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Samenvatting  

In dit rapport wordt verslag gedaan van een internationale literatuurverkenning 

naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en 

kindermishandeling binnen één gezin. De aanleiding voor het onderzoek is de wens 

om de mogelijkheden voor een eventueel Nederlands empirisch onderzoek naar 

deze problematiek te verkennen en tegelijkertijd in kaart te brengen wat hierover 

internationaal al bekend is. Ten behoeve van de literatuurverkenning, waarin het 

gaat om de samenloop en samenhang van geweld tegen kinderen (kindermishande-

ling) en ander huiselijk geweld door plegers binnen het gezin, is kindermishandeling 

afgebakend tot dat deel van het huiselijk geweld dat een minderjarig slachtoffer en 

een meerderjarige pleger kent. Het overige geweld binnen het gezin is als huiselijk 

geweld gedefinieerd.  

Het is niet alleen relevant om te weten hoe vaak de beide fenomenen samen binnen 

één gezin voorkomen (samenloop). Ook is het, met het oog op gerichte preventie en 

interventie, van belang te weten of de ene geweldsvorm vaker voorkomt als er 

sprake is van de andere geweldsvorm (samenhang). Bij samenhang gaat het met 

andere woorden om de vraag of er een verhoogde kans is op kindermishandeling  

als er huiselijk geweld plaatsvindt (ten opzichte van gezinnen waarin geen huiselijk 

geweld plaatsvindt) en vice versa. Dit rapport betreft daarom niet alleen een ver-

kenning van de samenloop, maar ook van de samenhang.  

Ten behoeve van deze literatuurverkenning is een systematische literatuursearch 

uitgevoerd. 41 artikelen die verslag doen van relevant empirisch onderzoek en die 

van 1998 tot 2016 zijn verschenen, zijn geïncludeerd en beschreven. Huiselijk ge-

weld betreft in veruit de meeste gevonden studies uitsluitend geweld tussen de 

ouders of verzorgers in het gezin, oftewel partnergeweld. Dit geweld kan plaatsvin-

den tussen de beide biologische ouders maar ook tussen bijvoorbeeld een ouder en 

een ex-partner, nieuwe partner e.d. Het is een uitzondering dat huiselijk geweld 

breder is gedefinieerd dan alleen als (ex)partnergeweld. Wel zijn ook enkele studies 

gevonden en beschreven over de samenloop van kindermishandeling en geweld 

door (adolescente) kinderen tegen ouders (oudergeweld genoemd). 

Studies naar samenloop 

In veruit de meeste studies naar samenloop wordt fysieke kindermishandeling1 

onderzocht, maar ook onderzoek naar psychische mishandeling en verwaarlozing is 

geen uitzondering. Wat betreft partnergeweld is fysieke mishandeling eveneens het 

meest onderzocht, op afstand gevolgd door psychisch geweld en seksueel geweld. 

Dit betekent dat andere vormen dan fysiek geweld, zowel bij kindermishandeling als 

huiselijk geweld, vaak onderbelicht blijven in onderzoek naar samenloop.  

Opvallend is dat de sekse en leeftijd van de mishandelde kinderen vrijwel niet aan 

de orde komen in het onderzoek naar samenloop. Dit wil niet zeggen dat deze ken-

merken van de kinderen niet onderzocht zijn. Echter in de analyses met betrekking 

tot de aard of omvang van samenloop worden ze vrijwel niet gebruikt. Het is daar-

door niet bekend of er meer samenloop voorkomt in gezinnen met jonge of juist wat 

oudere kinderen en of de sekse van de kinderen verschil maakt.  

                                                
1 Hoewel ook seksueel geweld zeker als ‘fysiek’ kan worden aangemerkt, wordt met het woord fysiek in deze 

context steeds gedoeld op fysiek niet-seksueel geweld. Dit geldt zowel bij kindermishandeling als huiselijk 

geweld.   
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De sekse van de pleger van de kindermishandeling is vaker object van onderzoek. 

Vaak wordt het plegen van kindermishandeling door zowel de mannelijke als vrou-

welijke volwassene onderzocht. Toch zijn vaders/mannelijke verzorgers in onder-

zoek naar samenloop minder dan moeders in beeld als mishandelende ouders. Voor 

zover bekend is dat niet omdat zij minder mishandelen, maar omdat dit minder 

onderzocht wordt. De sekse van plegers en slachtoffers van partnergeweld is 

geregeld object van onderzoek. In de grootste groep studies is eenzijdig geweld 

onderzocht, met de man als pleger en de vrouw als slachtoffer.  

