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1 Aanleiding van de tekst 

In provincie Antwerpen wordt sinds een aantal jaren intensief gewerkt rond het thema intrafa
miliaal geweld. Hierbij wordt vertrokken vanuit het concept van een multidisciplinaire aanpak. 
Dit leidt echter tot een complex kluwen van verschillende sectoren die onderling samenwerken 
enerzijds en een uitgebreid aanbod binnen de hulpverlening anderzijds. De hulpverlening kan 
immers ingedeeld worden naar de personen die men tracht te bereiken, naar het type intrafa
miliaal geweld waar rond gewerkt wordt, naar eerste of tweede lijn,… Het risico op versnippe
ring is bijgevolg niet onbestaande. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat alle hulpverle
ners één visie delen en vanuit deze visie vertrekken wanneer zij te maken krijgen met cliënten 
die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld. 

Daar bovenop kan deze visietekst ook de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van een 
multidisciplinair hulpverleningsaanbod aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld. De 
tekst moet ook de naadloze samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen. Met 
naadloos bedoelen we een vlotte overgang tussen verschillende diensten - vanuit het perspec
tief van de cliënt gezien. 
Daarnaast waren er ook de vragen vanuit de overheid: het Vlaams kabinet Welzijn en Gezond
heid vroeg om een overzicht van de hulpverlening in het kader van intrafamiliaal geweld. Op 
die vraag komt deze visietekst gedeeltelijk tegemoet. Daarnaast wil deze tekst ook richting 
geven om een subsidiebeleid rond intrafamiliaal geweld voor te bereiden. 
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2 Definiëring intrafamiliaal geweld 

2.1 Kerndefinitie 

De kerndefinitie die in het kader van het project intrafamiliaal geweld in het arrondissement 
Antwerpen – en ondertussen in de hele provincie Antwerpen – steeds wordt gehanteerd, is de 
volgende: 

“Intrafamiliaal geweld is elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover 
een gezins- of familielid of (ex-)intieme partner én waarbij dit dwingend, intimiderend gedrag 
gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld en een langdurige intrafamiliale invloed heeft 
(op het systeem of individuen in het systeem).” 

2.2 Maatschappelijke kadering 

Intrafamiliaal geweld is de meest voorkomende vorm van geweld en gaat om ernstige feiten 

Het gezin hoort de plek te zijn waar een mens zich per definitie veilig voelt. Wetenschappelijk 
onderzoek en cijfermatige gegevens tonen echter dat dit niet altijd zo is. Zo toont Belgisch 
onderzoek1 ondermeer aan dat 20% van de vrouwen minstens één keer in hun leven partner
geweld meemaakt. Ander onderzoek2 toont aan dat binnen de categorie slagen en verwondin
gen het intrafamiliaal geweld veld wint tegenover extrafamiliaal geweld.  

Bovendien gaat het bij intrafamiliaal geweld vaak om ernstige en strafbare feiten, zoals bij
voorbeeld slagen en verwondingen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat intrafamiliaal 
geweld geen apart benoemd misdrijf is in ons Strafwetboek. De meeste vormen van intrafami
liaal geweld vinden wel een vertaling in het Strafwetboek en feiten binnen de familiale context 
vormen ook een verzwarende omstandigheid in de strafrechtelijke context. 

Intrafamiliaal geweld kan ernstige gevolgen hebben 

Deze vorm van verdoken geweld veroorzaakt complexe problemen zowel op persoonlijk als op 
sociaal vlak. Zo lopen de slachtoffers alsook de getuigen van het intrafamiliaal geweld (vaak de 
kinderen), risico op fysieke, psychologische, emotionele en soms ook materiële schade, zowel 
op korte als lange termijn. Daarnaast heeft intrafamiliaal geweld een belangrijke maatschappe
lijke kost: medische zorg, hulpverlening, politie-interventie, ziekteverzuim, …  

De Rechten van de Mens – de Rechten van het Kind – de Rechten van het Slachtoffer 

De Rechten van de Mens zijn in onze samenleving een belangrijke ethische richtsnoer, of we 
het nu hebben over de samenleving in het algemeen, of het leven in beperkte familiekring. De 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent de waardigheid van elk individu als 
basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Er wordt gesteld dat niemand onder
worpen mag worden aan folteringen of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of be
straffing (art. 5) en dat eenieder recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn 
persoon (art. 3). Tevens heeft één ieder aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Ver
klaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, 
taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, ei

1 R. BRUYNOOGHE, S. NOELANDERS en S. OPDEBEECK, Geweld ondervinden, gebruiken en voorkomen. 

Rapport ten behoeve van de minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid mevrouw M. Smet, 

Diepenbeek, 1998. 

2 N. KUMPS en G. VAN BEEK, Het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld 2002. Rapport in opdracht van
 
mevrouw L. Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid belast met het Gelijke-

Kansenbeleid, Brussel-Leuven, 2002, 91 p.
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gendom, geboorte of andere status (art. 2). De Verklaring bepaalt voorts dat eenieder recht 
heeft op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen han
delingen, welke in strijd zijn met de grondrechten, hem toegekend bij Grondwet of wet (art 8). 

In dit kader willen we ook verwijzen naar het Internationaal Verdrag van de Rechten van het 
Kind (hierna afgekort als IVRK). Eén van de belangrijkste artikelen in het IVRK in deze context, 
is het artikel 19 waarin staat dat elk kind recht heeft op bescherming tegen mishandeling door 
de ouders of voogd. Elk kind heeft ook het recht op lichamelijke en geestelijke verzorging en 
herintegratie in de maatschappij indien hij/zij het slachtoffer is van gewapende conflicten, fol
tering, verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting (art. 39). Daarnaast heeft elk kind ook het 
recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting (art.36) en het recht niet te worden on
derworpen aan foltering of aan een andere onmenselijke behandeling of bestraffing (art. 37). 

Tenslotte moet in deze context ook verwezen worden naar de Verklaring van de Rechten van 
het Slachtoffer3. Hierin worden de volgende rechten toegekend aan slachtoffers: recht op res
pect en erkenning, recht op krijgen van informatie, recht op geven van informatie, recht op 
juridische bijstand, recht op bescherming en privacy, recht op herstel en recht op hulp. 

Intrafamiliaal geweld is geen privé-probleem 

Indien één persoon in onze samenleving lijdt, dragen wij allen de verantwoordelijkheid hem bij 
te staan. Geen enkele vorm van geweld is immers acceptabel. De erkenning van en de respons 
op incidenten van intrafamiliaal geweld moet door heel de samenleving gebeuren. 

Intrafamiliaal geweld kan niet langer als een privé-probleem beschouwd worden. Het is 
een maatschappelijk probleem dat maatschappelijke bemoeienis rechtvaardigt. Het moet 
voorgoed uit de privé-sfeer gehaald worden. 

2.3 Nadere bepaling ‘geweld’ en ‘intrafamiliaal’ 

Het is in dit kader belangrijk de termen ‘geweld’ en ‘intrafamiliaal’ nader te omschrijven. Er 
moeten eliminerende criteria omschreven worden die het fenomeen afgrenzen t.o.v. andere 
vormen van geweld (vb. inbraak met geweld, seksueel misbruik op het werk). Een definitie 
moet vooral in situaties die als grensgebied ervaren worden duidelijkheid scheppen. Een om
schrijving van deze termen zal nooit sluitend zijn, omdat zowel in het bepalen van wat als ‘ge
weld’ wordt ervaren als in de bepaling van de ‘intrafamiliale relaties’ grijze zones blijven be
staan. De hanteerbaarheid van de definitie in de praktijk vraagt echter om een consensus op 
dit vlak. In het kader van de ‘aanpak intrafamiliaal geweld’ worden volgende afbakeningen 
gemaakt. 

‘Geweld’ 

De definitie omvat zowel fysiek, psychisch en seksueel geweld, alsook economische verdruk
king, isolatie, verwaarlozing…. Het geweld kan zowel actief als passief zijn, inclusief de drei
ging met geweld. Het geweld kan één of meer strafrechtelijke inbreuken vormen, maar kan 
ook vormen aannemen die niet als dusdanig als strafrechtelijk feit zijn omschreven. Verschil
lende vormen van psychisch geweld zijn niet in de strafwet opgenomen, maar kunnen wel deel 
uit maken van een patroon van intrafamiliaal geweld. 

3 “The Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power” (UNO 29/11/1985), 
Aanbevelingen nr R(85)11 van de Raad van Europa inzake de positie van het slachtoffer in het strafrecht en de 
gerechtelijke procedures en inzake de bijstand aan slachtoffers en de preventie van slachtofferschap, Statement 
of victim’s rights in the process of criminal justice, European Forum for Victims Services (Lissabon 
10/06/1995), Het strategisch plan voor een nationaal slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, juni 1996, p26. 
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‘Intrafamiliaal’ 

Primair telt dat het geweld zich voordoet in de intieme kring (familiaal of relationeel). In die zin 
mag misbruik/geweld door (intieme) huisvrienden niet uitgesloten worden. Het geweld kan 
gepleegd worden door volwassenen en minderjarigen. Kinderen en volwassenen kunnen er het 
slachtoffer van zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks (getuige zijn van). Zowel het plegen van 
gezinsgeweld als het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld is niet seksegebonden. 
We onderscheiden: 

- partnergeweld (ongeacht burgerlijke staat) 
- stalking4 

- ouderenmis(be)handeling 
- kindermishandeling 
- oudermishandeling  
- siblinggeweld5 

4 Stalking wordt gedefinieerd als “een ongewenst gedragspatroon waardoor inbreuk wordt gepleegd op de priva-
cy van een ander persoon, van dit gedragspatroon gaat een impliciete / expliciete dreiging uit en het slachtoffer
 
ervaart angst”, in: R. MELOY, The Psychology of stalking: Clinical and Forensic Perspectives, San Diego,
 
California: Academic Press, 1998. 

