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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.  
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1 Inleiding en verantwoording 

1.1 Inleiding en probleemstelling 

Al enige tijd wordt in Nederland periodiek onderzoek gedaan naar de prevalentie van 

zowel huiselijk geweld (o.a. Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesman, 1997; Röm-

kens, 1989; Van der Veen & Bogaerts, 2010) als kindermishandeling (Alink et al., 

2011; Draijer, 1988; Lamers-Winkelman, Slot, Bijl & Vijlbrief, 2007; IJzendoorn et 

al., 2007). De prevalenties van deze twee fenomenen zijn in ons land tot nu toe 

onafhankelijk van elkaar bestudeerd, ondanks de gedeeltelijke overlap in de gehan-

teerde definities (zie verder paragraaf 1.2). Inmiddels is in de aanpak van de pro-

blematiek van (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling sprake  

van samenwerking tussen de aanvankelijk gescheiden werkvelden, zoals in de op-

gerichte advies- en meldpunten Veilig Thuis.  

 

De komende tijd vinden op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie nieuwe prevalentiestudies 

plaats. Deze worden gecoördineerd door het WODC. De vraag naar de samenloop 

van beide fenomenen binnen het gezin is dit keer, op verzoek van de ministeries, 

expliciet op de onderzoekagenda gezet. Er is veel te winnen bij meer kennis over de 

samenloop van beide fenomenen binnen gezinnen, bijvoorbeeld kan het leiden tot 

betere signalering. Ook is denkbaar dat de effectiviteit van interventies kan verbe-

teren, indien in de reactie op kindermishandeling ook rekening wordt gehouden met 

eventueel partnergeweld in datzelfde gezin (Daro, Edleson & Pinderhughes, 2004). 

Door (vroeger) te signaleren en (beter) te interveniëren, kan mogelijk vaker voor-

komen worden dat kinderen uit gezinnen waar sprake is van meervoudig geweld 

later zelf ook weer geweld gaan gebruiken en de geweldcyclus in stand houden 

(Widom, 1989).  

 

Er kan op veel verschillende manieren sprake zijn van samenloop van huiselijk ge-

weld en kindermishandeling, zowel binnen personen, binnen het gezin maar ook 

ruimer binnen families, en van generatie op generatie. Er kan sprake zijn van part-

nergeweld tussen de volwassenen in een gezin, dat samengaat met mishandeling 

van de kinderen in datzelfde gezin door een of beide volwassenen. Maar ook kan bij 

volwassen plegers van mishandeling binnen gezinnen (tegen kinderen en/of part-

ners), of dat nu vrouwen of mannen zijn, sprake zijn geweest van slachtofferschap 

van fysieke kindermishandeling in de eigen jeugd en/of van blootstelling aan geweld 

tussen de ouders in de eigen jeugd (zie bijv. Fritz, Smit Slep & O’Leary, 2012; 

Straus, 1990). Opgroeien in een gezin waar geweld plaatsvindt, is positief gerela-

teerd aan slachtofferschap van geweld door plegers van buiten dat gezin (Fleming, 

Mullen & Bammer, 1997). Ook maakt het kwetsbaar om later zelf betrokken te 

raken in een gewelddadige partnerrelatie (zie bijv. Daigneault, Hébert & McDuff, 

2009; Römkens, 1989; Stith et al., 2000).  

 

Naarmate ouders gewelddadiger zijn richting hun kinderen, zijn die kinderen ook 

gewelddadiger richting hun broertjes en zusjes (Straus, 1990). Verder slaan jon-

geren die als kind zijn mishandeld, op latere leeftijd soms letterlijk terug: in de 

adolescentie plegen zij geweld tegen de ouder(s) die hen als jonger kind hebben 

geslagen (zie bijv. Contreras & Cano, 2014).  
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Er is dus sprake van allerlei vormen van samenloop van huiselijk geweld en kinder-

mishandeling in het leven van personen en families.4 In de onderhavige verkenning 

richten we de blik op slechts een deel daarvan: de samenloop van huiselijk geweld 

en kindermishandeling binnen één en hetzelfde gezin (in paragraaf 2.1 staan de 

mogelijke modellen die we onderzoeken uitgetekend). De studie behelst een inven-

tarisatie van de internationale wetenschappelijke literatuur over de samenloop van 

kindermishandeling en (ander) huiselijk geweld binnen gezinnen. Het ‘gezin’ wordt 

in paragraaf 1.2 gedefinieerd. 

 

Aanvankelijk zou deze studie een verkenning naar alleen de samenloop tussen hui-

selijk geweld en kindermishandeling betreffen, dus: hoe vaak komen beide fenome-

nen samen voor in gezinnen. Echter, gaandeweg het project werd besloten ook de 

informatie over samenhang te betrekken in het rapport. Het is immers niet alleen 

relevant om te weten hoe vaak de fenomenen samen binnen één gezin voorkomen 

(samenloop). Ook is, met het oog op gerichte preventie en interventie, van belang 

te weten of de ene geweldsvorm vaker voorkomt als er sprake is van een andere 

geweldsvorm (i.e. 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.5 Veel van de gevonden studies meten niet alleen de samenloop, maar 

toetsen daarbij ook de samenhang. Zodoende betreft dit rapport niet alleen een 

verkenning van de samenloop, maar ook van de samenhang. Voor de leesbaarheid 

van het rapport gebruiken we meestal alleen de term samenloop.  

 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe wordt internationaal onderzocht 

wat de aard en omvang is van de samenloop van huiselijk geweld en kindermishan-

deling binnen één gezin en welke resultaten worden in dat verband gevonden? De te 

verzamelen kennis kan worden benut in de verdere opzet van en rapportage over de 

nieuwe prevalentiestudie(s) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit rapport 

heeft dan ook gedeeltelijk een wat technisch karakter. 

 

De onderzoeksvragen in deze literatuurverkenning zijn:  

1 Welke methoden worden internationaal gebruikt in onderzoek naar de samenloop 

van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin? 

2 Welke resultaten worden gevonden met betrekking tot de aard en omvang van de 

samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin?  

3 Wat is te concluderen over de methode in relatie tot resultaten met betrekking tot 

de aard en omvang van deze samenloop?  

4 Welke voor het verdere prevalentieonderzoek relevante theoretische noties over 

de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin 

worden aangetroffen? 

 

De eerste systematische literatuurreview naar de stand van de kennis over de 

samenloop van partnergeweld en kindermishandeling is gerapporteerd door Appel 

en Holden in 1998. Zij gaan op basis van twee representatieve bevolkingsonder-

zoeken uit van een ‘base-rate’ van samenloop van partnergeweld en (enkel fysieke) 

kindermishandeling van ongeveer 6% in de Verenigde Staten. Dit wil zeggen dat 

door Appel en Holden (1998, p. 583) is geschat dat jaarlijks ongeveer 6% van de 

kinderen in de VS fysiek wordt mishandeld in gezinnen waarin ook fysiek partner-

                                                
4 We laten de samenloop van geweld binnen het gezin met geweld en antisociaal gedrag gericht op mensen buiten 

het gezin geheel buiten beschouwing (zie bijv. Hotaling, Straus & Lincoln, 1990; Stanley & Goddard, 2004). 

5 De begrippen samenloop en samenhang worden nader uitgelegd in bijlage 3. 
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geweld plaatsvindt. Hierbij zijn brede definities van geweld gebruikt, die zowel mild 

(wegduwen, grijpen6) als ernstig (verstikken, verwonden) geweld omvatten. In kli-

nische steekproeven, van mishandelde vrouwen of kinderen, varieerden de samen-

looppercentages van 20 tot 100%. Zowel de samenloop van partnergeweld met 

seksueel misbruik als psychische mishandeling en verwaarlozing bleven buiten  

de review, omdat daarover te weinig studies werden gevonden (Appel & Holden, 

1998, p. 579). De review van Appel en Holden vormt een belangrijk ijkpunt voor  

het onderhavige onderzoek. We zullen zoeken naar studies over het onderwerp die 

sindsdien zijn verschenen en de belangrijkste bevindingen uit de onderhavige studie 

spiegelen aan de bevindingen uit die sleutelpublicatie. 

1.2  Definities en afbakening  

In deze literatuurverkenning gaat het om de vraag hoe de samenloop van huiselijk 

geweld en kindermishandeling binnen één gezin internationaal wordt onderzocht en 

wat uit dat onderzoek bekend is over de aard en omvang van die samenloop. De 

definitie van gezin die wordt gehanteerd is: elk leefverband van één of meer volwas-

senen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of 

meer kinderen. Deze definitie is afkomstig uit de nota gezinsbeleid 2008.7 Tot het 

gezin kan dus ook, bijvoorbeeld, een nieuwe partner van moeder of vader behoren.  

 

In Nederland is de beleidsdefinitie van huiselijk geweld: geweld dat door iemand uit 

de huiselijke of familiekring van het slachtoffer gepleegd is. Deze kring bestaat uit 

(ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden (Van der Veen & Bogaerts, 

2010, p. 19). De term 'huiselijk geweld' verwijst dus naar de relatie tussen pleger 

en slachtoffer en staat los van waar het geweld plaatsvindt. Het gaat bij huiselijk 

geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.8 Onder huise-

lijk geweld valt derhalve al het geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt 

gepleegd tegen zowel minderjarigen als volwassenen, en ook door zowel minder-

jarigen als volwassenen. Omdat in dit onderzoek gezocht wordt naar de overlap van 

huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het gezin zoals hiervoor gedefinieerd, 

blijft geweld door huisvrienden en familieleden die niet tot hetzelfde leefverband/ 

gezin behoren, echter buiten beschouwing. Ex-partners worden, zoals ook in inter-

nationaal onderzoek gebruikelijk is, wel meegenomen als plegers van huiselijk ge-

weld. Een ex-partner kan de ouder zijn van de kinderen in het gezin en als zodanig 

zowel bij partnergeweld als kindermishandeling in dat gezin betrokken zijn. Naast 

deze inhoudelijke reden is er ook een praktische reden voor de beslissing om ex-

partners mee te nemen: in nagenoeg al het onderzoek naar de samenloop van hui-

selijk geweld en kindermishandeling worden huidige en ex-partners samengenomen 

in één categorie. Er zouden als gevolg van het willen uitsluiten van huiselijk geweld 

door ex-partners, dus ook domweg te weinig studies kunnen worden geïncludeerd 

om het onderzoek uit te voeren.  