Tussen 1998 en 2016 is onderzoek naar samenloop uitgevoerd onder steekproeven 

uit de algemene populatie (bevolkingssteekproeven), onder risicogroepen en onder 

klinische groepen. In klinische groepen is ofwel partnergeweld ofwel kindermishan-

deling reeds vastgesteld, waarna wordt onderzocht in hoeverre er ook sprake is van 

het andere fenomeen. In enkele gevallen is naast de klinische steekproef ook een 

controlegroep (i.c. van niet mishandelde vrouwen) onderzocht. De gehanteerde 

onderzoeksmethode hangt veelal samen met het type steekproef. Vrijwel al het 

onderzoek onder bevolkingssteekproeven wordt gedaan met zelfrapportage metho-

den. Zelfrapportage vindt plaats door de ouders, meestal de moeders, en de kinde-

ren. Vaders zijn vooralsnog weinig bevraagd over zowel partnergeweld als kinder-

mishandeling. In onderzoek onder klinische groepen wordt veel gebruikgemaakt  

van informatie uit dossiers, bijvoorbeeld van de Kinderbescherming. Het gebruik  

van verschillende methoden (bijv. zelfrapportage naast dossieronderzoek) in één 

onderzoek is niet vaak aangetroffen. Het bevragen van meerdere personen, bij-

voorbeeld twee volwassenen of een ouder en een kind, komt iets vaker voor. Een 

enkele keer wordt observatie in combinatie met interviews als methode gebruikt. 

Het komt ook voor dat volwassen respondenten worden bevraagd over de samen-

loop van kindermishandeling en huiselijk geweld in hun gezin van herkomst. Verder 

wordt soms onderzoek naar samenloop gedaan op basis van (ook) niet-onderzochte 

en niet-bevestigde meldingen van kindermishandeling bij kinderbeschermingsorga-

nisaties. Er kan dan sprake zijn van ‘vals positieven’. In onze rapportage over ge-

vonden prevalenties zijn deze studies daarom niet meegenomen.  

De meeste studies zijn retrospectief. Er is weliswaar een aantal prospectieve studies 

gevonden, maar de volgorde van plaatsvinden van huiselijk geweld en kindermis-

handeling (laat staan eventuele causaliteit) is in geen van deze studies onomstote-

lijk vastgesteld.  

De meeste studies maken gebruik van verschillende versies en schalen van de Con-

flict Tactics Scale (CTS). Daarbij valt op dat de frequentie van plaatsvinden van de 

gebeurtenissen (waarover de CTS wel vragen bevat) niet vaak gebruikt wordt in de 

gerapporteerde analyses. Het vóórkomen van kindermishandeling of huiselijk ge-

weld is vaak gedichotomiseerd: er heeft ‘iets’ plaatsgevonden, of er heeft niets 

plaatsgevonden. Indien er ‘iets’ heeft plaatsgevonden, is geen verdere gradatie 

aangebracht. Of de uitgevraagde gebeurtenissen (bijv. slaan, schoppen, dreigen 

met een mes) nu eens, vijf, tien of twintig keer in het afgelopen jaar hebben plaats-

gevonden, dit wordt dan altijd geteld als kindermishandeling of partnergeweld. Ook 

de letselschaal uit de CTS2 lijkt weinig te worden gebruikt. Er zijn wel studies die 

onderscheid maken tussen ernstig en minder ernstig fysiek geweld. De CTS heeft 

hier ook verschillende schalen voor. Toch worden in de praktijk eenmalige en fre-

quent voorkomende gebeurtenissen binnen elke categorie (ernstig en minder ern-

stig) regelmatig op één hoop gegooid. Samenlooppercentages bij minder ernstig 

gedefinieerde gebeurtenissen kunnen dus zowel staan voor een jaar waarin een  

kind eenmaal klap van vader of moeder heeft gekregen en waarin vader of moe- 

der bovendien zijn of haar partner een flinke duw heeft gegeven, als voor een jaar 

waarin dit soort gebeurtenissen aan de orde van de dag zijn geweest.  
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De prevalenties die ten grondslag liggen aan de samenlooppercentages worden 

doorgaans gemeten als het percentage respondenten dat ten minste één incident 

van huiselijk geweld en kindermishandeling rapporteert. Deze werkwijze leidt tot 

zeer hoge samenlooppercentages en beperkt het zicht op de samenloop van ernstig 

geweld tegen partners en kinderen enorm. 