5 Siblinggeweld kan begrepen worden als “elke vorm van milde of sterke gewelddadige handelingen tussen kin-
deren in eenzelfde gezin”, in: I. PONJAERT-KRISTOFFERSEN, T. LENIE en S. CELESTIN-WESTREICH, 

Mishandeling door kinderen: de doos van Pandora?, Leuven, Acco, 1999, p70. 
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3 Visie op het fenomeen 

3.1 Intrafamiliaal geweld als interpersoonlijke wisselwerking…. 

Geweld binnen de intrafamiliale context draagt vaak een dynamiek tussen verschillende perso
nen in zich. Er is in mindere of meerdere mate sprake van een actie-reactie ketting waarbij 
zowel pleger als slachtoffer elkaar wederzijds beïnvloeden. Niet zelden gaat het hier om onbe
wuste relatiestijlen en om zodanig ingeslepen gedragspatronen dat het automatismen gewor
den zijn. Hierbij zijn verschillende patronen mogelijk, zoals een ‘macht – afhankelijkheids’ rela
tie tussen twee personen. 

Inzicht in deze dynamiek is voor de hulpverlening belangrijk. Elk lid uit het gezin heeft immers 
zijn eigen visie op en beleving van het geweld. De hulpverlener moet zich kunnen inleven in de 
verschillende partijen om het principe van meerpartijdigheid waar te maken. 

We opteren hier om eerder het begrip ‘dynamiek’ te gebruiken in plaats van het begrip ‘cocre
atie’. Co-creatie houdt in dat beide personen door hun interactie / dynamiek ‘iets creëren’, en 
dus mee verantwoordelijkheid dragen. In situaties waar er een grote machtsongelijkheid is 
tussen pleger en slachtoffer, gaat dit niet op. We denken hier aan kindermishandeling of aan 
situaties waar de pleger een persoonlijkheidsstoornis heeft. 
We spreken daarom liever over de dynamiek van intrafamiliaal geweld. Het aandeel van de 
betrokkenen kunnen we dan op een continuüm plaatsen: 
•	 aan de éne zijde vinden we situaties waarbij er een duidelijk machtsonevenwicht is tussen 

de betrokkenen; één van de partijen heeft weinig tot geen invloed op de dynamiek die tot 
geweldsescalaties leidt; 

•	 aan de andere zijde van het continuüm vinden we een dynamiek tussen de betrokkenen, 
die via wederzijdse invloeden tot een spiraal van geweld leidt. 

Deze visie biedt een aanknopingspunt voor een systemische benadering van het geweldpro
bleem. Zo kan zowel de pleger als het slachtoffer duidelijk gemaakt worden welke macht en 
verantwoordelijkheid ze hebben om naar een oplossing toe te werken. 

3.2 Beïnvloedende factoren 

Beïnvloedende factoren kunnen we indelen in drie soorten: risicofactoren, protectieve of be
schermende factoren en uitlokkende factoren. 
•	 Risicofactoren zijn factoren die de kans op een gebeurtenis of ziekte doen toenemen. Dit 

wil echter niet zeggen dat een gebeurtenis of ziekte sowieso zal voorkomen wanneer een 
risicofactor aanwezig is. 

•	 Protectieve of beschermende factoren zijn factoren die de kans op een bepaalde gebeurte
nis of ziekte doen afnemen. 

•	 Uitlokkende factoren mogen ook niet verward worden met risicofactoren. Onder uitlokkende 
factoren verstaan we immers ‘triggers’, meestal louter situationele omstandigheden die er 
op een bepaald moment voor zorgen dat de bom ontploft. Dat kan bijvoorbeeld een omval
lend glas zijn, een baby die begint te wenen,… Een lijst opstellen van alle mogelijke uitlok
kende factoren van intrafamiliaal geweld is bijgevolg onmogelijk. 

Al deze factoren kunnen per vorm van intrafamiliaal geweld ook gerangschikt worden naar hun 
oorsprong of bron. Zij kunnen gezocht worden in de persoon zelf, in de micro-omgeving (het 
gezin) en in de macro-omgeving (de maatschappij). 

Uit de opsomming van de risicofactoren en beschermende factoren van de verschillende vor
men van intrafamiliaal geweld, blijkt duidelijk dat sommige factoren steeds terugkomen bij de 
verschillende vormen. Zo brengt bijvoorbeeld sociaal isolement een verhoogd risico op ver-
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schillende soorten van geweld binnen de familiale context met zich mee; ook alcohol en midde
lenmisbruik verhogen dit risico. Omgekeerd is het hebben van sociale contacten een bescher
ming tegen verscheidene vormen van intrafamiliaal geweld. 
Per vorm van intrafamiliaal geweld zijn er echter ook zeer specifieke risicofactoren en be
schermende factoren. Zo is een ongewenste zwangerschap een risicofactor bij kindermishande
ling en speelt dementie een risicoverhogende rol bij ouderenmis(be)handeling. 

Daarnaast is het ook belangrijk al deze risicofactoren en beschermende factoren niet los van 
elkaar te zien. Bij situaties van intrafamiliaal geweld ziet men meestal dat er verscheidene 
risicofactoren aanwezig zijn vooraleer er uiting wordt gegeven aan geweld. Een voorbeeld hier
van is Dutton6 die stelt dat er pas sprake is van een verhoogd risico op partnergeweld wanneer 
een man beschaamd gemaakt werd door zijn vader én die man ook onveilig gehecht was aan 
zijn moeder én die man ook geconfronteerd werd met geweld binnen het gezin in zijn jeugd. 
Meestal speelt dus een combinatie van factoren. 

De beïnvloedende factoren en hun eventueel belang, kunnen ook niet losgezien worden van de 
dynamiek van intrafamiliaal geweld. Al naargelang waar de partijen zich bevinden op het conti
nuüm dat men in de meeste dynamieken terugvindt, zullen andere risicofactoren en protectie
ve factoren een rol spelen. Het is dus van groot belang dat de beïnvloedende factoren gekop
peld worden aan de dynamiek en daar niet los van gezien en ingeschat worden. 

3.3 Dynamiek in de verschillende vormen van intrafamiliaal geweld 

We bekijken in dit punt de dynamiek tussen gezinsleden zoals die tot uiting komt in de ver
schillende vormen van intrafamiliaal geweld. In de realiteit komen deze geweldsvormen vaak 
samen voor in één gezin.  Van dit gegeven maken we echter even abstractie om het specifieke 
van elke vorm van geweld duidelijker in beeld te brengen. 

3.3.1 De dynamiek bij partnergeweld7 

Wanneer we spreken over de dynamiek in een gewelddadige partnerrelatie hebben we het over 
de communicatiepatronen en rolpatronen die de relatie kenmerken. Dit vraagt een zeer genu
anceerde kijk en zoals in de vorige paragraaf gesteld, kunnen we het aandeel van beide part
ners hierin op een continuüm plaatsen: 

Inter-persoonlijke dynamiek 

Het ene uiterste van het continuüm is de dynamiek die volledig inter–persoonlijk is. Het gaat 
om relaties waarbij het geweld een volledig samenspel is tussen de twee partners. Men wordt 
als het ware ‘partner in de escalatie’. Het is enkel en alleen op dit uiteinde van het continuüm 
dat men kan spreken van een aandeel van beide partners. We zien bij de problematiek van 
partnergeweld dat er een vicieuze cirkel bestaat, een spiraal van geweld. Deze bestaat uit drie 
fasen: de spanningsopbouwfase, de escalatie van het geweld en de honeymoon-fase. Wanneer 
er niet wordt ingegrepen, wordt de cirkel steeds sneller doorlopen en kan men spreken van een 
neerwaartse spiraal. Het geweld blijft op die manier voortduren. 

Intra-persoonlijke dynamiek 

Op het andere uiterste van het continuüm bevinden zich de koppels waarbij de mishandelende 
partner een psychiatrische problematiek heeft, de relatie wordt voornamelijk beïnvloed door 

6 D.G. DUTTON en S.K. GOLANT, De partnermishandelaar: een psychologisch profiel, Houten, Bohn Stafleu 

Van Loghum, 2000, 195p. 

7 Referenties partnergeweld: D.G. DUTTON en S.K. GOLANT, o.c.; J. VAN LAWICK en M. GROEN, Intieme 

oorlog: over de kwetsbaarheid van familierelaties, Amsterdam, Van Gennep, 2006, 280 p.
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intra-persoonlijke factoren van de mishandelende partner. Hier kunnen we meestal niet spre
ken van een dynamiek tussen twee partners. 

De dynamiek in gewelddadige partnerrelaties is een belangrijk gegeven voor de hulpverlening. 
Afhankelijk van de plaats op het continuüm waarop het desbetreffende koppel zich bevindt, 
kan men immers verschillende aanknopingspunten distilleren. Wanneer het koppel zich op het 
uiteinde van de intra-persoonlijke dynamiek bevindt, zal de focus voor de oplossing voor het 
probleem voornamelijk bij de mishandelende partner liggen. Wanneer het koppel zich echter op 
het uiteinde van de inter-persoonlijke dynamiek bevindt, zal de focus voor de oplossing op 
beide partners gericht worden. 

