij helpen door het stellen van vragen of door het opperen van
argumenten. De cliënt geeft bij ieder argument aan hoe belangrijk het is. Het belangrijkste argument krijgt rangordenummer 1, het op één na belangrijkste argument
nummer twee, ... De cliënt mag niet voor meerdere argumenten dezelfde rangordenummer geven. Het toekennen van rangordenummers geldt voor alle argumenten
van beide kolommen bij elkaar, niet voor elke kolom afzonderlijk. De cliënt omcirkelt of onderstreept de argumenten die de rangordenummers 1 tot en met 6 hebben
gekregen. Vervolgens beantwoordt hij/zij de volgende vragen:
– Tussen welke argumenten ligt voor jou de grens tussen bijzaak en hoofdzaak?
– Hoeveel van de hoofdzaakargumenten kwamen er in beide kolommen terecht?
– Hoeveel argumenten van de ‘top 6’ bevinden zich in de kolom ‘argumenten om
de relatie te verbreken’, en hoeveel in de andere kolom?
– Als je de rangordenummers van de ‘top 6’ van beide kolommen bij elkaar optelt,
welke kolom levert dan het laagste getal op?
– In welke van de twee kolommen is het belangrijkste argument terechtgekomen?
– Wat betekenen je antwoorden op bovenstaande vragen voor je beslissing over het
doorgaan of stoppen met de relatie?
– Gaat het om een voorlopige beslissing: schrijf op wat je nodig hebt om tot een
deﬁnitieve beslissing te komen.
– Wanneer het om een deﬁnitieve beslissing gaat: schrijf op wat er zou kunnen
gebeuren waardoor je terug zou kunnen komen op je beslissing.
– Schrijf op wat je moet doen als je op je beslissing terugkomt.
Deze oefening kan eventueel meerdere keren worden herhaald als een cliënt steeds
tot voorlopige beslissingen komt. Er kan dan in de loop van de tijd een evolutie worden gevonden in de manier van argumentatie en besluitvorming van de cliënt. Deze
ontwikkeling biedt zo informatie om tot een deﬁnitieve beslissing te komen.
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Zelfmonitoring64
Situaties worden aan de hand van volgende niveaus beschreven:
– wat ging er aan de situatie vooraf? (de achtergrond)
– wat gebeurde er tijdens deze situatie? (de feiten)
– wat voelde ik in die situatie? (de emotionele beleving)
– wat dacht ik in die situatie? (de rationele interpretatie van de situatie)
– wat wilde ik doen en waarom, met welk doel? (de intentie)
– wat deed ik in deze situatie? (concrete gedragsresultaat)
– wat had ik anders kunnen doen om mijn doel te bereiken? (primaire gedragsalternatief)
– had ik mezelf een ander doel moeten/kunnen stellen? (intentie-alternatief)
– wat had ik anders moeten/kunnen doen om dat te bereiken? (secundair gedragsalternatief)
Een concrete oefening die kan helpen om eigen woedegrens bij de pleger te onderzoeken is De woedethermometer:
10

Geweld

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Hierin bepaalt de cliënt waar hij of zij zich op een bepaald moment in een beschreven situatie bevindt op een schaal van tien: waar bevond hij/zij zich voor hij/zij naar

64. Gebaseerd op Van Outsem, R., Van Oosten N. (2001). De Aanpak. Systeemgerichte aanpak bij geweld
in relaties. Transact, Utrecht en Dader in-Zicht (2007). Training intrafamiliaal Geweld, en Genetello
(2007). Verschillende vormingen intrafamiliaal geweld, waaronder CAW Hageland en CAW Metropool.
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binnen ging? Wat gebeurde er toen? Op welke schaal van 10 zat hij/zij toen? Op deze
manier wordt een situatie ontrafeld aan de hand van de schaal van 10 van geweld. Zo
krijgt de cliënt inzicht in waar en wanneer er nog mogelijkheden zijn om weg te gaan,
het geweld te voorkomen.
Het is hierbij ook goed na te gaan wat ‘escalerende gedachten’ zijn. Dit zijn stimuli
die leiden tot een gewelddadige reactie en patronen van denken en voelen die de
‘rode lappen’ verbinden aan het gewelddadige gedrag. Ze maken dat de adrenaline
en de thermometer stijgt. Zo wordt er naar patronen gezocht van situaties, gevoelsbelevingen en gedachten die leiden naar gewelddadig gedrag. Ook het bespreken van
‘kalmerende gedachten’, die de adrenaline en de thermometer doen dalen, zijn zeer
belangrijk.
Bovendien moet er aandacht worden besteed aan ‘goedpraters’; dat zijn gedachten
waarmee het gewelddadig gedrag wordt goedgepraat en/of gebagatelliseerd.
Aan de hand van intentiealternatieven wordt gezocht naar nieuwe manieren van
reageren op situaties, die de kans op geweld reduceren en constructieve gedragsalternatieven bevorderen. De hulpverlener kan hierbij helpen door zelf ook mogelijke
intentiealternatieven aan te dragen.