Een beperking van deze literatuurverkenning is dat de methodologische kwaliteit 

van de gevonden studies niet systematisch is beoordeeld. Aspecten zoals de repre-

sentativiteit van de steekproeven, non-respons en de betrouwbaarheid en validiteit 

van de methoden en meetinstrumenten, zijn in deze verkenning niet systematisch 

van een waardeoordeel voorzien. Een dergelijke exercitie voerde te ver gezien het 

verkennende karakter van deze studie. De samenlooppercentages die in het na-

volgende worden vermeld moeten dan ook als een indicatie worden beschouwd.  

Indicatie van de samenloop van partnergeweld en kindermishandeling in 

het gezin 

Het percentage samenloop van partnergeweld en kindermishandeling in het gezin 

dat in onderzoek onder steekproeven uit de algemene bevolking wordt gevonden 

loopt sterk uiteen (range: 1 tot 46% – dat laatste percentage bij zeer ruime defini-

ties). Er is sinds 1998 één (Amerikaanse) bevolkingsstudie gepubliceerd waarin niet 

alleen geweld in relatief veel richtingen (vier) is gemeten, maar ook ernstig en min-

der ernstig geweld van elkaar is onderscheiden. Deze studie geeft op dit moment 

het beste beeld van de onderhavige problematiek in gezinnen met jonge kinderen 

(van 3 tot 7 jaar). De studie laat, wanneer we ons beperken tot de samenloop van 

ernstig fysiek geweld tussen partners en tegen kinderen, een jaarpercentage van 

5,3% zien (Slep & O’Leary, 20052). Dit betekent dat jaarlijks in ongeveer een op de 

twintig van deze gezinnen, sprake is van partnergeweld en kindermishandeling. Er 

heeft dan tenminste één ernstig incident (bijvoorbeeld: iemand is in elkaar gesla-

gen, doelbewust gebrand, tegen een muur gegooid, bedreigd met een mes of ander 

wapen) van zowel partnergeweld als kindermishandeling plaatsgevonden in die ge-

zinnen. Dit percentage ligt dicht bij de 6% die Appel en Holden (1998)3 rapporteer-

den op basis van twee oudere representatieve bevolkingsstudies. Er zijn vooralsnog 

uit wetenschappelijk onderzoek geen cijfers beschikbaar over de samenloop van 

partnergeweld en kindermishandeling in Nederland.  

Voor de hulpverleningspraktijk is kennis over de samenloop van partnergeweld en 

kindermishandeling in gezinnen die men mogelijk al in het vizier heeft (‘klinische 

groepen’), wellicht relevanter dan kennis over de prevalentie in de algemene bevol-

king. We doelen met de term ‘klinische groepen’ niet uitsluitend op groepen die be-

kend zijn bij hulpverlenende instanties, maar ook op groepen die, bijvoorbeeld in 

een vragenlijst, hebben aangegeven dat partnergeweld of kindermishandeling tegen 

of door hen is gepleegd. Wanneer we ons blijven baseren op het meest volledige 

Amerikaanse onderzoek tot nu toe, dan kan de volgende nadere indicatie worden 

gegeven. In grofweg twee op de tien gezinnen met jonge kinderen waarin ernstig 

fysiek partnergeweld plaatsvond in het laatste jaar, vond ook ernstige fysieke kin-

dermishandeling plaats. Andersom vond in grofweg vier van de tien gezinnen waarin 

ernstige fysieke kindermishandeling plaatsvond in het laatste jaar, ook ernstig fysiek 

                                                
2 Slep, A.M.S., & O’leary, S.G. (2005). Parent and partner violence in families with young children: Rates, patterns, 

and connections. Journal of consulting and clinical psychology, 73(3), 435. 

3 Appel, A.E., & Holden, G.W. (1998). The co-occurrence of spouse and physical child abuse: A review and 

appraisal. Journal of family psychology, 12(4), 578. 
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partnergeweld plaats. Geconcludeerd kan worden dat er een substantiële overlap is 

van beide fenomenen in klinische groepen.  

Er is veel empirisch bewijs voor de samenhang tussen partnergeweld en kindermis-

handeling: kindermishandeling is significant vaker aanwezig in gezinnen waarin 

sprake is van partnergeweld dan in gezinnen waar geen partnergeweld voorkomt. 