3.3.2 De dynamiek van stalking8 

In de literatuur vinden we verschillende typologieën terug van stalkers. In deze paragraaf be
kijken we alleen het fenomeen ‘stalking van ex-partners’. Hierbij is het ook belangrijk te ver
wijzen naar de dynamiek die geldt bij partnergeweld, omdat stalking heel vaak de voortzetting 
van partnergeweld is na een relatiebreuk. De dynamiek die speelt bij partnergeweld, vinden we 
dus vaak ook terug bij stalking. 

In zijn meest simpele vorm is stalking het resultaat van een individu dat weigert zijn relatie op 
te geven. Bij elke relatiebreuk blijft er wel iemand achter met een gebroken hart die vaak 
tracht de relatie te redden door verzoeningspogingen. De meeste personen beseffen echter na 
een tijdje dat hun gedrag ongepast en tevergeefs is, meestal door ondermeer reacties van de 
ex-partner, vrienden en familie. De situatie wordt echter complexer wanneer de sociale bood
schappen van anderen niet doordringen. In dat geval, komt de stalker vast te zitten in het ge
loof dat zijn gedrag gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Dit wordt vaak ook versterkt door 
boodschappen die vanuit de gemeenschap en de media worden meegegeven, zoals het ideaal 
van de standvastige liefdesrelatie, waarbij het blijven vasthouden aan één persoon vaak gero
mantiseerd wordt. Net zoals bij andere vormen van intrafamiliaal geweld rationaliseert en mi
nimaliseert een stalker meestal zijn daden.  

Meloy heeft een patroon van het daderdenken van een stalker opgemaakt. De stalker heeft een 
narcistische fantasie van verbondenheid met een persoon. Vaak ontstaat deze vanuit een ang
stige bindingsstijl, waarbij er veel vrees is voor afwijzing en achtergelaten worden. Wanneer 
hij door deze persoon afgewezen wordt, heeft hij gevoelens van schaamte of vernedering. Hij 
zal zich hiertegen wapenen door woede en door devaluatie van die persoon. Dit geeft hem een 
voedingsbodem voor het kwetsen en controleren van het slachtoffer. Op deze manier herstelt 
hij de narcistische fantasie van verbondenheid met het slachtoffer, en is de cyclus weer aan 
zijn begin. 

8 Referenties stalking: R. MELOY, The Psychology of stalking: Clinical and Forensic Perspectives, San Diego, 
California: Academic Press, 1998; P.E. MULLEN, M. PATHY, R. PURCELL, Stalkers and their victims, Cam-
bridge, Mass.: Cambridge University Press, 2000; M.A. ZONA, K.K. SHARMA, J. LANE, “A comparative 
study of erotomanic and obsessional subjects in a forensic sample”, Journal of Forensic Sciences, 1993, 38(4): 
894-903; http://www.bcifv.org/resources/newsletter/2000/summer/stalking.shtml. 
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3.3.3 De dynamiek van ouderenmisbehandeling9 

Als we situaties van ouderenmis(be)handeling (hierna afgekort als OMB) van naderbij bekijken, 
merken we op dat het vaak om zeer complexe situaties gaat waarin vele factoren een rol spe
len. Zo zijn er een aantal (risico)factoren die de kans vergroten dat ouderen in OMB-situaties 
terecht komen. We kunnen een onderscheid maken tussen individuele factoren bij de oudere 
en de pleger en enkele inter-persoonlijke aspecten. We beperken ons hier enkel tot de belang
rijkste. 

Intra-persoonlijke dynamiek oudere 

Een belangrijke individuele factor bij de oudere is het afhankelijk worden. We zien dat veel 
ouderen een proces doormaken waarin zij kwetsbaarder en hierdoor in meerdere mate afhan
kelijk worden van anderen. Deze afhankelijkheid kan verschillende vormen aannemen: zorgaf
hankelijkheid, financiële afhankelijkheid, emotionele afhankelijkheid en sociale afhankelijkheid. 
Wanneer de afhankelijkheid groter wordt, kan het risico op mis(be)handeling toenemen. 

Een andere voedingsbodem voor het ontstaan van OMB is de veranderde persoonlijkheid van 
de oudere of een ziekte waar de oudere mee kampt. Voor de omgeving is het vaak zeer moei
lijk om te gaan met (vaak te weinig gekende) ziektes (vb. dementie) of persoonlijkheidsveran
deringen bij de oudere. 

Intra-persoonlijke dynamiek pleger 

De pleger kan op zijn beurt afhankelijk zijn van de oudere, bijvoorbeeld voor huisvesting, soci
ale contacten en / of inkomen. 

Bij de pleger spelen persoonlijke problemen zoals psychiatrische moeilijkheden, verslavings
problematiek, financiële moeilijkheden, persoonlijkheidsstoornis of het fysisch welzijn vaak een 
belangrijke rol in de dynamiek van OMB. Vaak zijn plegers zelf dus ook slachtoffer. De hulpver
lener zal zeker de pleger met zijn eigen problematiek en inzet dienen te erkennen. Hier aan 
voorbijgaan zal niet bijdragen tot het welzijn van de oudere. 

Ook ‘het zorgen voor’ kan een aantal risico’s inhouden m.b.t. het ontstaan van OMB. Zo 
spreekt men over zorgstress wanneer de draaglast van de mantelzorger zijn draagkracht over
schrijdt. De verzorger raakt overbelast, en vanuit onwetendheid, onkunde en onmacht kan de 
zorg ontsporen. 

Inter-persoonlijke dynamiek 

Naast zorgstress is ook relatiestress een risico voor OMB. Vaak vindt er binnen de bestaande 
partnerrelatie of ouder-kindrelatie een rolomkering plaats die niet vanzelfsprekend is en waar
door de relatie vaak gaat wankelen. Waar vroeger de relatie tussen de verzorger en de oudere 
gebaseerd was op gelijkwaardigheid is deze ondertussen verschoven tot een relatie die geken
merkt wordt door afhankelijkheid en ongelijkheid. 

Niet alleen tussen partners en ouder-kind maar ook in ruimer familieverband kunnen spannin
gen optreden n.a.v. ‘de zorg voor’. Hier spreekt men dan van netwerkstress. Een combinatie 
van diverse stresscomponenten kan tot mis(be)handeling leiden. 

9 Referenties ouderenmisbehandeling: H. BAKKER, e.a., De au van ouderdom. Ouderenmishandeling, perspec-
tieven voor hulpverlening, NIZW, Nederland, 1999, 135p; H.C. COMIJS, e.a., Agressie tegen en benadeling van 
ouderen. Een onderzoek naar ouderenmisbehandeling, Amsterdam: VU, 1996; E.G. KRUG, e.a., Abuse of the 
elderly in World Report on violence and health, World Health Organisation, Geneva, 2002, p125-145; OPDE-
BEECK e.a., Geweld en onveiligheidsgevoelens bij thuiswonende ouderen, Rapport in opdracht van mevrouw 
M.Smet, Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke Kansenbeleid, Lucas – KU Leuven, 1998. 
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Verder speelt ook het socialisatieproces van een familie een rol binnen OMB. Vaak is de manier 
waarop een gezin communiceert, omgaat met conflicten een belangrijke indicator voor het al of 
niet aanwezig zijn van (toekomstig) geweld. Deze omgangsvormen worden vaak van generatie 
op generatie doorgegeven. 
De hulpverlener dient niet enkel rekening te houden met het socialisatieproces, maar ook met 
de loyaliteit die partnerrelaties en ouder-kindrelaties kenmerkt. 

Een ander niet te verwaarlozen element binnen OMB is het al dan niet aanwezig zijn van een 
ruimer sociaal netwerk en aanwezigheid van professionele hulp. Hoe minder sociale contacten, 
hoe minder sociale steun zowel voor de oudere als de pleger maar ook hoe minder sociale con
trole. Hoe minder sociale controle, hoe groter het risico dat OMB ontstaat en hoe minder vlug 
situaties van OMB opgemerkt worden en hoe langer deze situaties dus in stand worden gehou
den. 

3.3.4 De dynamiek van oudermishandeling10 

De dynamiek van geweld van kinderen tegen hun ouders wordt in de literatuur gelinkt aan 
verschillende gezinsscenario’s en aan risicofactoren op niveau van: 
• het kind 
• de ouders 
• de gezinsinteracties 
• de sociaal culturele omgeving 

Als we de dynamiek bij oudermishandeling willen vatten en aanknopingspunten zoeken voor 
hulpverlening, is het belangrijk te vertrekken vanuit deze scenario’s en de relatie tussen kind 
en ouder(s) te situeren op een continuüm gaande van inter-persoonlijk naar intra-persoonlijk. 
Hierbij zien we aan de ene zijde gezinsstructuren waar de rollen in het gezin vaag en niet be
grensd zijn, en aan de andere zijde gedragsstoornissen door diverse fysieke en mentale oorza
ken bij hetzij het kind, hetzij de ouder. 
In grote lijnen onderscheidt men in de literatuur volgende opdeling voor de oorsprong van het 
geweld: 
• ontoereikend ouderschap/verwenning 
• verwaarlozing/mishandeling van het kind 
• problemen op het niveau van het kind. 