Hieruit volgt voor de werkdefinitie in dit onderzoek, dat het gaat om geweld dat is 

gepleegd door mensen die in de volgende relaties tot het slachtoffer staan:  

 (ex-)partners; 

 gezinsleden; 

 familieleden en huisvrienden die tot hetzelfde leefverband/gezin behoren. 

 

                                                
6 Push, grab, shove. 

7  De kracht van het gezin: Nota gezinsbeleid 2008. Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, november 2008.  

8 Zie ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/wat-huiselijk-geweld-is. 
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In Nederland is de definitie van kindermishandeling wettelijk vastgelegd: elke vorm 

van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 

psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van  

wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief 

of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel (Wet op  

de jeugdzorg, 2015). De plegers van kindermishandeling kunnen blijkens deze 

definitie zowel uit de huiselijke kring als van daarbuiten afkomstig zijn (bijv. uit het 

school- of vrijetijdsdomein). Nu in dit onderzoek gezocht wordt naar de overlap van 

huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het gezin, is het evident dat kinder-

mishandeling door plegers van buiten het gezin buiten beschouwing blijft. Het gaat 

hier dus enkel om kindermishandeling die door iemand uit het gezin van het slacht-

offer gepleegd is: ouders en andere gezinsleden, zoals bijvoorbeeld ook inwonende 

grootouders.  

 

Ten behoeve van deze literatuurverkenning, waarin het gaat om de samenloop van 

geweld tegen kinderen (kindermishandeling) en ‘ander’ geweld in het gezin, wordt 

kindermishandeling afgebakend tot dat deel van het huiselijk geweld dat een min-

derjarig slachtoffer en een meerderjarige pleger kent. Het overige geweld (tussen 

meerderjarigen onderling, tussen minderjarigen onderling of met een minderjarige 

pleger en een meerderjarig slachtoffer), wordt onder huiselijk geweld geplaatst. De 

literatuurverkenning heeft dus betrekking op de samenloop in het gezin van geweld 

door een meerderjarige pleger tegen een minderjarig slachtoffer (verder kindermis-

handeling te noemen) met geweld in andersoortige slachtoffer-dader constellaties 

binnen het gezin (verder huiselijk geweld te noemen). Ook oudergeweld valt onder 

huiselijk geweld; hiermee doelen wij op geweld door kinderen gepleegd tegen de 

ouder(s). 

 

De situatie waarin een kind getuige is van geweld tussen de ouders of verzorgers 

wordt door de Nederlandse overheid gezien als een vorm van verwaarlozing.9 

Anderen beschouwen het als een vorm van psychische kindermishandeling (zie bijv. 

Somer & Braunstein, 1999), weer anderen scharen het liever niet onder kindermis-

handeling (zie hierover uitgebreider Dijkstra, 2001). In de onderhavige literatuur-

verkenning wordt dit ‘getuige zijn van’ in combinatie met het huiselijk geweld waar 

het kind getuige van is, niet meegenomen als vorm van samenloop van huiselijk 

geweld en kindermishandeling binnen één gezin. Er is geen consensus over de 

definitie van ‘getuige zijn’ in dit verband. Is een kind getuige van huiselijk geweld 

geweest als het ooggetuige is geweest van geweld? Als het (alleen) dingen heeft 

gehoord? Als het ten tijde van het geweld in huis was (en iets kan hebben gehoord 

maar ook kan hebben geslapen)? Of als het naderhand de gevolgen heeft gezien of 

ervaren, bijvoorbeeld heeft gezien dat letsel is opgelopen, dat een ouder is opge-

haald door de politie, of gevlucht naar een opvanghuis (Edleson, 1999b; Wolfe, 

Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe, 2003)? Bij brede definities van ‘kinderen  

als getuige van huiselijk geweld’ zou al snel gesproken kunnen worden over een 

samenlooppercentage van vrijwel 100%, indien dat huiselijk geweld plaatsvindt in 

gezinnen met kinderen. Al met al is dit door ons beschouwd als een aparte thema-

tiek. Opname ervan in de onderhavige verkenning zou deze te complex en omvang-

rijk maken.  

 

De genoemde Nederlandse definities van huiselijk geweld en kindermishandeling 

hebben een brede invulling van het geweldbegrip gemeen: het kan gaan om zowel 

                                                
9 Zie ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/inhoud/wat-kindermishandeling-is. 
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lichamelijke, seksuele als psychische vormen van geweld. Deze vormen van geweld 

worden in de genoemde definities niet nader geconcretiseerd, noch worden onder-

grenzen aan frequentie, duur of intensiteit gesteld. Er zijn dus geen ondergrenzen 

met betrekking tot handelingen die als geweld of als ‘bedreigende of gewelddadige 

interactie’ moeten worden gezien. Op voorhand hoeven op basis van gehanteerde 

geweldsdefinities dan ook naar verwachting geen studies te worden uitgesloten van 

dit onderzoek.  

 

In verband met kindermishandeling kan gesteld worden dat de grens tussen het 

gebruik van fysieke straffen (corporal punishment, waaronder een pedagogische tik) 

door ouders in de opvoeding van hun kinderen en kindermishandeling niet altijd 

eenvoudig te trekken is. Hier is zowel in als buiten de wetenschap discussie over. 

Wat ouders als ‘een pak voor de broek’ (spanking) zien en wat niet meer, loopt 

sterk uiteen (zie bijv. Gershoff, 2002, p. 552). Dit geldt ook voor de grens die in 

internationaal onderzoek naar kindermishandeling wordt gelegd – het varieert of 

bijvoorbeeld een klap hierin wordt meegeteld (Appel & Holden, 1998, p. 585). In 

een omvangrijke meta-analyse stelt Gershoff (2002, p. 553): ‘corporal punishment 

and physical abuse are two points along a continuum, such that if corporal punish-

ment is administered too severely or too frequently, it crosses the line into physical 

abuse’. Het gebruik van lijfstraffen door de ouders en fysieke mishandeling van dat-

zelfde kind door de ouders hing sterk samen (d+=0,69; Gershoff, 2002, p. 547). In 

Nederland beschouwen Alink et al. (2011) de volgende gedragingen van ouder 

richting kind niet als kindermishandeling maar wel als ‘potentieel veiligheidsbedrei-

gende gebeurtenissen’: door elkaar geschud, geknepen, op hand, arm of been ge-

slagen, een klap in gezicht, op hoofd of oren gegeven en met de blote hand een tik 

op billen gegeven. In studies waarin ruime definities van kindermishandeling worden 

gehanteerd, worden (sommige van) dergelijke gebeurtenissen wel meegerekend en 

dit leidt tot hogere prevalenties (zie bijv. Appel & Holden, 1998). Het is dan ook 

belangrijk de gehanteerde definities steeds te betrekken bij het duiden van de 

gerapporteerde prevalentiecijfers. Wij zoeken in deze studie niet naar studies over 

de samenloop van het gebruik van lijfstraffen tegen kinderen en huiselijk geweld 

(met bijv. een zoekterm als corporal punishment). Wel zijn gevonden studies over 

bijvoorbeeld harsh parenting en huiselijk geweld in het onderzoek opgenomen (zie 

over de zoekstrategie verder de volgende paragraaf).  

 

In overzicht 1 is van elke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling die in dit 

onderzoek onderscheiden wordt, een aantal voorbeelden gegeven. Het overzicht is 

niet volledig maar geeft een beeld van het type handelingen waarop gedoeld wordt 

bij het rapporteren over bepaalde vormen van geweld.  
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Overzicht 1 Voorbeelden van vormen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 Huiselijk geweld (waaronder 

partnergeweld) 

Kindermishandeling  

Lichamelijk/fysiek 

geweld 

 

Dreigen lichamelijk pijn te doen, voorwerp 

gooien, slaan met voorwerp, duwen/grijpen/ 

aan haar trekken, slaan/schoppen/bijten/ 

stompen, verstikken/wurgen/branden, drei-

gen met mes of ander wapen, verwonden 

met mes of ander wapen, ander lichamelijk 

geweld (Van der Veen & Bogaerts, 2010) 

Schudden, gooien of met opzet laten vallen, 

slaan met de hand, slaan met een voorwerp 

of wapen, duwen, grijpen, sleuren, trekken, 

stompen, schoppen, overige lichamelijke 

mishandeling (Alink et al., 2011) 

Seksueel geweld Verkrachting, seks opdringen, dwingen 

seksuele handelingen te verrichten, ander 

seksueel geweld (van der Veen & Bogaerts, 

2010); 

seks zonder condoom opdringen, aandringen 

op orale of anale seks (zonder fysiek geweld, 

met fysiek geweld), bedreigingen uiten om 

partner tot seks te dwingen (Straus et al., 

1996) 

Elke vorm van seksueel misbruik met 

penetratie, kinderprostitutie, 

kinderpornografie, lastigvallen met genitaal 

contact, blootstelling, voyeurisme, 

beschikbaar stellen van expliciet seksueel 

materiaal, pogingen tot of dreigingen van 

seksueel misbruik met lichamelijk contact 

(Alink et al., 2011) 

Psychisch/emotioneel/ 

verbaal geweld  

Bespotten/kleineren, in de gaten houden/ 

volgen, verbieden uit te gaan, verbieden te 

praten op feestjes, geen afspraak mogen 

maken, spullen kapot maken/vernielen, 

dreigen de relatie te verbreken, ander 

psychisch geweld (Van der Veen & Bogaerts, 

2010) 

Bewegingsbeperking (vastbinden of andere 

vormen), verbale bedreigingen of uitschel-

den van een kind als systematisch patroon 

van kleineren, denigreren of zondebok 

maken, intimideren door bijv. kapot maken 

van spullen of huisdieren waar kind aan 

gehecht is, toedienen van bijv. alcohol of 

kalmerende middelen aan jonge kinderen 

om het gedrag te beheersen, dreigen met 

andere vormen van mishandeling (Alink et 

al., 2011) 

Verwaarlozing
a
  - Fysiek: weigering noodzakelijke zorg te 

verlenen of toe te staan in geval van diag-

nostische indicatie daarvoor, weigering om 

de zorg voor het kind op zich te nemen/in 

de steek laten kind, ontoereikend toezicht, 

onvoldoende aandacht voor voeding, hygië-

ne, kleding, veilige huisvesting, lichamelijke 

noden van het kind. 