Deze samenhang bestaat zelfstandig, dat wil zeggen: ook indien statistisch voor de 

invloed van andere variabelen zoals leeftijd van het kind en risicofactoren als stress, 

werkloosheid, zelfcontrole en depressie wordt gecontroleerd.  

In de praktijk blijkt de combinatie van tweezijdig partnergeweld plus kindermishan-

deling het meest voor te komen. Beide partners gebruiken geweld tegen elkaar en 

beiden of één van beiden gebruiken ook geweld tegen het kind. Dat er tweezijdig 

geweld is, zegt overigens niets over de vraag of het geweld van beiden ook even 

ernstig is, over wie het initieert en dergelijke – daarover leert dit onderzoek ons 

niets. Het model van tweezijdig partnergeweld plus kindermishandeling komt meer 

voor dan het model van één pleger (van zowel huiselijk geweld als kindermishande-

ling) en ook meer dan het model van de sequentiële pleger (waarbij het slachtoffer 

van het partnergeweld, de pleger van de kindermishandeling is).  

In geen van de gevonden studies werd geweld in alle mogelijke gezinsrelaties uitge-

vraagd (dus naast partnergeweld en kindermishandeling ook geweld tussen broers 

en zussen en door kinderen tegen ouders). Alle studies laten dus maar een deel  

van de mogelijke samenloop in het gezin zien, waardoor de omvang mogelijk wordt 

onderschat.  

Invloed van de onderzoeksopzet  

Uit deze verkenning blijkt een duidelijk verband tussen de hoogte van de gevonden 

samenloop en de opzet van het betreffende onderzoek. Samenlooppercentages zijn 

– niet verrassend – systematisch hoger als:  

1 meer vormen van partnergeweld en kindermishandeling zijn gemeten (bijv. psy-

chisch geweld in aanvulling op fysiek geweld); 

2 de definitie van de onderzochte vorm(en) breed is (er worden dan ook minder 

ernstige items meegeteld bij het bepalen of er geweld is gepleegd);  

3 de referentieperiode langer is (bijv. ‘ooit’ in plaats van het afgelopen jaar); 

4 geweld in meer ‘richtingen’ is gemeten (man tegen vrouw, vrouw tegen man, 

man tegen kind en vrouw tegen kind).  

Ook andere keuzes hebben invloed op de gevonden prevalentie. Denk daarbij aan 

de hoeveelheid informatiebronnen die in het onderzoek zijn benut en aan de veld-

werkmethode. De schriftelijke survey levert in bevolking studies een hogere samen-

loop op dan telefonische of face to face bevraging.  

Het is belangrijk de soms zeer hoge samenlooppercentages te relativeren. We heb-

ben laten zien dat, bij brede definities van fysiek geweld, een dergelijk percentage 

kan staan voor een jaar waarin een kind eenmaal klap van vader of moeder heeft 

gekregen en waarin vader of moeder bovendien zijn of haar partner een flinke duw 

heeft gegeven. Dit hoeven geen gewelddadige gezinnen te zijn. Over het aantal ge-

zinnen waar geweld wel aan de orde van de dag is en over de chroniciteit van het 

geweld zegt een dergelijk percentage niets. 

Verklaringen  

In de literatuur zijn twee hoofdgroepen van verklaringen gevonden voor de samen-

loop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het gezin. Het betreft spill-
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over verklaringen en verklaringen die meer uitgaan van het samenkomen van risico-

factoren. In het rapport worden deze verklaringen nader toegelicht. Beide groepen 

van verklaringen zijn nodig om het ontstaan en voortduren van de samenloop tus-

sen partnergeweld en kindermishandeling in het gezin te verklaren. De etiologie van 

het model van één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling is nood-

zakelijkerwijs een andere dan de etiologie van de sequentiële pleger.  

Theoretisch wordt doorgaans verondersteld dat partnergeweld en niet kindermis-

handeling het beginpunt is van samenloop in het gezin. Een beperkt aantal gevon-

den studies is longitudinaal uitgevoerd en kon hiervoor empirisch evidentie leveren. 

Hoewel deze studies indicaties geven dat partnergeweld inderdaad vooraf gaat aan 

kindermishandeling, kon geen van de gevonden studies de volgorde van plaatsvin-

den, laat staan eventuele causaliteit, onomstotelijk aantonen.  