Ook gaat oudermishandeling vaak gepaard met andere vormen van geweld in het gezin, zoals 
geweld tussen de ouders, geweld tegen de kinderen, siblinggeweld,… 

Ontoereikend ouderschap/verwenning 

In gezinnen waar kinderen hun ouder(s) mishandelen, worden vaak geen grenzen of limieten 
gesteld. Er bestaan zeer weinig gedragsregels die consequent worden toegepast en in de 
meeste gevallen is er een verstoring in de gezagsstructuur. Hierdoor treedt er een omkering 
van de gezinshiërarchie te voorschijn. Als gevolg van dit gezagsvacuüm begint het kind de 
regels op te leggen. Deze omkering heeft een aantal voedingsbodems:  

10 Referenties oudermishandeling: I. PONJAERT-KRISTOFFERSEN, T. LENIE en S. CELESTIN-
WESTREICH, Mishandeling door kinderen: de doos van Pandora?, Leuven, Acco, 1999, 163p; J. VAN LA-
WICK en M. GROEN, Intieme oorlog: over de kwetsbaarheid van familierelaties, Amsterdam, Van Gennep, 
2006, 280p; K. VAN LANGENHOVEN, Intrafamiliaal geweld bij jongeren: onderzoek naar voorkomen en 
kenmerken van oudermishandeling bij TSO- en BSO-leerlingen, eindwerk in de psychologie, VUB, Brussel, 
2004-2005. 
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•	 de ouders (of één van hen) nemen  de leidinggevende opvoedingsfunctie niet op of hebben 
dit opgegeven. 

•	 beide ouders zijn het oneens over de wijze van opvoeden of ondermijnen elkaars gezag 
waardoor geen van beiden nog enig gezag heeft. 

•	 oudermishandeling zien we relatief vaker gebeuren in gezinnen waar de moeder alleen in
staat voor de opvoeding van de kinderen, en waar de vader een letterlijk of figuurlijk afwe
zige figuur is. 

In gezinnen met een onevenwichtige, conflictueuze en/of zelfs gewelddadige relatie tussen de 
ouders, ontstaan soms systemen van triangulatie, waarbij elk van de ouders verwacht dat het 
kind aan zijn/haar zijde staat en voor hem/haar partij kiest. Partij kiezen voor één van de ruzi
ende ouders betekent automatisch tegen de ander zijn. 

De mishandeling treedt meestal op als de ouder zijn/haar gezag wil tonen, bijvoorbeeld via 
opmerkingen of verwijten over het gedrag en de leefgewoonten van hun zoon of dochter. Een 
andere ‘risico’-situatie doet zich voor als de ouder (meestal de moeder) zijn/haar ‘hart wil luch
ten’ over allerlei persoonlijke frustraties en problemen op een ogenblik dat het kind intens be
zig is met een eigen activiteit.  

Verwaarlozing/mishandeling van het kind 

Verwaarlozing of mishandeling van het kind door de ouders, en vooral emotionele verwaarlo
zing, vormt in een aantal gevallen een voedingsbodem voor (later) geweld van het kind tegen 
de ouder(s). Dit geldt ook voor het hanteren van een gewelddadige opvoedingsstijl. 

Problemen 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,… 

Deze kunnen het gevolg zijn van: 
•	 complicaties bij zwangerschap of geboorte,  
•	 een aangeboren afwijking, 
•	 later opgedane trauma’s van fysieke of psychische aard. Deze trauma’s kunnen ook hun 

oorsprong vinden in slachtofferschap van andere vormen van geweld of misbruik in de ge
zinscontext. 

3.3.5 De dynamiek van geweld tussen siblings11 

Kenmerken 

Net zoals bij andere vormen van intrafamiliaal geweld moet er ook bij geweld tussen siblings 
rekening gehouden worden met diverse mogelijke voedingsbodems en met een dynamiek op 
een continuüm gaande van intra-persoonlijk naar inter-persoonlijk.  

11 Referenties siblinggeweld: K. CLIQUET, Samen het parelsnoer rijgen waar je recht op hebt, Hoger Instituut 
voor Gezinswetenschappen, eindwerk, Brussel, 2001-2002; J.L. MARTIN en H.S. ROSS, “The development of 
agression within sibling-conflict”, Early education and development, 1995, 335-358; I. PONJAERT-
KRISTOFFERSEN, T. LENIE en S. CELESTIN-WESTREICH, Mishandeling door kinderen: de doos van Pan-
dora?, Leuven, Acco, 1999, 163p; V.R. WIEHE, Understanding family violence: treating and preventing part-
ner, child, sibling and elder abuse, Londen, Sage, 1998; http://www.bmi.net/jgp/USI.htm. 
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Kenmerkend voor siblinggeweld is dat de rollen vaak wisselen: daders worden op het ene of 
andere moment ook slachtoffer en omgekeerd. Een ander kenmerk voor de relatie tussen si
blings, is dat deze zeer ambivalent is. Hoewel er soms een hoge frequentie van conflicten is, 
kunnen er tegelijkertijd ook  positieve sibling-interacties zijn. 

Mogelijke oorzaken 

•	 Siblinggeweld komt als geweldsrelatie vaker voor in gezinnen met ook andere gewelddadi
ge relaties (geweld tussen de ouders, tussen ouder en kind,…). Een gewelddadige om
gangsvorm in het gezin, of een voortdurende situatie van partnergeweld kan siblinggeweld 
in de hand werken. 

•	 Ook gezinnen met een probleem van verwenning, van ontbrekende normen en rolpatronen, 
zoals beschreven bij oudermishandeling, kunnen als oorzaak van siblinggeweld worden 
aangeduid. 

•	 Verwaarlozing van de kinderen door de ouders kan ook voedingsbodem zijn voor geweld 
tussen siblings. 

•	 Een andere oorzaak kan gevonden worden op het niveau van het kind dat het geweld 
pleegt: gedragsproblematiek, psychiatrische stoornis… 

Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik tussen siblings kent een aparte dynamiek. Hier kan een onderscheid ge
maakt worden tussen:  
•	 kinderen/jongeren in een gezin waarvoor het seksueel misbruik een compenserende factor 

is voor andere zaken die ze in het gezin missen (warmte, affectie, ...); 
•	 seksueel misbruik dat duidelijk bedoeld is als machtsmisbruik. 

Beïnvloedende factoren 

•	 Het zelf misbruikt zijn kan een beïnvloedende factor zijn in het plegen van seksueel mis
bruik t.a.v. (jongere) broer/zus. 

•	 Er kan sprake zijn van afwijkende rolpatronen in het gezin; ook de betekenis die men in 
het gezin geeft aan seksualiteit, is een beïnvloedende factor. 

•	 In deze context moet er ook gekeken worden naar een patroon van misbruik doorheen 
verschillende generaties in het gezin. 

3.3.6 De dynamiek van kindermishandeling12 

Kindermishandeling is een verzamelnaam voor alle vormen van geweld t.a.v. kinderen: "Kin
dermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin het kind het slachtoffer is van ge
weld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief13". Kindermishandeling 
kan zowel binnen als buiten de familiale context plaatsvinden. Binnen de context van dit docu
ment beperken we ons tot het intrafamiliaal geweld. 

Het kind is per definitie kwetsbaar en afhankelijk van de zorg van volwassenen. In gezonde 
gezinnen wordt het kind door zijn ouders beschermd. Binnen het gezin kan het een veilig be
staan opbouwen. Wanneer het kind door zijn ouders bedreigd wordt, i.p.v. verzorgd en be
schermd, raakt het een belangrijke houvast kwijt. Bovendien kan dit ernstige gevolgen hebben 
op de lichamelijke en psychische ontwikkeling met ernstige pathologie als gevolg. 

12 Referenties kindermishandeling: P. ADRIAENSSENS, L. SMEYERS en C. IVENS, In vertrouwen genomen: 
voor iedereen die met kinderen omgaat, Tielt, Lannoo, 1998, 368p; VERTROUWENSCENTRUM KINDER-
MISHANDELING ANTWERPEN, Kindermishandeling, misschien ook in jouw klas, Antwerpen, 1998. 
13 P. ADRIAENSSENS, L. SMEYERS en C. IVENS, o.c. 
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We onderscheiden: 

lichamelijke mishandeling: het toebrengen van letsels die niet het gevolg zijn van een 
onbedoeld ongeval.  Dit kan gebeuren door slaan, schoppen, toebrengen van brandwonden, 
vergiftigen, ...  Bij deze letsels kan men niet meer spreken van een normale bestraffing van 
het kind voor zijn gedrag.  Als specifieke vormen kennen we het Whiplash Shaking Infant 
Syndroom (het dooreenschudden van zuigelingen) en het Syndroom van Munchausen by 
proxy (het opzettelijk ziek maken van een kind door een ouder). 
lichamelijke verwaarlozing: onvoldoende tegemoetkomen aan de basisbehoeften (voe
ding, hygiëne, kleding, medische verzorging, veiligheid...) van het kind. Uitingsvormen kun
nen zijn: Failure to thrive syndroom (groeiachterstand door tekort aan noodzakelijke voe
dingsstoffen), weerkerende ziekten of traag herstel na ziekte door onvoldoende zorg of hy
giëne, herhaalde ongevallen door gebrek aan toezicht, ... 

emotionele of psychische mishandeling: de emotionele behoeften van het kind (steun, 
veiligheid, geborgenheid, ...) worden miskend of er wordt op een wrede, destructieve wijze 
respons aan gegeven.  Een heel scala van negatieve bejegeningen van het kind is mogelijk: 
pesten, kleineren, bespotten, terroriseren, achterstellen (zondebokfenomeen), isoleren, te 
hoge eisen stellen, aanmoedigen om zich te misdragen (corrumperen van het kind), dingen 
waar het kind aan gehecht is vernietigen, ... 

emotionele of affectieve verwaarlozing: aan het kind wordt onvoldoende aandacht of 
genegenheid geschonken, er is weinig ondersteuning of stimulering, het kind wordt aan zijn 
lot overgelaten, uitnodigingen van het kind om te spelen of te praten worden genegeerd, de 
ouder komt niet tussenbeide wanneer het kind zijn hulp nodig heeft. De relatie ouder-kind 
kenmerkt zich door koelheid, liefdeloosheid en afwijzing. 

seksueel misbruik: alle vormen van seksueel contact met een minderjarige die tegen zijn 
wens gebeuren of waar het kind als gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, emotio
nele druk of dwang niet het gevoel had te kunnen weigeren14. Het kan gaan om het aanra
ken van of doen aanraken van borsten en geslachtsdelen, kussen met seksuele bedoelingen, 
dwingen tot masturbatie, vaginale, orale of anale geslachtsgemeenschap, binnendringen 
met voorwerpen of vingers, verplichten te kijken naar pornografie of seksuele handelingen 
tussen anderen, ... 