Emotioneel: ontoereikende koestering/ 

genegenheid
b
 (Alink et al., 2011) 

Economisch geweld
c
  De partner geld onthouden, de partner moet 

vragen om geld, geld afnemen (Emery, 

Thapa, Do & Chan, 2015; Nicklas & 

Mackenzie, 2013) 

- 

a Verwaarlozing wordt in de literatuur enkel als vorm van kindermishandeling aangetroffen. Economisch geweld wordt juist 

alleen als vorm van huiselijk geweld/partnergeweld aangetroffen.  
b
 Alink et al. (2011, p. 184-185) onderscheiden nog diverse andere vormen van emotionele verwaarlozing. 

c
 Dit wordt ook wel als onderdeel van psychisch geweld gezien. 
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1.3 Verantwoording  

1.3.1 Beschrijving search 

Er is literatuur gezocht die is verschenen van 1998 t/m 2015. 1998 is als eerste jaar 

gekozen in verband met de review van Appel en Holden uit 1998. Die review wordt 

gebruikt om onze bevindingen te vergelijken met resultaten uit eerdere studies 

zoals door hen gerapporteerd. 

Enkel publicaties in de Nederlandse en Engelse taal die collegiaal getoetst zijn, zijn 

geselecteerd. 

 

Tussen 1 oktober en 27 november 2015 is een gestructureerde literatuursearch 

uitgevoerd via Worldcat, een systeem dat wereldwijd wetenschappelijke bibliotheken 

doorzoekt. Doorzocht worden dan o.a. NCJRS Abstracts Database, SpringerLink, 

Wiley Online Library, Social Sciences Abstracts (H.W. Wilson), EBSCO Sociological 

Collection, SAGE Journals, PsycINFO, PubMed, Psychology & Behavioral Sciences 

Collection, PsycARTICLES, MEDLINE, Humanities Index, ISI Web of Science, Ingen-

ta, JSTOR collecties, ERIC, Elsevier Science, Criminal Justice Abstracts, Taylor & 

Francis.10 Via Worldcat is gezocht met verschillende combinaties van de volgende 

zoektermen als keyword of titelwoord: co-occurrence, overlap, child maltreatment, 

child abuse, child sexual abuse, child, parent, partner violence, domestic violence, 

battering, parent violence, spouse abuse, family violence, maternal maltreatment, 

paternal maltreatment, intimate partner violence, victim-offender overlap, partner 

aggression, intimate terroris*, partner maltreatment. Voor een exact overzicht van 

uitgevoerde searches, zie bijlage 2. 

 

Via de gevonden publicaties werden andere potentieel relevante studies opgemerkt 

(snowballing). Deze zijn ook opgevraagd en geïncludeerd indien als relevant beoor-

deeld. Vervolgens zijn in Google Scholar de citaties van de sleutelpublicatie van 

Appel en Holden (1998) sinds 2013 gecheckt, om eventuele zeer recente publica-

ties, die nog minder kans hebben om al geciteerd te zijn in de gevonden publica- 

ties, op te sporen. Tot slot is via Worldcat in januari 2016 een check gedaan op  

de namen van auteurs die bij de geïncludeerde publicaties ten minste tweemaal 

betrokken waren als auteur (check kernauteurs). Dit waren er zestien. Van de via 

Worldcat gevonden artikelen sinds 1998 van deze zestien auteurs is nagegaan of ze, 

indien relevant qua onderwerp, al door ons waren gevonden. Als dat niet het geval 

was, werd het artikel alsnog opgevraagd en meegenomen in het onderzoek. Indien 

artikelen na 2015 zijn gepubliceerd, zijn ze niet in dit onderzoek opgenomen.  

1.3.2 Selectieprocedure en afbakening 

Met de onder paragraaf 1.3.1 beschreven zoekactiviteiten zijn in totaal 600 unieke 

titels van publicaties gevonden (zie overzicht 2). Daaronder zat ook literatuur die 

geen betrekking had op de kern van het onderhavige onderzoek. Denk hierbij aan 

onderzoek onder mensen die zowel kindermishandeling in hun jeugd als huiselijk 

geweld in de volwassenheid hebben meegemaakt, maar niet binnen één en het-

zelfde gezin (i.c. samenloop in een mensenleven), onderzoek naar de overlap tus- 

sen huiselijk geweld en dierenmishandeling, onderzoek naar bewustwording en her-

kenning van en reacties van hulpverleners op situaties van samenloop van kinder-

mishandeling en huiselijk geweld in de praktijk en onderzoek naar effecten van kin-

                                                
10 Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar www.oclc.org/nl-NL/worldcat-local/overview/content/ 

dblist.html.  

http://www.oclc.org/nl-NL/worldcat-local/overview/content/dblist.html
http://www.oclc.org/nl-NL/worldcat-local/overview/content/dblist.html
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dermishandeling en huiselijk geweld. Vaak was dit op basis van titel, eventueel in 

combinatie met abstract, al duidelijk. Deze studies zijn direct uitgesloten van het 

onderzoek. De beoordeling van de titels en zo nodig abstracts vond plaats door  

twee personen onafhankelijk van elkaar. Er is overlegd als zij het niet eens waren. 

In geval van twijfel werd de publicatie altijd opgevraagd.  

 

Overzicht 2 Van gevonden naar geïncludeerde studies 

 Gevonden Potentieel relevant 

Niet relevant o.b.v. titel en abstract 470  

Potentieel relevant 130  

Niet (tijdig) ontvangen of onvindbaar  3 

Na beoordeling uitgesloten  62 

Wel gebruikt in rapport, maar niet als empirische 

kernstudie in h3 en 4 

 10 

Overzichtsstudies en beschouwingen  14 

Geïncludeerde empirische studies   41 

Totaal  600 130 

 

Op basis van titel en abstract werden er 130 als potentieel relevant beoordeeld. 

Deze studies zijn opgevraagd. Van de 130 potentieel relevante publicaties bleken er 

twee niet vindbaar11 en werd een andere pas ontvangen toen de werkzaamheden 

met betrekking tot het samenvatten en coderen van de studies afgerond waren.12 

Van de 127 inhoudelijk beoordeelde artikelen bleken er 41 over empirische studies 

te rapporteren die voldeden aan onze inclusiecriteria: er werd gerapporteerd over 

een onderzoek naar de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling 

binnen het gezin zoals door ons afgebakend (zie paragraaf 1.2). Deze 41 studies 

zijn in de referentielijst gemarkeerd met een asterisk. Nog eens 14 publicaties 

waren relevante overzichtsartikelen of beschouwingen. Deze zijn gecontroleerd op 

verwijzingen naar eventueel nog niet gesignaleerde empirisch studies. Sommige 

ervan zijn gebruikt in de voorbereidingsfase van het onderzoek en bij het schrijven 

van hoofdstuk 2, net als 10 andere publicaties, over modellen en verklaringen van 

samenloop. De overige 62 gevonden publicaties zijn na beoordeling niet geïnclu-

deerd in het onderzoek.  

 

De redenen dat 62 studies afvielen na inhoudelijke beoordeling waren de volgende: 

 Meestal bleek het onderwerp van de studie net anders dan ons precieze object 

van onderzoek. Bijvoorbeeld werd het risico op samenloop van kindermishande-

ling en huiselijk geweld gemeten in plaats van feitelijke samenloop, ging het om 

onderzoek naar reacties van mishandelde moeders op disclosure door het mis-

bruikte kind, naar herkenning van en reactie op situaties van samenloop van 

kindermishandeling en huiselijk geweld, naar effecten van samenloop, naar per 

ongeluk geraakt worden van kinderen bij huiselijk geweld, en dergelijke; 

 Een aantal beschouwende, niet empirische publicaties die gedeeltelijk over sa-

menloop gingen viel af omdat ze geen unieke informatie bevatten ten opzichte 

van studies die reeds waren opgenomen; 

                                                
11 Het betreft: A.L. Greenbaum (2002). Vowing to face who we really are: Child abuse and domestic violence in the 

Jewish community. Journal of Religion & Abuse, 4(1), 69-76. Het betreft ook Violent Britain: People, prevention, 

and public health (2005). Niet bekend is of het collegiaal getoetste publicaties zijn. 

12 Het betreft het rapport: Hester, M., & Pearson, C. (1998). From periphery to centre. Domestic violence in work 

with abused children, Door Corporate author: Policy Press, Bristol (Verenigd Koninkrijk); Joseph Rowntree 

Foundation, York (Verenigd Koninkrijk). Het bleek geen collegiaal getoetste publicatie te zijn.  
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 Een aantal studies naar de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling 

viel af omdat de plegers niet enkel uit het gezin afkomstig waren, maar ook van 

daarbuiten (bijv. kennissen en vreemden of de extended family). Het betreft on-

der meer enkele studies naar de samenloop van huiselijk geweld en seksuele kin-

dermishandeling (bijv. Bowen, 2000; Dong, Anda, Dube, Giles, & Felitti, 2003); 

 Eén studie viel af vanwege onvoldoende helderheid van de rapportage, in het 

bijzonder over het type steekpoef (bijv. bevolking, verhoogd risico, klinisch13) 

waaronder het onderzoek was uitgevoerd (Kaslow & Thompson, 2008). 

 

In overzicht 3 is te zien via welke methode de geïncludeerde publicaties zijn 

gevonden. 