Kennis over de functie en waarde van empathie65
De hulpverlener vertelt in zijn/haar eigen woorden over de verschillende aspecten
van empathie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit zo concreet mogelijk
gemaakt, gezien het begrip ‘empathie’ voor veel cliënten nieuw is.
Te bespreken onderwerpen:
– Wat is empathie en waar is het goed voor?
– Wat heb je nodig om tot empathie in staat te zijn?
– Hoe kun je gevoelens van de ander(en) adequaat inschatten?
– Verschillende niveaus van empathie

Huiswerkopdracht
Schrijf een verhaal over empathie waarin de volgende zaken aan bod komen:
– Wat is empathie voor jou?
– Wat is voor jou het nut, de functie van empathie?
– Hoe kun je empathie in je dagelijks leven gebruiken?
– In welke situaties kun je empathisch zijn? In welke situaties kun je dat niet of
heel moeilijk?

65. Idem 1. p. 104-105.
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– Bij welke mensen kun je empathisch zijn en bij welke soort mensen niet? Geef
voorbeelden. Hoe komt het dat je bij sommige mensen wel en bij andere niet
empathisch kunt zijn?
– Bij welke mensen en/of in welke situaties zou je in de toekomst empathischer
willen zijn? Waarom?
Deze oefening kan ook mondeling gebeuren.
Versterken van het bewustzijn dat andere mensen ook emoties kennen en het bevorderen van
observatievaardigheden over uitingen van emoties van de ander(en).
Deze oefeningen stimuleren bij de cliënt de bewustwording van emoties van andere
mensen en van de diversiteit hiervan. Er wordt ook aandacht besteed aan het leren
onderscheiden en benoemen van de verschillende gevoelens door de cliënt. Belangrijk hierbij is dat de cliënt via navraag leert om zijn interpretatie te checken bij de
ander(en).

Oefening 1: hoe observeer ik de gevoelens van anderen?
De cliënt krijgt de opdracht om de daaropvolgende week in vijf situaties de gevoelens
van iemand te observeren. Dat kan op verschillende locaties: op straat, op het werk, bij
anderen thuis, ... Na iedere observatie geeft hij/zij antwoord op de volgende vragen:
– Waar let ik op als ik de gevoelens van de ander observeer?
– Hoe kom ik tot mijn conclusie over hoe de ander zich voelt? Op basis waarvan
interpreteer ik deze observatie?
– Hoe lang doe ik erover om tot deze conclusie te komen?
– Blijf ik bij mijn eerste conclusie of heb ik achteraf een andere conclusie getrokken?
Wanneer ik de eerste conclusie veranderde: waarom deed ik dit dan?
De antwoorden worden tijdens de volgende bijeenkomst besproken. Het doel van de
bespreking is om (in)zicht te krijgen in hoe de cliënt de gevoelens van de ander(en)
observeert en interpreteert. Daarna kan met de cliënt worden besproken hoe deze zijn
observatie- en/of interpretatiestrategieën kan verbeteren.

Oefening 2: hoe zien gevoelens eruit?
Verdeel een blad papier in vier kolommen:
– Hoe kijkt iemand?
– Hoe gedraagt iemand zich?
– Wat zegt iemand?
– Hoe klinkt iemands stem?
De cliënt vult met de volgende gevoelens deze kolommen in: angst, boosheid, verdriet, schaamte, vreugde, schuld, woede, neerslachtigheid, verwarring, teleurstelling,
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irritatie, verliefdheid, seksuele opwinding, verlegenheid, trots en twee gevoelens naar
keuze.
Daarna wordt de ingevulde lijst besproken en wordt een tactiek vastgelegd over hoe
de cliënt aan de hand van uiterlijke kenmerken kan inschatten hoe deze zich voelt en
eventueel op welke momenten hij/zij daarop kan letten.

Leren onderscheid maken tussen eigen emoties en die van de ander(en)
Eén situatie, meerdere gevoelens.
Het doel van deze oefening is dat de cliënt beseft dat de ander(en) in een situatie
andere gevoelens kan ervaren dan de cliënt zelf.
De cliënt neemt de volgende situaties in gedachte:
– Mijn moeder is gisteren overleden.
– Jan heeft promotie gekregen op zijn werk.
– Ik heb 10.000 euro gewonnen in de loterij.
– Cato is vorige week op straat aangerand.
– Ik heb de voorbije week niets bijzonders meegemaakt.
Laat de cliënt deze situaties zo opvatten dat hij/zij er:
– blij om is;
– verdrietig om is;
– boos om is;
– bang van is.
Eventueel kan de cliënt zich hiervoor in de plaats van de ander zetten.
Daarna bespreken de hulpverlener en cliënt deze opdracht, waarbij de hulpverlener
de cliënt stimuleert in zijn/haar besef dat situaties multi-interpretabel zijn, en dat
verschillende mensen dezelfde situatie anders kunnen interpreteren en zo tot verschillende emotionele reacties kunnen komen.
Hoe zat het met de ander(en)?
De cliënt krijgt de opdracht na te gaan in welke situaties de ander(en) andere gevoelens had bij of over deze situatie dan hij/zijzelf, en waarom. Deze oefening kan zowel
mondeling als schriftelijk (met mondelinge nabespreking) worden gedaan. De hulpverlener en cliënt bespreken hierbij de verschillende manieren waarop deze situatie(s)
kunnen worden geïnterpreteerd.