Dynamiek bij mishandeling en verwaarlozing 

Ouders die hun kinderen mishandelen of verwaarlozen zijn meestal geen mensen die er plezier 
in hebben hun eigen kinderen pijn te doen. De meeste van hen zien hun kinderen graag en 
hebben hoge idealen en goede bedoelingen. De problematiek van lichamelijke en emotionele 
mishandeling en verwaarlozing kunnen we meestal begrijpen als een extreme vorm van peda
gogisch disfunctioneren. Het pedagogisch vermogen van deze ouders is omwille van verschil
lende redenen aangetast. Vele mishandelende ouders zijn zelf het slachtoffer van mishandeling 
en verwaarlozing geweest. In hun gezin van herkomst zijn ze zelf slecht bejegend en hebben 
ze nooit geleerd op een bevredigende manier met elkaar om te gaan. Hierdoor hebben ze geen 
goed model meegekregen of zijn ze het geweld normaal gaan vinden of gaan idealiseren als 
strenge maar noodzakelijke opvoedkundige maatregelen. De problemen van mishandelende 
gezinnen zijn meestal chronisch en transgenerationeel van aard. 

Soms is de mishandeling en verwaarlozing ook het gevolg van een eigen problematiek (depres
sie, verslaving, stress, mentale handicap ...) van de ouder waardoor men niet beschikbaar is 

14 N. DRAIJER, Een lege plek in mijn geheugen: seksueel misbruik van meisjes door verwanten, ’s Gravenhage, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1988, 75p. 
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om aan de noden van het kind te beantwoorden. In bepaalde situaties is mishandeling het ge
volg van ernstige psychopathologie bij de ouder. 

Er moet ook opgemerkt worden dat er ook kindfactoren zijn die de kans op mishandeling kun
nen verhogen: huilbaby's, ziekte of handicap, gedragsproblemen, ongewenst kind, ... 

Dynamiek bij seksueel misbruik 

De dynamiek bij intrafamiliaal seksueel misbruik is enigszins anders dan bij verwaarlozing of 
mishandeling.  We kunnen hier moeilijk spreken van pedagogische disfunctioneren. Bij intra
familiaal seksueel misbruik t.a.v. kinderen/jongeren gebruikt de pleger zijn machtsoverwicht 
(emotioneel of fysiek) om de minderjarige tot seksuele handelingen te dwingen.  Dit misbruik 
is steeds ingegeven door de seksuele behoeften van de pleger of zijn behoefte om te overheer
sen. Eigen aan seksueel misbruik is dat het slachtoffer tot geheimhouding wordt verplicht.  Er 
wordt dwang uitgeoefend die soms verregaand is (vb. dreigen met geweld tegenover het 
slachtoffer of andere gezinsleden) of het slachtoffer wordt ‘omgekocht’ met cadeaus of gun
sten.  Door deze ‘samenzwering’ van het zwijgen wordt het kind medeplichtig gemaakt en 
raakt het verward in schuld- en schaamtegevoelens.  Dit mechanisme is minstens zo destruc
tief als het misbruik zelf.  Zo kan het soms jaren duren vooraleer het misbruik aan het licht 
komt. 
In die zin gaat seksueel misbruik steeds gepaard met emotionele mishandeling. Het kind wordt 
als persoon afgewezen; er wordt geen rekening gehouden met zijn wensen en behoeften. 

Naast de pathologie van de pleger wordt in gezinnen waar seksueel misbruik plaatsvond vaak 
vastgesteld dat de gezinsstructuur ontregeld is (vb. de dochter neemt de plaats van moeder in 
het gezin in). 
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4 Hulpverlening bij intrafamiliaal geweld 

4.1 Visie van waaruit de hulpverlening vertrekt 

Hoewel verschillende vormen van intrafamiliaal geweld vanuit hulpverleningsperspectief soms 
een specifieke aanpak vergen is een globale overkoepelende visie op de aanpak intrafamiliaal 
geweld aangewezen. Intrafamiliaal geweld kan enkel effectief worden aangepakt mits een inte
grale aanpak met duidelijke afspraken tussen de verschillende instanties: politie, justitie en 
hulpverlening. Hiervoor dient een beleid op lange termijn ontwikkeld te worden. Het doel hier
van is samen te werken aan een integrale aanpak en de publieke opinie er op wijzen dat elke 
vorm van intrafamiliaal geweld wettelijk, sociaal en moreel onaanvaardbaar is. 

Al te vaak wordt bij intrafamiliaal geweld in het beste geval wel hulp verleend aan de slachtof
fers, of worden de plegers repressief benaderd. Door aangifte, scheiding en uithuisplaatsing 
komt - hoewel deze soms noodzakelijk zijn- vaak een vernietigend proces op gang waarbij het 
slachtoffer, de pleger en ook andere gezinsleden uitgestoten en geïsoleerd worden. De angst 
voor het uiteenvallen van het gezin is vaak zo groot dat de mishandeling ontkend wordt  - niet 
alleen door de pleger, ook door slachtoffer en andere gezinsleden. 
Het verbreken van de relaties tussen slachtoffer, pleger en andere betrokkenen kan dan ook 
niet de enige oplossing zijn, en wordt door de betrokkenen vaak ook niet gewenst. 

Uit zowel slachtofferhulp als daderhulp leren we dat een herstelgerichte benadering voor zowel 
slachtoffer als pleger een meerwaarde kan betekenen en vaak ook een wens is. Deze benade
ring heeft oog voor alle betrokken gezins- en familieleden en wil de onderlinge relaties opnieuw 
veilig maken en de betrouwbaarheid ervan herstellen. Dit betekent stimuleren tot verantwoor
delijkheid en inzicht bieden in de factoren die aan de grondslag liggen van het intrafamiliaal 
geweld.  Het doel van de hulpverlening is niet noodzakelijk dat het gezin samenblijft of terug 
samenkomt, wel dat er veiligheid ontstaat en dat er genoegdoening voor alle gezinsleden kan 
bereikt worden. 

In sommige situaties is het onderscheid pleger/slachtoffer minder duidelijk omdat beiden gevat 
zijn in een dynamiek waar ze beiden slachtoffer werden. Waar er wel een duidelijk onderscheid 
is moeten we de pleger kansen geven om zijn verantwoordelijkheid op te nemen om het mis
bruik te stoppen. Dit hangt samen met inzicht verkrijgen in de factoren die aan de grondslag 
liggen van de mishandeling. Op deze manier kan de mishandeling definitief gestopt worden en 
het slachtoffer ontschuldigd worden. 

4.2 Inhoud van de hulpverlening 

Het doel van de hulpverlening is het doen afnemen van het geweld en het mishandelend ge
drag enerzijds en het doen toenemen van respectvol en verantwoordelijk gedrag in de gezin
nen en in de samenleving anderzijds. 

In de opbouw van de hulpverlening zijn er verschillende fasen: 
1. Vroegdetectie 
2. Helpen stoppen van acuut geweld 
3. Normaliseren 
4. Herstel 
5. Voorkomen van terugval 
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4.2.1 Vroegdetectie: het herkennen en benoemen van geweld 

Belangrijk in het aanpakken van intrafamiliaal geweld,  is het zo vroeg mogelijk detecteren van 
ontsporende situaties, specifiek met het oog op het inperken van de schade en de mogelijkheid 
op herstel in relaties. 

Vroegdetectie omvat drie belangrijke stappen: herkennen, bespreekbaar stellen en oriënteren. 
•	 Herkennen: dit betekent interpreteren van signalen en inschatten van risicofactoren (zie 

3.2.). 
•	 Bespreekbaar stellen: dit omvat in eerste plaats het bewerkstelligen van inzicht in de ge

weldsituatie bij de betrokkenen. Via het bespreekbaar stellen, het helpen benoemen van 
wat er gebeurt, kan de hulpverlener de betrokkenen motiveren om hulp toe te laten. 

•	 Oriënteren: omvat doorverwijzen, terugkoppelen, en dit met duidelijk zicht op de eigen rol 
als hulpverlener. Belangrijk is dat hulpverleners bij oriëntatie zeer gericht doorverwijzen 
naar de meest accurate hulpverlening. Sommige zaken kan de hulpverlener in de eigen 
werkcontext aanpakken, in andere situaties is het aangewezen om de betrokken cliënt(en) 
zo efficiënt mogelijk door te verwijzen. Terugkoppeling tussen de hulpverleners bij door
verwijzing maakt deel uit van het proces. Hulpverleners moeten zich bewust zijn van de rol 
die ze kunnen spelen in een proces van aanpak van intrafamiliaal geweld, maar even be
langrijk is de tijdige en correcte doorverwijzing (bijvoorbeeld daar waar de veiligheid niet 
kan worden gegarandeerd. 

Vroegdetectie is niet specifiek en enkel gesitueerd bij de hulpverlening, maar betrekt heel wat 


mensen in een verschillende rol. 

Vaak zijn het die mensen die in een dagelijks of regelmatig contact staan met de betrokken
 

slachtoffers. Bijvoorbeeld bij kindermishandeling gaat het om iedereen die met kinderen te
 

maken heeft: burgers (buren, jeugdbeweging,…), scholen/professionele jeugdwerkers, politie, 


professionele hulpverleners.
 