 

Overzicht 3 Hoe vonden we de geïncludeerde publicaties?  

Formele search (met zoektermen) 32 

Snowballing 7 

Citaties Appel & Holden vanaf 2013 - 

Toevallige vondsten 1 

Check kernauteurs  1 

Totaal  41 

1.4 Verdere aanpak en opbouw van het rapport 

Na bestudering van de studies van Appel en Holden (1998), Edleson (1999a) en 

Jouriles, McDonald, Smith Slep, Heyman en Garrido (2008) is een format opgesteld 

waarin de empirische publicaties systematisch konden worden samengevat. Aange-

zien de hoogte van de prevalentie sterk beïnvloed wordt door de breedte van ge-

hanteerde definities, methoden, hoeveelheid en type bronnen, type steekproef, 

referentieperioden en de vraag of over één of meer ouders en kinderen gerappor-

teerd wordt (Appel & Holden, 1998; Jouriles et al., 2008), zijn deze kenmerken als 

te coderen variabelen opgenomen. Ook zijn als variabelen opgenomen het land waar 

de studie is uitgevoerd, het ‘model’ van samenloop, design (al dan niet prospectief), 

omvang onderzoeksgroep, leeftijd van de kinderen, uitkomstmaat, onderzoeks-

vraag, statistische bevindingen met betrekking tot  samenloop, besproken theorie, 

sterkten en zwakten van de gebruikte methode volgens de auteurs en een eerste 

inschatting van de kwaliteit van de studie.14 De methodologische kwaliteit van de 

geselecteerde studies is niet systematisch beoordeeld op aspecten als represen-

tativiteit van de steekproef, non-respons en de betrouwbaarheid en validiteit van  

de methoden; dit zou een te omvangrijke opgave zijn geweest voor deze literatuur-

verkenning.  

Het format bood ruimte om bijzonderheden per studie te vermelden. Er is een 

SPSS-bestand gemaakt met de kernvariabelen van alle empirische studies.  

 

Parallel aan het samenvatten van de gevonden publicaties zijn op basis van enkele 

overzichtsartikelen modellen van samenloop van huiselijk geweld en kindermishan-

deling in één gezin beschreven (zie paragraaf 2.1). In het verdere onderzoek is 

nagegaan welke van deze modellen empirisch zijn gemeten en hoe vaak ze voor-

komen. Ook is beperkt literatuuronderzoek gedaan naar verklarende theorieën over 

                                                
13 Onder een klinische groep/steekproef verstaan we een groep waar kindermishandeling of huiselijk geweld 

plaatsvindt. 

14 Deze inschatting leidde tot het excluderen van een studie vanwege onvoldoende helderheid van de rapportage 

over het type steekproef (zie paragraaf 1.3.2). 
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samenloop in het gezin.15 Dit ter beantwoording van onderzoeksvraag 4: welke rele-

vante theoretische noties over de samenloop van huiselijk geweld en kindermishan-

deling binnen één gezin worden aangetroffen? Hierover wordt gerapporteerd in 

paragraaf 2.2. De theoretische noties leidden ertoe dat bij het analyseren van de 

gevonden empirische studies nauwkeurig is nagegaan of de gevonden prospectieve 

studies het mogelijk maakten om uitspraken te doen over de volgorde van plaats-

vinden (en dus eventuele causaliteit). De modellen en theorieën zijn beschreven in 

hoofdstuk 2. 

 

De geïncludeerde empirische onderzoeken (N=41) zijn tot in enig detail beschreven. 

Zowel waar ze precies over gaan als de wijze waarop ze zijn uitgevoerd komt aan 

bod. Hiermee wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord: welke methoden wor-

den internationaal gebruikt in onderzoek naar de samenloop van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in een gezin? De resultaten daarvan staan in hoofdstuk 3.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over de gevonden samenloop en samenhang van huiselijk geweld 

en kindermishandeling in het gezin (onderzoeksvraag 2) en de invloed van metho-

dologische en andere keuzes daarop (onderzoeksvraag 3). Voor dit hoofdstuk zijn 

alleen studies geïncludeerd die statistieken over samenloop en samenhang rappor-

teren. Ten opzichte van hoofdstuk 3 zijn in dit stadium zeven studies afgevallen: 

 Eén kwalitatieve studie waarin geen samenloopstatistieken worden gerapporteerd 

(Pels, van Rooij & Distelbrink, 2015). 

 Drie studies waarin ook niet-onderzochte en niet-bevestigde meldingen van kin-

dermishandeling bij Child Protective Services worden meegerekend bij de bere-

kening van samenloopstatistieken. Zie verder paragraaf 3.2.6 (Casanueva, Martin 

& Runyan, 2009; Dixon, Hamilton-Giachritsis, Browne & Ostapuik, 2007; Renner 

& Slack 2006a). Het meerekenen van alle meldingen ongeacht of ze bevestigd 

zijn, is door ons als een te grove schatting van samenloop beoordeeld. 

 Drie studies waarin geen basisstatistieken over samenloop worden gerapporteerd, 

maar alleen verdergaande analyses, zoals hiërarchische regressieanalyses en 

mediatie en moderatie analyses (Berger, 2005; Holmes, 2013; Emery, Kim, Song 

& Song, 2013). Dit dient in de betreffende studies bijvoorbeeld om specifieke 

hypothesen te toetsen.  

 

Hiermee kwam het totale aantal studies waarop hoofdstuk 4 is gebaseerd, op 34. 

Deze studies leverden percentages op over: 

 samenloop onder de algemene bevolking (soms onder groepen met een verhoogd 

risico, zie nader paragraaf 3.2.1); 

 samenloop onder groepen waarbij huiselijk geweld dan wel kindermishandeling al 

was vastgesteld (‘klinische groepen’). 

Telkens wordt de range van de gevonden samenlooppercentages weergegeven. 

Percentages over klinische groepen zijn gebaseerd op bevindingen uit onderzoek 

onder klinische steekproeven maar ook op bevindingen uit bevolkingssteekproeven 

(indien deze daarover rapporteerden). In een aantal gevallen was het bovendien 

mogelijk om de samenloop onder klinische groepen zelf te berekenen op basis van 

gepubliceerde gegevens in bevolkingssteekproeven. Zo verkregen we meer waar-

                                                

 15 De literatuur die in hoofdstuk 1 en 2 is gebruikt, is gedeeltelijk afkomstig uit de beschreven literatuursearch. Ook 

is voor deze hoofdstukken gericht literatuur gezocht over aanpalende of verdiepende onderwerpen, zoals over de 

grens tussen fysiek straffen in de opvoeding en kindermishandeling en over kinderen als getuige van huiselijk 

geweld. Dergelijke literatuur is niet op gestructureerde wijze gezocht en ook niet meegeteld in het overzicht in de 

vorige paragraaf. Hoofdstuk 3 en 4 zijn wel uitsluitend gebaseerd op de artikelen die in de beschreven search zijn 

gevonden.  
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nemingen over de prevalentie van kindermishandeling respectievelijk huiselijk ge-

weld bij groepen waar (al) huiselijk geweld respectievelijk kindermishandeling is 

vastgesteld.  

 

Ten behoeve van hoofdstuk 4 is voorts nagegaan of behalve van samenloop ook 

sprake is van samenhang. Samenloop heeft betrekking op de mate waarin de twee 

fenomenen overlappen. In deze studie: hoe vaak komen huiselijk geweld en kinder-

mishandeling samen in één gezin voor? Dat zegt nog niets over de vraag of de twee 

fenomenen ook met elkaar samenhangen. Bij samenhang gaat het om de vraag: 

komt huiselijk geweld ook vaker voor in gezinnen waarin sprake is van kindermis-

handeling dan in gezinnen waarin geen sprake is van kindermishandeling (of vice 

versa)? Studies die chi-kwadraten, correlaties of odds ratio’s rapporteren, zijn benut 

om over de samenhang te rapporteren (zie bijlage 3 voor een korte uitleg van sta-

tistische termen). 

 

Ter beantwoording van onderzoeksvraag 3 (wat is te concluderen over methode in 

relatie tot resultaten met betrekking tot de aard en omvang van de samenloop?), 

zijn vervolgens de samenloopbevindingen gerelateerd aan de in de onderzoeken 

gehanteerde definities, referentieperiodes en een aantal andere onderzoek keuzes. 

Ook dit is gerapporteerd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 tot slot bevat conclusies en 

reflectie. 
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2 Modellen van samenloop en verklarende 
theorieën  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op modellen van samenloop en verklarende theo-

rieën over samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het ge- 

zin. We beperken ons bij dit laatste tot verklaringen die betrekking hebben op de 

samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling; we gaan niet verder dan 

met het oog daarop noodzakelijk is in op verklarende theorieën over kindermis-

handeling en huiselijk geweld als zodanig. Dit hoofdstuk zal worden gebruikt om 

bevindingen te interpreteren en om omissies te helpen vinden in de empirische 

literatuur. Daarnaast biedt het bouwstenen en een theoretisch beginpunt voor het 

eventueel opzetten van vervolgonderzoek.  

2.1 Modellen van samenloop 

Appel en Holden (1998, p. 589) onderscheiden vijf beschrijvende modellen van 

samenloop in het gezin. Daarbij wordt voor de overzichtelijkheid uitgegaan van 

aanwezigheid van één kind per gezin, maar dit kunnen er natuurlijk ook meer zijn 

(en zij kunnen ook onderling gewelddadig zijn). De modellen worden in het navol-

gende weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat een ‘ouder’ ook bijvoor-

beeld een stiefouder of de nieuwe vriend(in) van de ouder kan zijn, en tegelijkertijd 

partner (of ex-partner) van de andere ouder.  