Implicaties 

Op basis van de stand van de wetenschap moet er van uit worden gegaan dat in 

relaties waar partnergeweld plaatsvindt en kinderen zijn, het risico op kindermis-

handeling significant hoger is dan in relaties waarin geen geweld tussen partners 

plaatsvindt en vice versa. Overwogen kan dan ook worden om in gezinnen waarvan 

bekend is of sterk vermoed wordt dat er ernstig huiselijk geweld of kindermishande-

ling plaatsvindt, standaard na te gaan of er ook sprake is van ander huiselijk geweld 

in dit gezin. Mogelijk kan dan meer problematiek gesignaleerd worden en breder 

worden geïntervenieerd. Het is belangrijk dat professionals die betrokken zijn bij  

de hulp aan gezinnen waar geweld plaatsvindt, beseffen dat interventies die op één 

van beide fenomenen zijn gericht, in situaties van samenloop mogelijk maar beperkt 

effectief zijn. Interventies die zijn gericht op het stoppen van kindermishandeling, 

kunnen waarschijnlijk effectiever zijn als tegelijkertijd eventueel partnergeweld of 

ander huiselijk geweld in datzelfde gezin wordt aangepakt. Spillover-mechanismen, 

waarbij conflict en geweld in de partnerrelatie wordt overgedragen naar de ouder-

kindrelatie, met alle gevolgen op korte en langere termijn, kunnen dan mogelijk 

beter worden doorbroken.  

Uit de literatuurverkenning is een aantal onderwerpen naar voren gekomen waar-

over nog niet of nauwelijks wetenschappelijke kennis voorhanden is. Het betreft  

de samenloop van huiselijk geweld en seksuele kindermishandeling in het gezin;  

de vraag of er meer samenloop van partnergeweld en kindermishandeling als er 

niet-biologische of wettelijke ouders betrokken zijn; de mogelijke relatie van de 

sekse en leeftijd van de kinderen met samenloop in het gezin; en de samenloop  

met kindermishandeling van andere vormen van huiselijk geweld dan partnerge-

weld, waaronder oudermishandeling en mogelijk ook mishandeling door (oudere) 

broers en zussen. Verder zou meer onderzoek aandacht voor mannen/vaders als 

mogelijke plegers van kindermishandeling in de rede liggen. Onderzoek naar deze 

onderwerpen kan bijdragen aan meer kennis over de kenmerken van gezinnen met 

een verhoogd risico. Daarmee kan signalering van samenloop in de klinische praktijk 

mogelijk worden verbeterd.  

In veel studies bleek het geweld tussen partners en van ouders/verzorgers tegen 

het kind onvolledig te zijn uitgevraagd. Onderzoekers beperken zich geregeld tot  

het onderzoeken van geweld door de man tegen de vrouw en door de vrouw tegen 

het kind (het sequentiële pleger model). Daarmee wordt de totale omvang van de 

samenloop onderschat. Het is belangrijk om in toekomstig onderzoek naar de pre-

valentie van samenloop ten minste geweld van beide ouders tegen het kind (of de 

kinderen) en geweld van beide partners tegen elkaar te betrekken. Dit kan even-

tueel worden aangevuld met vragen over geweld in andere gezinsrelaties.  
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Het rapport sluit af met een aantal aandachtspunten voor de opzet en uitvoering 

van eventueel toekomstig prevalentieonderzoek op dit terrein in Nederland. Onder 

andere wordt geadviseerd om in zelfrapportage studies in elk geval meerdere bron-

nen/personen uit hetzelfde gezin te bevragen; er voor te zorgen dat de samenloop 

van ernstiger en chronisch geweld in het gezin kan worden onderscheiden van de 

samenloop van minder ernstig geweld en om enige informatie te verzamelen over 

de omvang en richting van mogelijke selectieve non respons in relatie tot geweld in 

het gezin. Opgemerkt is voorts dat de Nederlandse ‘parapludefinitie’ van huiselijk 

geweld misschien niet standaard als onderzoekdefinitie moet worden gehanteerd. 

Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die binnen de parapludefinitie 

van huiselijk geweld vallen (huisvrienden, familieleden) zal bovendien niet snel 

haalbaar zijn binnen één vragenlijst. 

Een conclusie van deze internationale literatuurverkenning is dat er een substantiële 

overlap van partnergeweld en kindermishandeling bestaat in met name klinische 

groepen. Tegen deze achtergrond is het goed denkbaar dat in plaats van complex 

en kostbaar prevalentieonderzoek naar samenloop in Nederland, juist wordt ingezet 

op projecten die moeten bijdragen aan betere signalering en het inzetten van effec-

tieve interventies.  

 