Bij ouderenmisbehandeling gaat het vaak om mensen werkzaam in de eerste lijn (huisarts,
 
thuisverpleegkundige, thuiszorg, OCMW, mutualiteiten,…) maar ook de buren of naaste familie
leden.
 

De stappen die men kan zetten in deze fase van vroegdetectie, van herkennen tot oriënteren,
 
zijn in grote mate afhankelijk van enerzijds de gradatie van deskundigheid en anderzijds in de
 

mate waarin de directe veiligheid van de betrokkenen in het gedrang is en de afhankelijkheids
relatie tussen slachtoffer en dader. 


Al naargelang de deskundigheid kunnen stappen gecombineerd worden: 


Gradatie van deskundigheid Al naargelang deskundigheid zullen de stap
pen in deze fase gecombineerd worden 

Buurvrouw/familielid 
Ð

Leerkracht/arts/1e lijnszorger 
Ð

Gespecialiseerde hulpverlener 

Herkennen van signalen 
Ð

Risicofactoren detecteren 
Ð

Bespreekbaar stellen 
Ð

Motiveren om te verwijzen 
Ð

Oriënteren 
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4.2.2 Het helpen stoppen van het geweld 

Helpen stoppen van acuut geweld is niet vrijblijvend. De hulpverlening mag in deze fase geen 
vrijblijvend aanbod zijn. 

Bij het helpen stoppen van acuut geweld zijn er twee mogelijkheden: 
•	 Zelf aan de slag gaan met het gezinssysteem 
•	 Melden 

Het zelf aan de slag gaan met het cliëntsysteem kan indien er: 
•	 minimale bereidheid is tot medewerking bij de betrokkenen 
• een werkrelatie tussen cliënten en hulpverlener(s) bestaat 
• opvolging van het traject is 
•	 een veiligheidsplanning wordt ingebouwd 
•	 specifieke deskundigheid aanwezig is: ofwel bij de hulpverlener zelf ofwel via coaching 

In een aantal gevallen moet men gebruik maken van het meldingsrecht, om de veiligheid te
 

waarborgen.
 
Vooral daar waar minderjarigen betrokken zijn moet deze grens zeer duidelijk getrokken wor
den. Aanpakken van acuut geweld t.a.v. minderjarigen moet ofwel worden doorverwezen naar
 

het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, ofwel naar justitie (JRB of Comité Bijzondere 
  

Jeugdzorg indien cliëntsysteem daar reeds bekend is). 


Bij het stoppen van acuut geweld is het bespreken van een time-out belangrijk. Een piste is
 

dat één van de partijen (tijdelijk) de gezamenlijke woning verlaat.  Bij voorkeur wordt er naar
 

gestreefd dat de pleger van de geweldsfeiten elders verblijft.
 
Het installeren van een time-out is eveneens afhankelijk van de relatie tussen de betrokkenen,
 
en van de garantie van veiligheid. 

Indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, zeker ten aanzien van minderjarige slacht
offers, kan een gedwongen time-out (waarbij de pleger het huis verlaat) een noodzakelijke
 

stap zijn. 


4.2.3 Normaliseren 

Normaliseren is gericht op het voorkomen van herhaling, uitbreiding en escalatie, en de moge
lijkheid creëren om verdere gevolgen aan te pakken.
 
Normaliseren is de gezinscontext dusdanig begeleiden dat er ruimte en energie vrijkomt voor
 

analyse en aanpak van de problemen die tot het geweld leiden. 


Hier onderscheiden we verschillende stappen: analyse en aanpak van de spanningsboog, ana
lyse en aanpak van nevenliggende en onderliggende problemen, analyse van diepere schade,
 
versterken van draagkracht en normaliseren van de pedagogische situatie.
 
•	 Analyse en aanpak van de spanningsboog: dit betekent dat er met diegenen die ver

antwoordelijk zijn voor het geweld, wordt gewerkt op inzicht in de dynamiek die leidt 
tot het geweld en/of misbruik. Het doel is inzicht te verwerven in de wijze waarop 
spanning zich opbouwt en tot escalatie komt, en welke aangrijpingspunten er zijn om 
deze dynamiek te veranderen. Het herkennen van de opbouw van de spanningsboog, 
het zoeken naar spanningsreductie en het aanleren van alternatieve en niet geweldda
dige gedragingen vormen hierbij de rode draad. 

•	 Analyse en aanpak van nevenliggende en onderliggende problemen: geweld is vaak niet 
het enige aanwezige probleem. Andere problemen, van diverse aard, vormen een voe
dingsbodem voor gewelddadige escalaties en zijn samen met het geweld symptomen 
van een onderliggende problematiek. Deze problemen kunnen velerlei vormen hebben: 
problemen op vlak van alcohol- en drugmisbruik, financiële problemen, persoonlijk-
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heidsstoornissen, niet verwerkt traumatisch verleden, het niet uit handen kunnen ge
ven van een té zware zorgsituatie,… Het leidt ons te ver in deze context een grondige 
analyse te maken van de samenhang tussen gewelddadig gedrag en andere problemen, 
maar we verwijzen hiervoor naar de literatuur. 
Wat belangrijk is in deze context is dat een efficiënte aanpak van gewelddadig gedrag 
ten aanzien van gezinsleden enkel kans op slagen heeft als ook de andere problemen 
worden aangepakt. Dit betekent vaak het opzetten van een netwerk in de hulpverlening 
waardoor problemen op vlak van verslaving, financiële situatie, huisvesting, persoon
lijkheid, zorglast,… ook worden aangepakt. 
Hier is het dan ook belangrijk de samenwerking (die verder reikt dan het gewone door
verwijzen) grondig te bespreken, feedback in te bouwen en bovenal ook een regiefunc
tie te voorzien. De regiefunctie vormt een rode draad waaraan de betrokken deskundi
ge hulpverleners kunnen refereren. 
Partners zijn dan o.a. hulpverleners uit het algemeen welzijnswerk, de geestelijke ge
zondheidszorg, de residentiële opvang, de thuiszorg / ouderenzorg, het vertrouwens
centrum kindermishandeling, alternatieve maatregelen,… al naargelang de problema
tiek. 

•	 Analyse van diepere schade: Soms lukt normaliseren niet omdat er diepere schade is. 
Hier moet oog voor zijn, en diepere schade, die stoppen van geweld en normaliseren in 
de weg staat, moet door een deskundige hulpverlener worden geanalyseerd. Bij diepere 
schade moet er op herstel van deze schade worden gewerkt (zie verder bij herstel). 

•	 Versterken van draagkracht: normaliseren heeft alles te maken met het herstellen van 
de balans draaglast - draagkracht. Het versterken van de draagkracht omvat verschil
lende elementen. Een eerste stap is het versterken van de zelfwaarde van de verschil
lende betrokkenen. Het aanleren van communicatievaardigheden, en van alternatieve 
vormen van conflict- en probleemhantering vormen een ander element. Ook psycho- 
educatie hoort hier thuis. 

•	 Normalisering van de pedagogische situatie: Specifiek bij geweld waar kinderen betrok
ken zijn, is het ook belangrijk de pedagogische situatie te normaliseren. Dit gaat over 
helderheid en afspraken in verband met regels en normen, het versterken van de pe
dagogische vaardigheden bij de ouders/opvoeders en het installeren van ouderlijke 
subsystemen. 

4.2.4 Herstel 

Een volgende stap in de hulpverleningsdoelen is herstel. Hierbij wordt aan diverse vormen van 
herstel gedacht. Schade kan op verschillende niveaus worden opgelopen: emotionele schade, 
economische/materiële schade, schade aan relaties. 
•	 Herstel van emotionele schade: Bij emotionele schade dient een therapeutisch aanbod zich 

aan. Het herstellen van emotionele schade mag zich niet beperken tot diegene die slachtof
fer werd van geweldsfeiten. Vaak is er ook emotionele schade bij de pleger, en niet zelden 
is een pleger van geweldsfeiten zelf ook slachtoffer. 

•	 Herstel van economische, materiële schade: in sommige gevallen is schadevergoeding voor 
materieel verlies aangewezen, voor zover dit deel uitmaakt van het herstel van de geweld
dadige relatie. 

•	 Herstel van relaties: mensen die met elkaar verder gaan na een geweldsdynamiek, hebben 
nood aan herstel van relationele aspecten, bijvoorbeeld via systemische interventies. 

4.2.5 Het voorkomen van terugval door een plan voor de toekomst te maken. 

Het laatste doel is het voorkomen van terugval. Voorkomen van terugval vergt diverse stap
pen. Uiteraard vergt het inzicht in de dynamiek van geweld bij de betrokkenen. Ook het be-
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stendigen van nieuw aangeleerd gedrag komt hierbij aan bod. Belangrijk is tevens de bespre
king en opvolging van een veiligheidsplan. Dit plan moet niet alleen rekening houden met de 
geschiedenis, maar moet ook uitnodigen om te anticiperen op triggers die zich in de toekomst 
kunnen voordoen. Ook bespreken van eventuele nieuwe levensfasen waar mishande
ling/misbruik terug zou kunnen voorkomen is een onderdeel van deze fase. 
De continuering van de aanpak van nevenliggende en onderliggende problemen is een kritische 
factor. Het aanklampende karakter van de hulpverlening bij intrafamiliaal geweld krijgt ook 
hier een betekenis. 
Met de hulpverlener moet ook een follow-upaanbod worden besproken: wat is er nodig als 
eventuele terugvalbasis? Worden er afspraken gemaakt voor opvolging op afgesproken fre
quentie? Dat zijn twee mogelijke pistes om de link met de hulpverlening open te houden in de 
fase na afronding van dit hulpverleningstraject. 