 

In de modellen waarin maar één pleger van partnergeweld voorkomt, gaan Appel en 

Holden uit van de volgens hen meest voorkomende situatie man/vader als pleger 

van geweld tegen zowel vrouw als kind. Zij spreken in hun figuren van ‘husband’ en 

‘wife’ in plaats van het sekseneutralere partner of ouder. Wel stellen ze dat het ook 

voor kan komen dat de vrouw de enige pleger is. Op deze plaats kiezen wij ervoor 

om in de figuren de term ‘ouder’ te gebruiken. Dit doen we omdat dan op voorhand 

geen relaties waarin geweld kan plaatsvinden aan het oog worden onttrokken. Waar 

we in de tekst Appel en Holden parafraseren, nemen we hun terminologie wel over.  

 

Eén pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling (model 1) 

In dit model van samenloop is één ouder gewelddadig, zowel tegen partner als 

tegen kind(eren). Het model impliceert geen volgorde in de tijd; het beschrijft niet 

wie als eerste slachtoffer werd. Wel achten Appel en Holden (1998, p. 589) het 

aannemelijk dat de man zijn vrouw al heeft mishandeld voordat de kindermishan-

deling begint.  

 

   

 

 

                       

    

 

 

 

 
  

kind 

ouder ouder 
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Sequentiële pleger (model 2) 

In dit model is het slachtoffer van partnergeweld, de pleger van geweld tegen het 

kind. Bijvoorbeeld, een door haar partner mishandelde moeder reageert hierop door 

zelf haar kind te mishandelen, al dan niet intentioneel. Het kind loopt dus geen 

direct risico op mishandeling door de pleger van het partnergeweld (Appel & Holden, 

1998).  

 

   

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

Twee plegers van kindermishandeling, met eenzijdig partnergeweld  

(model 3) 

In dit model is sprake van een pleger die partner en kind mishandelt en van een 

slachtoffer-partner die ook het kind mishandelt. Beide vorige modellen zijn nu 

tegelijkertijd aanwezig (Appel & Holden, 1998).  

 

   

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

Tweezijdig partnergeweld, plus kindermishandeling (model 4) 

In dit model is niet slechts één van de partners als pleger van partnergeweld aan  

te wijzen, maar is er sprake van wederzijds geweld tussen de ouders/partners.16 Er 

is niet één geweldpleger aan te wijzen. Eén van beide of allebei mishandelen daar-

naast het kind (Appel & Holden, 1998).  

 

   

 

 

                     

    

 

 

 
 

                                                
16 In termen van Johnson (2008) kan hier sprake zijn van violent resistance of common couple violence. 
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Gezinsdysfunctie (model 5) 

In dit model gebruiken meerdere gezinsleden geweld tegen elkaar. Er is tweezijdig 

geweld tussen de ouders/partners, maar ook het kind gebruikt in dit model geweld 

tegen één of beide ouders (en mogelijk ook tegen broers/zussen). Hoewel ook de 

gezinnen uit de eerdere modellen wellicht dysfunctioneel kunnen worden genoemd, 

geven Appel en Holden (1998) dit model de naam ‘family dysfunction’. In dit model 

is het kind niet alleen een (passief) slachtoffer van geweld door een of beide ouders, 

maar zelf ook een actieve deelnemer daaraan.  

 

   

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid van derden (model 6) 

Waar Appel en Holden (1998) zich beperken tot samenloop van kindermishandeling 

met partnergeweld, is huiselijk geweld in de onderhavige literatuurverkenning bre-

der gedefinieerd. Ook één of meer volwassen derden uit het gezin/leefverband kun-

nen betrokken zijn, bijvoorbeeld een oudere (stief)broer, een inwonende grootouder 

of oom/tante. Bijvoorbeeld kan of kunnen deze derde(n) misbruik maken van het 

kind, terwijl de ene ouder van het kind de andere mishandelt, of terwijl beide ouders 

of verzorgers elkaar bevechten.  

 

     

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Ook kan een derde, bijvoorbeeld een inwonend familielid, zowel een ouder als het 

kind mishandelen, dan wel een van de ouders aanzetten tot gewelddadig optreden 

tegen zowel partner als kind. Ook een mogelijkheid is dat een kind dat op jonge 

leeftijd is mishandeld door een of beide ouders, op latere leeftijd terugslaat. Zo zijn 

er nog diverse andere mogelijkheden denkbaar. We tekenen die hier niet allemaal 

verder uit. 

 

De verschillende modellen maken duidelijk hoe divers de samenloop van huiselijk 

geweld en kindermishandeling in het gezin er in de praktijk uit kan zien en hoeveel 

verschillende onderliggende relaties waarin geweld gepleegd wordt er in onderzoek 

gemeten kunnen zijn. Het is derhalve belangrijk om in het verdere onderzoek zo 

goed mogelijk na te gaan wat in verschillende onderzoeken precies gemeten is. 

Naarmate het voorkomen van geweld over meer relaties is uitgevraagd, kan de 

prevalentie van samenloop hoger zijn. In de hoofdstukken 3 en 4 van dit rapport 

kind 

derde 

kind 

ouder ouder 

ouder ouder 
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rapporteren we welke modellen empirisch onderzocht zijn respectievelijk wat daar-

van de uitkomsten zijn. 

2.2 Verklaringen voor samenhang 

De overzichtsartikelen en de empirische literatuur overziend, zijn ten minste twee 

hoofdgroepen van verklaringen voor samenloop en samenhang tussen huiselijk 

geweld en kindermishandeling in één gezin te onderscheiden (zie bijv. Jouriles et 

al., 2008; Knickerbocker, Heyman, Smith Slep, Jouriles, & McDonald, 2007). Het 

betreft spillover verklaringen en verklaringen die uitgaan van het samenkomen of 

zelfs samenvallen van risicofactoren voor beide fenomenen. We stippen deze ver-

klaringen in het navolgende aan en pretenderen daarbij niet volledig te zijn. 

2.2.1 Spillover verklaringen 

Een groep van verklaringen die in de literatuur wordt aangetroffen kan worden 

beschreven als de ‘spillover verklaringen’. Deze zijn gebaseerd op de fundamentele 

aanname in gezinstheorie dat de kwaliteit van de partnerrelatie positief samenhangt 

met de kwaliteit van de ouder-kindrelatie (Erel & Burman, 1995). Ouders die een 

bevredigende en steunende (huwelijks)relatie hebben, zullen meer beschikbaar zijn 

om sensitief op de behoeften van hun kind te kunnen reageren. Een negatieve of 

conflictueuze relatie kan ertoe leiden dat ouders geïrriteerd zijn of emotioneel uit-

geput, en daardoor minder aandachtig en sensitief zijn voor hun kinderen, minder 

optimale opvoedtechnieken gebruiken. Spillover verwijst naar een directe over-

dracht van stemming, affect of gedrag van de ene setting naar de andere. In het 

ene systeem (bijv. de ouder-kindrelatie) vindt expressie van gevoelens plaats, die 

zijn voortgebracht in het andere systeem (bijv. de partnerrelatie).17 De spillover 

theorie heeft in de gezinstheorie niet enkel betrekking op geweld in het gezin maar 

ook op andere gedragingen en stemmingen, maar in de onderhavige studie ligt de 

focus op de overdracht van geweld van het ene systeem naar het andere en vice 

versa.  

 

Voor de spillover theorie is in meta-analyses sterke ondersteuning gevonden (Erel & 

Burman, 1995; Krishnakumar & Buehler, 2000). In een gezin waarin de ouders (of 

een ouder en zijn of haar nieuwe partner) een slechte partnerrelatie hebben, met 

conflict en geweld, is het risico op een slechtere relatie met het kind ook verhoogd. 

Daarbij kan verwaarlozing of fysiek geweld tegen het kind plaatsvinden. 

 

Spillover kan plaatsvinden door het mechanisme dat, wie stress ervaart in de part-

nerrelatie of psychische problemen heeft, minder emotioneel beschikbaar is om de 

behoeften van het kind sensitief te monitoren en daarop te reageren. Een mishan-

delde ouder functioneert dan minder adequaat als opvoeder.18 Dit kan zich zowel 

uiten in fysieke mishandeling als in verbaal geweld (schreeuwen, schelden dreigen) 

en/of verwaarlozing, als gepaste aandacht opbrengen voor de kinderen te zwaar valt 

                                                
17 Er zijn ook aanwijzingen voor een fysiologisch spillover mechanisme: zo vonden Sturge-Apple et al. (2009) dat 

relaties tussen ouderlijk conflict en opvoedpraktijken mogelijk gemedieerd worden door ouderlijke fysiologische 

(cortisol) reactiviteit op conflict. Verder kan prenatale partner agressie effect hebben op het stress regulerings-

systeem van het kind. Dit kan leiden tot meer problematiek bij kinderen, wat weer aanleiding kan geven tot 

‘hardere opvoedpraktijken’ zo suggereren Graham, Kim en Fisher (2012). 

18 Dit geldt waarschijnlijk evenzeer voor de mishandelende ouder – daar wordt in spillover verklaringen echter de 

aandacht niet op gevestigd.  
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(zie bijv. Dijkstra, 2008; Pels, Van Rooij & Distelbrink, 2015; Secco, Letourneau & 

Collins, 2016).  

 

In reactie op de verstoorde ouderrelatie kan het kind op zijn beurt moeilijker gedrag 

gaan vertonen (bijv. extreme ongehoorzaamheid, gedragsproblematiek). Er komt 

dan meer stress in de ouder-kindrelatie (mogelijk ook letterlijk terugslaan door kin-

deren19) en dat kan weer meer dysfunctionele opvoedpatronen, eventueel (verder) 

geweld, ‘uitlokken’ (Appel & Holden, 1998), en ook weer tot meer stress en verder 

geweld in de partnerrelatie tussen de ouders leiden. Oorzaak en gevolg zijn uitein-

delijk niet meer uit elkaar te houden.  

 

Ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld een mishandelde moeder het kind ‘hardhandig 

straft’ om het stil te krijgen en zo te voorkomen dat haar partner geweld gaat ge-

bruiken tegen het kind of haarzelf; de ene ouder zou de ander kunnen dwingen tot 

een harde aanpak (Appel & Holden, 1998). Dit kan ten grondslag liggen aan model 

2 uit de vorige paragraaf: het model van de sequentiële pleger (zie ook Peled, 

2011).  

 

Spillover kan ook plaatsvinden door mechanismen van sociaal leren (Appel & Hol-

den, 1998; Erel & Burman, 1995). Indien de partnerrelatie (een- of tweezijdig) 

gewelddadig is, kan een cultuur in een gezin ontstaan waarin men eraan gewend 

raakt of van elkaar leert dat geweld een manier is om conflicten op te lossen. Men 

leert dat het effectief kan zijn om iemand te controleren. Dit ligt mogelijk ten grond-

slag aan de modellen met meerdere plegers.  

 

Theoretisch wordt door vrijwel geen auteur verondersteld dat kindermishandeling in 

plaats van partnergeweld het beginpunt is van samenloop in het gezin (voor een 

uitzondering zie Emery, Kim, Song & Song, 2013). Doorgaans wordt ervan uitge-

gaan dat het huiselijk geweld door een of beide partners vooraf gaat aan kinder-

mishandeling, doordat de partnerrelatie dragend is in het gezinssysteem (Erel & 

Burman, 1995). Dit neemt niet weg dat in concrete episodes de volgorde van ge-

beurtenissen ook anders kan zijn. Bijvoorbeeld als partnergeweld voortkomt uit 

conflict over de (juist wel of niet hardhandige) opvoedstijl van de ander (Knicker-

bocker et al., 2007; Slep & O’Leary, 2001). Een treffend voorbeeld van een incident 

dat begint met schreeuwen en een klap door vader tegen kind en zich voortzet in 

geweld tegen de moeder wordt beschreven in Pels, Lünnemann en Steketee (2011, 

p. 134).  

2.2.2 Het samenkomen en samenvallen van risicofactoren  

In een andere groep van verklaringen voor samenloop ligt de focus niet primair  

op de invloed van het ene fenomeen op het andere fenomeen, maar op het in een 

gezin samenkomen van risicofactoren voor huiselijk geweld en risicofactoren voor 

kindermishandeling of op een gemeenschappelijke etiologie (waarbij de risicofac-

toren werkelijk samenvallen).  

 

Een voorbeeld van een gemeenschappelijke etiologie kan zijn, op het niveau van het 

gezin, de aanwezigheid van een antisociaal, agressief individu in dat gezin. Indien 

zo’n persoon in het gezin aanwezig is, lopen zowel de partner als de kinderen van 

deze persoon (alsook anderen in zijn omgeving) een verhoogd risico om slachtoffer 

van geweld te worden. Dit kan ten grondslag liggen aan model 1 uit de vorige para-

                                                
19 Oudermishandeling komt ook voor zonder voorafgaande kindermishandeling of ander huiselijk geweld.  
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graaf: één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling.20 De aanwezig-

heid van een antisociale ouder heeft zowel invloed op de partner- als de ouder-

kindrelatie (Krishnakumar & Buehler, 2000). Het is ook mogelijk dat er twee anti-

sociale ouders zijn, of ouders met anderszins een gebrek aan interpersoonlijke 

vaardigheden. Dit kan het gevolg zijn van partnerinvloed door socialisering en van 

assortative mating – mensen kiezen partners die op hen lijken (Knight, 2011). Dit 

zou onder model 4 (tweezijdig partnergeweld en kindermishandeling) kunnen liggen 

en kunnen leiden tot model 5, waarin de kinderen ook geweld gaan gebruiken.  

 

Slep en O’Leary (2001) laten zien dat er op gezinsniveau nog diverse andere 

gedeelde voorspellers zijn voor kindermishandeling en partnergeweld, waaronder 

gezinsomvang, sociaal isolement, stressvolle gebeurtenissen, armoede/ lage SES, 

jonge leeftijd van de ouders en religiositeit. Hierbij geldt dat de sociaal-demogra-

fische kenmerken geen directe oorzaken van geweld zijn, maar ze dragen wel  

bij aan risico’s door hun relaties met andere potentiële causale factoren (Slep & 

O’Leary, 2001, p. 97). Ook op individueel niveau zijn er diverse gedeelde voorspel-

lers voor kindermishandeling en partnergeweld, waaronder depressie, agressie in 

gezin van herkomst, impulsiviteit, slechte conflicthantering, persoonlijkheidsproble-

men, boosheid (trait anger), verbale agressie, goedpraten van agressie en verwij-

tende attributies (Slep & O’Leary, 2001). 

 

Er kunnen in een gezin ook risicofactoren voor partnergeweld met (andere) risico-

factoren voor kindermishandeling samenkomen. Risicofactoren voor kindermishan-

deling (bijv. aanwezigheid van een moeilijk opvoedbaar kind, beperkte opvoedkwa-

liteiten ouder) bij de een, komen samen met risicofactoren voor het plegen van 

partnergeweld bij de andere volwassene in het gezin (bijv. relatieproblemen, 

machtsongelijkheid, jaloezie, dominantie). De beide volwassenen kunnen verschil-

lende en gezamenlijke risicofactoren met zich mee brengen. Dat kunnen algemene 

risicofactoren zijn (zoals impulsiviteit, agressie in gezin van herkomst, boosheid) en 

rol gerelateerde risicofactoren (bijv. jaloezie in de partnerrelatie). Met ‘rol’ wordt 

gedoeld op de rol van een persoon als ouder of partner. Algemene risicofactoren  

zijn rol onafhankelijk. De meeste rol onafhankelijke risico factoren voor zowel fysie-

ke partner- als ouder agressie zijn ook risicofactoren voor antisociaal gedrag, crimi-

naliteit en agressie in het algemeen (Slep & O’leary, 2009). Rol gerelateerde risico-

factoren zijn uitsluitend aan de ouder- of partnerrol verbonden. Bij ouderrol gerela-

teerde factoren kan gedacht worden aan de attributie van verantwoordelijkheid  

voor gedrag aan het kind. De rol gerelateerde risicofactoren kunnen ook een ge-

deeld onderliggend construct reflecteren, bijvoorbeeld een algemene tendentie naar 

negatieve attributies over de eigen gezinsleden.  

 

Verondersteld kan worden dat er niet één verklaring is voor de samenloop van kin-

dermishandeling en huiselijk geweld in het gezin. Verschillende modellen kunnen 

een verschillende etiologie hebben en er kan sprake zijn van een combinatie van 

verklaringen. Dit onderzoek gaat niet over het zoeken naar verklaringen, maar wel 

zal worden nagegaan of er evidentie is voor een bepaalde volgorde van plaatsvinden 

van partnergeweld en kindermishandeling, door eventuele prospectieve studies 

uitgebreid te beschrijven.  

 

                                                
20 Deze kan van het type intiem terrorist in termen van Johnson (1995, 2008) of ‘totalitair dictator’ in termen van 

Emery (2011) zijn.  
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3 Kenmerken van empirische studies naar 
samenloop 

Zoals in paragraaf 1.3.2 is weergeven, zijn 41 studies geïncludeerd waarin verslag 

wordt gedaan van een empirisch onderzoek naar de samenloop van huiselijk geweld 

en kindermishandeling in het gezin. In dit hoofdstuk wordt in meer detail beschre-

ven wat in deze studies is onderzocht (paragraaf 3.1) en op welke wijze (paragraaf 

3.2).  

 

Eén van de gevonden artikelen, namelijk dat van Renner en Slack (2006), rappor-

teert twee deelstudies naar samenloop, namelijk de samenloop van huiselijk geweld 

en kindermishandeling in het huidige gezin van de volwassen respondent (we noe-

men deze studie: Renner & Slack, 2006a), en samenloop tijdens de jeugd in het 

toenmalige gezien van de respondent (we noemen deze: Renner & Slack, 2006b). 

Deze deelstudies worden hier apart behandeld. Twee andere artikelen (Tajima 2000, 

2002) zijn voor deze studie juist samengevoegd in ‘Tajima 2000 en 2002’ omdat het 

artikel uit 2002 secundaire analyses bevat op het eerdere onderzoek (Tajima, 

2000). Doordat het artikel van Renner en Slack twee deelstudies bevat en de twee 

artikelen van Tajima eigenlijk één studie betreffen, komt het totaal aantal studies 

nog steeds op 41 uit. 

 

We verwijzen naar de overzichten in de bijlage 4 voor de kenmerken van elke studie 

die wordt beschreven in paragraaf 3.1 en 3.2. 

3.1 Beschrijving van de gevonden empirische studies naar samenloop 

3.1.1 Land waar studie betrekking op heeft 

Het merendeel van de geselecteerde studies is uitgevoerd in Westerse landen. Vijf-

entwintig onderzoeken zijn gedaan in de Verenigde Staten, drie in Canada (Barrett, 

2010; Bourassa, 2007; Lyons, Bell, Fréchette & Romano, 2015), twee in Engeland 

(Browne & Hamilton, 1998; McCloskey, 2001), één in Nederland (Pels, Van Rooij & 

Distelbrink, 2015) en tot slot één in Spanje (De la Vega, De la Osa, Granero, & Ez-

peleta, 2013). Negen relevante studies zijn uitgevoerd in niet-westerse landen 

(vooral in Azië). Het betreft Hong Kong (Chan, 2010; Chan, 2011; Chan, Brown-

ridge, Fong, Tiwari, Leung & Ho, 2012; Chan, 2015), Israël (Winstok, 2015), Peru 

(Benavides, Almonte & de Leon Marquina, 2015), Nepal (Emery, Thapa, Do & Chan, 

2015), Zuid Korea (Emery, Kim, Song & Song, 2013) en Vietnam (Emery, Nguyen & 

Kim, 2014). 