Voor kindermishandeling werd elk van deze fasen reeds uitgewerkt, rekening houdend met de 
huidige situatie (zie bijlage 1). Ook voor de andere vormen van intrafamiliaal geweld zullen de 
hulpverleningsdoelstellingen in de toekomst geconcretiseerd worden. Het proces van uitwer
king van deze andere vormen is reeds in ontwikkeling. Dit instrument kan in de toekomst als 
hefboom gebruikt worden voor concrete samenwerkingsafspraken. 
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5 Noodzakelijk kader voor de hulpverlening 

5.1. Beschikbaarheid van de hulpverlening 

De beschikbaarheid van de hulpverlening omvat verschillende aspecten: 
•	 de beschikbaarheid in tijd; 
•	 het aansluiten van de hulpverlening op de hulpvraag van de cliënt en het doorstromen 

doorheen het hulpverleningstraject; 
•	 de financiële bereikbaarheid; 
•	 de geografische bereikbaarheid. 

5.1.1 Beschikbaarheid in tijd 

De beschikbaarheid in tijd kan in twee opzichten worden bekeken: de beschikbaarheid die ef
fectief wenselijk is uit hoofde van de hulpvrager (cliënt), maar ook beschikbaarheid zoals ver
wacht door de verwijzers. 
De bereikbaarheid in tijd stemt niet altijd overeen met wat verwijzers verwachten. Dit illu
streert zich vooral bij verwijzers met een 24/24 uren permanentie, zoals politiediensten en 
spoedgevallendiensten. De nood aan hulpverleners die direct bereikbaar zijn wordt hier vaker 
geformuleerd. 
De wenselijke beschikbaarheid - en daarmee de snelheid van optreden - in situaties van intra
familiaal geweld wordt bepaald door de veiligheid en door crisissituaties op vlak van onderdak. 
Indien de veiligheid van de cliënt(en) niet gegarandeerd kan worden, en/of indien er zich een 
onderdakprobleem stelt, dan is opname in een residentiële setting, waar veiligheid kan worden 
gegarandeerd, aangewezen. Het voordeel van deze residentiële opvang is dat ze een “time out” 
creëert, waardoor er een periode van rust kan worden ingelast en de mogelijkheid om de pro
bleemsituatie grondig te analyseren en de opties te bespreken. 

Indien veiligheid of onderdakproblematiek geen residentiële crisisopvang noodzaakt, is de ur
gentie van directe opname minder aanwezig. Evengoed blijft hier de verwachting, ook van 
verwijzers, dat dit snel gebeurt. 
Goede communicatie en duidelijke afspraken over de mogelijkheden en de wijze van intake bij 
de hulpverlening kan hier zeer tegemoet komen aan de vraag van verwijzers en cliënten. Het 
in een samenwerkingsprotocol opnemen van doorverwijsafspraken kan hiervoor een instrument 
zijn. 

5.1.2 Beschikbaarheid van traject 

Een ander belangrijk element van beschikbaarheid is het doorstromen doorheen het hulpverle
ningstraject. 
Na de instroom (intakegesprek in vele gevallen) moet de verdere stap voor de cliënt duidelijk 
zijn. In ieder geval moet vermeden worden dat cliënten herhaaldelijke intakegesprekken moe
ten voeren, o.a. bij doorverwijzing naar een andere hulpverleningsdienst. 
Een ander probleem stelt zich met de wachtlijsten na de intake. De wachttijd moet beperkt 
blijven. Het doorstromen, na de intake, naar verdere begeleiding kan problematisch zijn omwil
le van wachttijden. Het installeren van trajectbegeleiding voor gezinnen/cliënten met IFG-
problematiek kan hier een oplossing bieden.  

5.1.3 Financiële bereikbaarheid 

Een apart aspect in de beschikbaarheid van de hulpverlening is de kostprijs. Het aan het inko
men relateren van de kostprijs van de hulpverlening gaat niet in alle situaties van intrafamili
aal geweld op. Vaker is diegene die (als eerste en/of als enige) hulp zoekt bij IFG, diegene die 
niet over het gezinsinkomen beschikt. Ook hier moeten afspraken gemaakt worden, over de 
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wijze waarop kostprijzen worden gehanteerd (zowel in residentiële als in ambulante setting) 
als op de wijze waarop er eventueel verwezen wordt naar de privé-markt. 

5.1.4 Geografische bereikbaarheid 

Een laatste aspect van beschikbaarheid is de geografische bereikbaarheid. Een aantal geografi
sche elementen kunnen de toegang tot de hulpverlening belemmeren: het aantal aanspreek
punten, het al dan niet outreachend werken van de diensten, de geografische spreiding, het 
zich beperken tot een bepaalde regio, enz. 

5.2 Aanklampende hulpverlening 

In situaties waarin geweld vermoed wordt, kan de hulpverlening niet afwachtend toekijken tot 
er een expliciete hulpvraag wordt gesteld door de cliënt of het cliëntsysteem. De hulpverlening 
ondersteunt de maatschappelijke boodschap dat geweld in familiale relaties onaanvaardbaar is, 
door zich pro-actief op te stellen. Alles wordt in het werk gesteld om de stap naar de hulpver
lening gemakkelijker te maken. Tijdens het hulpverleningsproces worden de verschillende 
stappen op mekaar afgestemd en bij afhaken of afsluiten wordt het dossier niet zomaar geslo
ten. Integendeel: de hulpverlener laat merken dat het ertoe doet hoe het verder loopt in het 
gezin en houdt contact. Dit is wat we bedoelen met aanklampende hulpverlening bij IFG. 

5.3 Regiefunctie 

Deze hulpverleningsopbouw gaat uit van samenwerking en regie. 

Samenwerking met andere hulpverlenende instanties en met politie of justitie is bij verschil
lende vormen van intrafamiliaal geweld absoluut aangewezen. 


In  een aantal situaties is een justitiële stok achter de  deur  nodig, en moet de hulpverlening 
  

beroep doen op een justitieel kader om een hulpverleningstraject te kunnen installeren.
 
Dergelijke samenwerking behoeft duidelijke protocollen en uitgeschreven samenwerkingsaf
spraken, met heldere rolomschrijvingen van de verschillende betrokken diensten. 


Regie van de hierboven beschreven outreachende en aanklampende aanpak kan op verschil
lende wijzen worden aangevat. Dit is afhankelijk van de nood, de gezinssituatie, de motivatie 


tot hulpverlening, de mate van afhankelijkheid van het slachtoffer, enz. 

Situaties waarbij minderjarigen of andere extra kwetsbare personen15 betrokken zijn, vergen
 

absoluut  deze regie. De  regiefunctie moet worden vastgehouden tot de gezinssituatie in orde 
  

is. 

De opdracht van de regiefunctie is een herkenbaar aanspreekpunt voor de betrokkenen (cliën
ten, hulpverleners…). Vanuit de regiefunctie wordt het traject uitgestippeld en wordt het aan
bod methodisch op elkaar afgestemd en de communicatie verzorgd tussen de betrokken dien
sten. De regie wordt uitgedacht vanuit het cliëntperspectief in plaats van aanbodgestuurd. 


5.4 Voorwaarden voor doeltreffende hulpverlening 

Wij kiezen er bewust voor om de focus te leggen op de essentiële voorwaarden voor hulpverle
ning bij intrafamiliaal geweld en gaan ervan uit dat dit het uitwerken van “contra-indicaties” 
overbodig maakt. Hoewel diensten specifieke beperkingen kunnen inbouwen moeten de voor
waarden steeds over het geheel van het aanbod bekeken worden en komen we tot het volgen
de basisprincipe: 

15 Met kwetsbare persoon wordt elke persoon bedoeld die zich in een zwakkere positie bevindt wegens ziekte, 
zwangerschap, een fysische of mentale handicap of omwille van een verminderde zelfredzaamheid door leeftijd, 
Wetsvoorstel betreffende de melding en strafbaarheid van mis(be)handeling van kwetsbare personen, ingediend 
door  Sabine de Bethune, april 2004. 
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Om in de diverse fasen van het hulpverleningsproces bij intrafamiliaal geweld tot een ze
ker resultaat te kunnen komen, moet er een minimale bereidheid zijn bij de cliënt tot het 
accepteren van hulpverlening. Als deze bereidheid er niet is, dan moet – in elke fase van 
het hulpverleningsproces – alles in het werk gesteld worden om het nodige kader hier
voor te scheppen. Deze bereidheid geldt op individueel niveau en niet noodzakelijk voor 
het gehele cliëntensysteem. Indien deze voorwaarde té ver af ligt en de veiligheid op 
geen andere manier kan worden bewaakt, dan vormt dit de grens van de hulpverlening 
en moet justitie ingeschakeld worden. 

Samenvattend uit vorige hoofdstukken kunnen verder nog volgende voorwaarden voor de aan
pak van intrafamiliaal geweld gedistilleerd worden: 

•	 Stoppen van geweld in het gezin kan niet vrijblijvend worden opgenomen en vereist 
een outreachende en aanklampende hulpverlening. 

•	 Signaalherkenning in functie van vroegdetectie moet gestimuleerd worden door middel 
van sensibilisatie en vorming. 

•	 In het ganse hulpverleningstraject is deskundigheid bepalend voor de rol die kan opge
nomen worden. Correct doorverwijzen zogauw de eigen deskundigheid of het kader 
waarin men werkt niet toereikend is, is een kritische succesfactor in de aanpak van 
intrafamiliaal geweld. 