3.1.2 Huiselijk geweld overwegend partnergeweld 

In 37 studies is huiselijk geweld gedefinieerd als enkel partnergeweld. In twee stu-

dies is huiselijk geweld breder gedefinieerd. Lyons et al. (2015) meten naast part-

nergeweld ook oudergeweld (geweld door een kind tegen de ouder(s). Mathis, 

Mueller, Zhang en Becker (2010) hanteren een definitie waarbij er niet alleen sprake 

van geweld tussen partners kan zijn, maar waarbij ook andere gezinsleden zoals 

broers of zussen, grootouders of andere opvoeders betrokken kunnen zijn. In dat 

onderzoek gaven respondenten aan of familieleden wel eens agressief tegen hen 

(direct geweld) of tegen iemand anders in de familie (indirect geweld) zijn geweest. 
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Er is sprake van kindermishandeling wanneer er direct geweld was van de ouder(s) 

tegen de respondent. Wanneer respondenten aangaven dat hun ouders, broers of 

zussen wel eens agressief zijn geweest tegen andere leden van de familie (indirect 

geweld), is er sprake van huiselijk geweld. Mathis et al. specificeren niet wie het 

slachtoffer van dat huiselijk geweld is.  

Daarnaast zijn er twee artikelen waar de samenloop tussen kindermishandeling en 

in het bijzonder oudergeweld wordt onderzocht, zonder dat ook partnergeweld is 

gemeten. Dit zijn Bartle-Haring, Slesnick en Carmona (2015) en Browne en Hamil-

ton (1998). 

 

Tabel 3.1 Aantal studies naar definitie huiselijk geweld  

Vorm van huiselijk geweld Aantal studies 

Partnergeweld 37 

Partnergeweld en oudergeweld 1 (Lyons et al., 2015) 

Huiselijk geweld in brede zin 1 (Mathis et al., 2010) 

Oudergeweld 2 (Bartle-Haring et al., 2015; Browne & Hamilton, 1998) 

Totaal  41 

 

3.1.3 Vormen van kindermishandeling 

De meest onderzochte vorm van kindermishandeling in de geselecteerde studies is 

fysieke mishandeling (38 keer). Dit is in lijn met de bevindingen van Appel en Hol-

den (1998). Appel en Holden vonden in hun review zo weinig studies die andere 

vormen van mishandeling onderzochten, dat zij de samenloop tussen huiselijk ge-

weld en deze vormen niet konden onderzoeken. In de onderhavige studie zijn juist 

redelijk veel studies gevonden waarin andere vormen van kindermishandeling zijn 

onderzocht. Na fysieke mishandeling volgen ‘psychische/emotionele/verbale mis-

handeling’ (19 keer) en verwaarlozing (16 keer). Alleen seksueel misbruik (3 keer) 

is in de studies te weinig onderzocht om te bepalen wat de samenloop is met huise-

lijk geweld in het gezin.21 De drie studies die seksueel misbruik binnen het gezin 

meten, zijn Dong et al. (2004), Dixon et al. (2007) en Rumm, Cummings, Krauss, 

Bell en Rivara (2010). In de studie van Casanueva et al. (2009) is het onduidelijk 

welke vorm van kindermishandeling is onderzocht. 

 

De meerderheid van de artikelen heeft betrekking op één of twee vormen van ge-

weld. In veeertien artikelen wordt één vorm van kindermishandeling onderzocht, dit 

betreft meestal fysieke mishandeling. Zeventien artikelen meten twee vormen van 

kindermishandeling (vaak fysieke mishandeling met ofwel psychische/emotionele/ 

verbale mishandeling ofwel verwaarlozing). Alleen Dong et al. (2004) en Kelleher  

et al. (2008) meten elk van de vier door ons benoemde vormen van kindermishan-

deling.  

3.1.4 Vormen van huiselijk geweld 

Net als bij kindermishandeling, is fysiek geweld in de geselecteerde studies veruit de 

meest onderzochte vorm van huiselijk geweld (39 keer). Na fysiek geweld volgen 

‘psychisch/emotioneel/verbaal geweld’ (18 keer), seksueel geweld (10 keer) en 

economisch geweld (2 keer). Overigens worden vaak meerdere vormen van huiselijk 

                                                
21 Een aantal studies over (ook) seksuele kindermishandeling is afgevallen, omdat die studies zich niet beperkten 

tot seksueel misbruik binnen het gezin (zie paragraaf 1.3.2). 
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geweld in een studie onderzocht (21 keer). Bij Rumm et al. (2010) en Copps Hartley 

(2001) is het niet duidelijk welke vorm(en) van huiselijk geweld precies is/zijn on-

derzocht. Deze auteurs hebben met elkaar gemeen dat ze zich baseren op dossiers 

en niet specificeren welke vormen van partnergeweld mogelijk aan de orde zijn.  

3.1.5 Plegers van kindermishandeling 

In dit onderzoek is kindermishandeling afgebakend tot kindermishandeling binnen 

het gezin (zie paragraaf 1.2). Studies waaruit niet bleek dat kindermishandeling 

alleen binnen het gezin is gemeten, zijn daarom op voorhand uitgesloten. Studies 

waarin expliciet benoemd werd dat de pleger van kindermishandeling zowel iemand 

van binnen als buiten het gezin kan zijn, waren vooral artikelen die die betrekking 

hadden op seksueel misbruik.22  

 

Figuur 3.1 Onderzochte plegers van kindermishandeling 

 
 

Wanneer we spreken over de moeder, wordt gedoeld op de moeder, moederfiguur 

of een andere vrouwelijke verzorger en wanneer we spreken over de vader wordt de 

vader, vaderfiguur of mannelijke verzorger bedoeld. Dit kunnen dus ook pleeg- of 

stiefouders zijn of de nieuwe vriend(in) van vader of moeder. Er zijn weinig artikelen 

die deze precieze relatie van de pleger van (uitgevraagde) kindermishandeling met 

het slachtoffer van kindermishandeling concretiseren, of verschillende plegers van 

elkaar onderscheiden (bijv. al dan niet biologische of wettelijke ouders van andere 

verzorgers). In sommige studies is expliciet dat het bij de pleger over uitsluitend de 

biologische moeder van het kind gaat (Gustafsson, Barnett, Towe-Goodman, Mills-

Koonce & Cox, 2014; Nicklas & Mackenzie, 2013). In andere studies blijft dit in het 

midden of wordt gesteld dat het om de primaire verzorger gaat, zonder dit nader uit 

te splitsen.  

 

Het plegen van kindermishandeling wordt doorgaans gemeten voor één of beide 

ouders, zonder de sekse van die ouder te specificeren (14 keer). Men meet dan dus 

enkel of er ‘sprake is van kindermishandeling binnen het gezin’, waarbij het ondui-

delijk blijft wie de pleger is: moeder en/of vader. In een ander groot deel van de 

                                                
22 Studies waarin onduidelijk bleef wie de pleger is, waren voornamelijk dossierstudies.  
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studies is het plegen van kindermishandeling afzonderlijk over de moeder en vader 

binnen hetzelfde gezin gemeten (10 keer).23 Dit betekent niet altijd dat er in de 

analysefase nog steeds rekening wordt gehouden met de sekse van de pleger. Vaak 

worden de twee variabelen dan samengevoegd tot één variabele ‘kindermishande-

ling’, waarbij informatie over sekse van de pleger alsnog verloren gaat. Drie andere 

studies hebben per gezin het plegen van kindermishandeling door ofwel de vader, 

ofwel de moeder uitgevraagd, waarbij één ouder per gezin bevraagd werd (Chan, 

2010; Emery et al., 2014; Tajima 2000, 2002). Over de niet bevraagde ouder is dan 

dus geen informatie verzameld.  

 

Studies waarin de sekse van de pleger van kindermishandeling wel wordt onder-

zocht, meten doorgaans plegerschap door de moeder (12 keer). Slechts in twee 

artikelen is enkel mogelijke kindermishandeling door de vader en niet door de 

moeder onderzocht, namelijk Emery et al. (2013) en McCloskey (2001).  

3.1.6 Slachtoffers van kindermishandeling 

Veruit de meerderheid van de onderzoeken heeft betrekking op één specifiek kind 

als slachtoffer van kindermishandeling (30 keer). In zeven artikelen is het echter 

onduidelijk of kindermishandeling betrekking heeft op één kind of mogelijk meer-

dere kinderen (Benavides et al., 2015; Chan 2010; Emery et al., 2013, 2015; Pels 

et al., 2015; Sousa, Herrenkohl, Moylan, Tajima, Herrenkohl & Russo, 2011; Tajima, 

2004) en bij vier studies gaat het expliciet om meerdere kinderen binnen een gezin 

(Chan et al., 2012; Emery et al., 2014; McCloskey, 2001; Rumm et al., 2010).  

 

De sekse van de slachtoffers van kindermishandeling komt in relatie tot samenloop 

tussen huiselijk geweld en kindermishandeling nauwelijks aan de orde. Dit betekent 

niet dat onderzoekers dit niet onderzocht hebben. In twintig onderzoeken is de 

sekse van het slachtoffer vastgesteld, maar slechts in één artikel worden deze data 

ook geanalyseerd en worden verschillen tussen jongens en meisjes in relatie tot 

samenloop besproken (Bourassa, 2007). Twee andere onderzoeken hebben enkel 

betrekking op meisjes (Juby, Downs & Rindels, 2014; Renner & Slack, 2006b).  

 

De leeftijd van kinderen op het moment van onderzoek wordt vaak enkel als demo-

grafische variabele beschreven, zonder dat deze informatie gebruikt wordt in de 

analyses met betrekking tot samenloop. We komen derhalve niet te weten of huise-

lijk geweld vaker samengaat met kindermishandeling naarmate de leeftijd van het 

kind hoger of juist lager is. De leeftijd van het kind varieert enorm tussen de onder-

zoeken. De studies zijn niet altijd goed met elkaar te vergelijken: sommige onder-

zoekers noemen een ‘van-tot leeftijd’, anderen geven alleen een gemiddelde en 

weer andere auteurs noteren het percentage kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen. 

In vijftien onderzoeken waren de kinderen ten tijde van het onderzoek jonger dan 

15 jaar. Daarvan waren er elf onderzoeken waarin de slachtoffers jonger waren  

dan 8 jaar, en daarvan zes onderzoeken waarin zij jonger dan 5 jaar waren. Bij 

zeven studies waren de kinderen op het moment van de studie ouder dan 9 jaar. 