•	 Om de verschillende stappen van het hulpverleningstraject goed op elkaar af te stem
men, kan een regiefunctie tussen hulpverleners noodzakelijk zijn. 

•	 Een systeemgerichte aanpak met aandacht voor de geweldsdynamiek tussen de ver
schillende gezinsleden is vereist. Hierbij moet er ruime aandacht zijn voor het continu
um van afhankelijkheid en macht tussen dader en slachtoffer. 

•	 Er moet een goede uitwisseling van informatie en feedback plaatsvinden tussen de 
hulpverleners die betrokken zijn op het gezinssysteem. 

Informatie-uitwisseling tussen hulpverlening en justitie blijft een gevoelig punt en hangt samen 
met de vorm van intrafamiliaal geweld. Dit moet verder uitgewerkt worden en getoetst worden 
aan het wettelijk kader. 
De voorwaarden en grenzen van de hulpverlening zijn iets anders dan de grenzen van indivi
duele diensten / hulpverleners. Deze worden niet opgenomen in deze visietekst maar moeten 
worden beschreven in concrete samenwerkingsverbanden. Hierbij moet bewaakt worden dat 
over het geheel van het aanbod voor élk cliëntsysteem hulpverlening gegarandeerd wordt. 
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6 Afsluitend 

Belangrijk als afsluiting bij het besproken hulpverleningsmodel is dat bij aanpak van intrafami
liaal geweld twee sporen voorop staan: 
•	 Als er in het gezinssysteem voldoende motivatie kan worden opgewekt om aan de ge

welds- en onderliggende problemen te werken, kan men mits deskundige aanpak een 
hulpverleningstraject uitbouwen. 

•	 Indien er onvoldoende motivatie is bij één of meer betrokkenen uit het gezinssysteem, 
waardoor o.a. de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, dringt de vraag op of een 
meer dwingend kader, in samenwerking met politie/justitie, aangewezen is. 

In de eerste situatie is een regiefunctie aangewezen, maar in de tweede situatie onont
beerlijk. 

Idealiter worden de vijf stappen, zoals benoemd onder punt 4, gevolgd. In de praktijk is dit 
echter niet altijd mogelijk: de volgorde van de doelen kan variëren, of sommige doelen zijn 
niet haalbaar. 
Dit moet in iedere situatie worden gekaderd, met een vertaling van de hulpverleningsdoelen 
naar een haalbare en realistische piste. 

Naast voldoende beschikbaarheid van de hulpverlening, duidelijke samenwerkingsafspraken en 
een voldoende deskundigheid is de regiefunctie een belangrijke factor in deze aanpak. 
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8 Bijlage 

8.1. Toepassing doelen van de hulpverlening voor kindermishandeling 

8.1.1 Vroegdetectie 

Wie? 

Iedereen die met kinderen te maken heeft kan kindermishandeling merken (of vermoeden) 
o	 Burgers (buren – jeugdbeweging..) 
o	 Scholen – professionele jeugdwerkers 
o	 Politie 
o	 Professionele hulpverleners 

Hoe? 

Afhankelijk van deskundigheid 

Gradatie van deskundigheid Al naargelang deskundigheid zullen stappen 
 gecombineerd worden 

Burgers 
Ð

Leerkracht/arts/politie 
Ð

Gespecialiseerde hulpverlener 

Herkennen van signalen 
Ð  of Ð

Risicofactoren detecteren    advies vragen of  
   melden (vb bij VK) 

Ð

Bespreekbaar stellen 
Ð

Motiveren om te verwijzen 
Ð

Oriënteren 

Middelen 

•	 Beschikbaarheid van een meldpunt voor burgers en professionelen (VK) 
•	 Vorming voor hulpverleners en burgers: "als u zich zorgen maakt: meldt" 

Hiaten 
•	 Gebrek aan kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind en signalen van kindermishan

deling  
•	 Verwaarlozing/emotionele mishandeling 

o	 zeer grote grijze zone (opvoedingsonmacht, ...) 
o	 piste : eerder oriënteren naar opvoedingsondersteuning 

•	 Veel professionelen stroppen in de fase van herkennen tot optreden 
o	 Scholen/ CLB: beleid: hoe ermee omgaan/ welk beleid volgen? 
o	 Artsen: hoe handelen 

8.1.2 Stoppen van acuut geweld 

Naar wie verwijzen we? 

A. In principe (vermoedens van) kindermishandeling STEEDS verwijzen naar 

•	 Ofwel naar Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
•	 Ofwel naar justitie 
•	 Naar JRB of comité indien het kind/gezin daar reeds gekend is 
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B. De gespecialiseerde hulpverlening kan onder bepaalde voorwaarden het stoppen van het 
acute geweld zelf opnemen. 'Gespecialiseerde hulpverlening' zijn diensten waar knowhow in
zake kindermishandeling aanwezig is. 
•	 VB. CGG-jeugdteams, kinderpsychiatrie, Comité Bijzondere Jeugdzorg, Vrouwenonthaalcen

tra 

Voorwaarden: 
•	 Veiligheid: permanent evalueren of interventies succesvol zijn versus risico's inschatten 
•	 Bereidheid bij cliëntsysteem 
•	 Bestaande werkrelatie met cliënt 
•	 Back up in het VK 
•	 Traject verder opvolgen 
•	 Niet vrijblijvend! (aanklampend) 

C. Door hogervermelde diensten kan i.f.v. veiligheid van het kind verwezen worden naar de 
residentiële sector (CKG, tehuizen BJZ, pleeggezin, ziekenhuis, kinderpsychiatrie, ...). 

Middelen 

Diensten die gemandateerd zijn om regie te voeren van de hulpverlening (VK, CBJ, JRB): niet 
vrijblijvend.  De positionering hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen bij justitie, in inte
grale Jeugdhulp (notie: maatschappelijke noodzaak) en Vlaams beleid IFG. 

Hiaat 

•	 Helpen stoppen van geweld: kan alleen door deskundigen, nu te vaak door mensen die hier 
niet de nodige vaardigheden hebben. 

•	 Beslissing wie het huis moet verlaten: het kind? de pleger? Nu wordt (bij seksueel mis
bruik) te vaak het kind uithuisgeplaatst i.p.v. pleger. 

8.1.3 Normaliseren 

Wie? 

Enkel door gespecialiseerde hulpverlening (deskundigheid in het werken met kindermishande
ling): 
•	 diensten gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kindermishandeling (op kind

en gezinsniveau) 
•	 diensten gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning 
•	 bij seksueel misbruik: diensten gespecialiseerd in daderbehandeling 

Daarnaast kan in deze fase ook continuering van residentiële opvang nodig zijn indien veilig
heid van het kind of de draagkracht van het gezin onvoldoende zijn. 

Hoe? 

•	 Aangaan van een werkrelatie (vertrouwen opbouwen, holding & containment) 
•	 Analyse van de situatie: oorzaken, spanningsboog, nevenliggende en onderliggende pro

blemen, diagnose van 'dieperliggende schade' 
•	 Versterken/verbeteren van het gezinsfunctioneren: 

o	 Pedagogische vaardigheden van de ouders versterken: afstemmen op de noden van het 
kind, regels en normen, installeren van ouderlijk subsysteem, samenwerking tussen 
ouders, structuur en bescherming bieden, ... 

o	 Alternatieve vormen van conflict- en probleemhantering aanbrengen 
o	 Balans draagkracht/draaglast 

•	 Verwerken en betekenis geven aan mishandeling (kunnen plaatsen) 
•	 Regie: gezin vasthouden tot situatie ok is 
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Hiaten 
•	 Belang van coördinatie en opvolging van de hulpverlening in 2 betekenissen: coördinatie 

tussen verschillende betrokken diensten, opvolging doorheen de tijd over de verschillende 
fasen. 

•	 Integreren van de sporen naar de verschillende gezinsleden slachtoffer, pleger, andere 
gezinsleden. 

Soms onvoldoende screening van dieperliggende schade. 

8.1.4 Herstel 

Bij kindermishandeling is vooral herstel van emotionele schade en herstel van relaties aan de 
orde, indien uit vorige fase blijkt dat dit geïndiceerd is. 

Wie? 
Enkel door gespecialiseerde hulpverlening (deskundigheid in het behandelen van kindermis
handeling, op kind- en gezinsniveau):
 

Voor B: eventueel i.s.m. diensten daderhulp.
 

Hoe? 
A.	 Therapeutisch aanbod voor de verwerking van traumata en het herstel van de ontwik

keling van het kind/jongere 
B.	 Therapeutisch aanbod voor herstel van gezinsrelaties (systemisch, contextueel) m.i.v. 

psycho-educatie 
Dient afgestemd te worden op of geïntegreerd te worden in de hulpverlening beschreven in de 
vorige fase. 

Hiaat 
Nog onvoldoende aandacht voor gesprekken tussen pleger-slachtoffer (en andere gezins- of 
familieleden) t.g.v. splitting in vorige fasen in de hulpverlening. 

8.1.5 Voorkomen van terugval 

Wie? 
Best zelfde (gespecialiseerde) diensten die reeds instonden voor de derde fase (normaliseren 
van het (dagelijks) gezinsfunctioneren) omwille van de continuïteit. Het gaat eigenlijk om af
rondingsfase van deze hulpverlening.  Deze fase start na het checken van criteria voor afslui
ten van de hulpverlening. 

Hoe? 
Praten over mogelijke risico's en sleutelmomenten die zich in de toekomst zouden kunnen 
voordoen voor slachtoffer, pleger, andere gezinsleden en bespreken van plan van aanpak hier
voor. 
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