Vijf studies gingen over kinderen van alle leeftijdsgroepen (zolang ze jonger dan  

18 jaar waren). Bij de andere veertien artikelen blijft de leeftijdscategorie onduide-

lijk (omdat er bijvoorbeeld alleen een gemiddelde wordt gegeven) of is de leeftijd 

niet gemeten.  
  

                                                
23 Dit wil niet zeggen dat de moeder en vader dan ook allebei informatiebronnen zijn in het onderzoek. Vaders 

worden niet vaak zelf bevraagd, zie paragraaf 3.2.3. 
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Tabel 3.2 Aantal studies naar leeftijd van de kinderen 

Leeftijdscategorieën van slachtoffers van kindermishandeling ten tijde van de afname 

van het onderzoek Aantal studies 

Alle leeftijdsgroepen (jonger dan 18 jaar) 5 

Jonger dan 15 jaar 15  

Waarvan jonger dan 8 jaar 11 

Waarvan jonger dan 5 jaar 6 

Ouder dan 9 jaar 7 

 

3.1.7 Plegers en slachtoffers van huiselijk geweld 

Negentien onderzoeken richten zich in hun bevraging over huiselijk geweld op 

uitsluitend de man als mogelijke pleger van het geweld. In deze negentien onder-

zoeken is het slachtoffer de vrouw.  

 

In twaalf onderzoeken is mogelijk geweld door beide partners onderzocht. Met 

andere woorden: binnen één gezin wordt dan onder beide partners mogelijk pleger-

schap van geweld nagegaan. Dat mogelijk plegerschap tweezijdig is uitgevraagd, 

betekent niet dat er ook tweezijdig geweld plaatsvindt. ‘Tweezijdig’ zegt verder niets 

over de vraag wie er begonnen is met het plegen van geweld en of het geweld ge-

lijkwaardig is (bijv. qua ernst, frequentie, duur). Het betekent enkel dat is onder-

zocht of er geweld door man tegen vrouw plaatsvindt, en door vrouw tegen man. 

 

Daarnaast is er één onderzoek (Chan, 2010), waarin mogelijk plegerschap per gezin 

eenzijdig gemeten is. Wat de richting van het geweld is (man tegen vrouw, of vrouw 

tegen man), is in die studie afhankelijk van het geslacht van de respondent. In zes 

onderzoeken is sprake van huiselijk geweld tussen partners, maar wordt niet nader 

ingegaan op de sekse van de pleger en op de vraag of sprake is van eenzijdig of 

tweezijdig geweld. De richting van het geweld wordt dus niet duidelijk. We weten 

dan alleen dat er ‘sprake is van huiselijk geweld’.  

 

In drie onderzoeken is (tevens) sprake van oudergeweld. Alleen Lyons et al. (2015) 

maken hierbij onderscheid tussen geweld door het kind tegen de moeder en tegen 

de vader. Andere auteurs meten slechts of er ‘sprake is van oudergeweld’ (Bartle-

Haring et al., 2015; Browne & Hamilton, 1998). Tot slot meten Mathis et al. (2007) 

of sprake is van huiselijk geweld zonder daarbij het slachtoffer van dat geweld te 

specificeren (zie ook paragraaf 3.1.2).  

 

Tabel 3.3 Aantal studies naar plegers en slachtoffers van huiselijk geweld 

Pleger 

Richting van geweld die is 

onderzocht Slachtoffer  

Aantal 

studies 

Man Eenzijdig geweld Vrouw  19 

Man 

Vrouw 

Tweezijdig geweld Man 

Vrouw  

12 

Man 

Vrouw 

Eenzijdig geweld, richting afhankelijk 

van respondent 

Man 

Vrouw  

1 

Partner(s) Onduidelijk  Partner(s) 6 

Kind N.v.t. Ouder  3 

Partner(s) Eenzijdig geweld Partner(s) of broers/zussen van respondent 1 
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Overigens worden er voor data analyse soms nieuwe variabelen berekend uit de 

gemeten variabelen. Zo zijn er bijvoorbeeld zes onderzoeken waarin tweezijdig 

geweld is gemeten (met ofwel de vrouw, ofwel de man als pleger en slachtoffer), 

maar worden de variabelen vervolgens samengevoegd. Er ontstaat dan één nieuwe 

variabele waarin ‘sprake is van huiselijk geweld’, waarbij niet langer is gespecifi-

ceerd wie pleger en wie slachtoffer is (Chan, 2011; Grasso Henry, Kestler, Nieto, 

Wakschlag & Briggs-Gowan, 2016; Margolin, Vickerman, Ramos, Serrano, Gordis, 

Iturralde & Spies, 2009; Lyons et al., 2015; Graham, Kim & Fisher, 2012; Winstok, 

2015). 

3.1.8 Model van samenloop 

In paragraaf 2.1 zijn zes modellen van samenloop beschreven, namelijk: 

 eén pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling; 

 sequentiële pleger;  

 twee plegers van kindermishandeling, met eenzijdig partnergeweld; 

 tweezijdig partnergeweld, plus kindermishandeling; 

 gezinsdysfunctie; 

 betrokkenheid van derden.  

 

Om modellen van samenloop te kunnen meten en daarbij te specificeren naar man-

nen en vrouwen, moet er onderscheid gemaakt worden tussen de pleger(s) en 

slachtoffer(s) van huiselijk geweld (man of vrouw) en de pleger(s) van kindermis-

handeling (moeder of vader). In de meeste onderzoeken wordt hier echter niet of 

onvolledig onderscheid tussen gemaakt, waardoor het onduidelijk is welk model 

wordt gemeten (23 keer).  

 

Ten aanzien van de artikelen waaruit het samenloopmodel wel is op te maken, 

wordt het model van de ‘sequentiële pleger’ het vaakst onderzocht (14 keer).24 Tien 

van deze studies bestuderen enkel dit model. In deze studies is alleen het plegen 

van huiselijk geweld door de vader en plegen van kindermishandeling door de moe-

der gemeten. De overige vier studies vergelijken het ‘sequentiële pleger’-model met 

het één pleger’-model (Chan, 2010; Dixon et al., 2007; Mahoney, Donnelly, Boxer, 

& Lewis, 2003; Slep & O’Leary, 2005). De publicatie van Slep en O’ Leary bevat vol-

doende informatie om ook het voorkomen van twee andere modellen af te kunnen 

lezen: het ‘twee plegers van kindermishandeling-model’ en het ‘tweezijdig partner-

geweldmodel’. Mahoney et al. (2003), Slep en O’Leary (2005) en Dixon et al. (2007) 

maken in de analyse ook onderscheid tussen de vrouw/moeder en man/vader als 

pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling. Tot slot onderzochten Emery et 

al. (2013) en McCloskey (2001) het ‘één pleger’-model, met de man als pleger van 

zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Andere modellen van samenloop 

(gezinsdysfunctie en betrokkenheid van derden) zijn niet onderzocht. 

 

We beschrijven een aantal voorbeelden van de wijze waarop modellen van samen-

loop zijn onderzocht. Chan (2010) heeft de samenloop tussen partnergeweld en 

kindermishandeling onderzocht binnen een representatieve bevolkingsteekproef in 

Hong Kong. Deelnemers waren zowel vaders als moeders (maar niet uit hetzelfde 

gezin). Zij werden in face-to-face interviews bevraagd over huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Doordat voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling 

                                                
24 Barret (2010); Benavides et al. (2015); Casanueva et al. (2009); Chan (2010); Dixon et al. (2007); Emery et al. 

(2015); Gustafsson et al. (2014); Juby et al. (2014); Kelleher et al. (2008); Mahoney et al.( 2003); Nicklas en 

Mackenzie (2013); Pels et al. (2015); Renner en Slack (2006a); Slep en O’Leary (2005). 
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vaders én moeders zijn geïnterviewd in pleger- én slachtofferrol, was het mogelijk 

om twee modellen van samenloop te onderzoeken: die van één pleger en die van 

sequentiële pleger. 

 

Mahoney et al. (2003) deden onderzoek onder adolescenten die waren geworven via 

de geestelijke gezondheidszorg. Zowel de adolescenten als hun moeders werd ver-

zocht vragenlijsten in te vullen over onder andere huiselijk geweld en kindermishan-

deling. Inclusiecriterium was dat de adolescent met beide ouders in één huishouden 

woonde. Kindermishandeling en huiselijk geweld werden met de Conflict Tactics 

Scale gemeten (zie over dit instrument uitgebreider paragraaf 3.2.5 en 3.2.6), 

waarbij onderscheid werd gemaakt naar sekse van de pleger. Vragen hadden be-

trekking op fysieke agressie door vader-tegen-adolescent en door moeder-tegen-

adolescent. Ook werden vragen gesteld over fysieke partneragressie door vader-

tegen-moeder en moeder-tegen-vader. Dit gaf de onderzoekers de mogelijkheid om 

twee modellen te onderzoeken: die van één pleger en die van sequentiële pleger. 

Omdat de verschillende richtingen van het geweld binnen één gezin werden onder-

zocht, konden Mahoney en collega’s modellen uitsplitsen naar geslacht (i.e. wie het 

slachtoffer en wie de pleger was). Dit in tegenstelling tot Chan (2010) die, afhanke-

lijk van de sekse van de respondent, enkel partnergeweld door de vader/man of de 

moeder/vrouw onderzocht. 

 

Slep en O’Leary (2005) trokken een steekproef door een ‘random digit dialing’ pro-

cedure. Ouders die in aanmerking kwamen voor de studie, werden uitgenodigd in 

het lab. Beide ouders beantwoordden vragen uit de Conflict Tactics Scale 2 voor 

partners, zowel vanuit de rol van pleger als vanuit de rol van slachtoffer. Daar- 

naast beantwoordden zij vragen uit de Conflict Tactics Scale voor ouder-kindrela- 

ties (CTSPC). Voor partnergeweld werd de sekse en richting van het geweld (zowel 

eenzijdig als tweezijdig) uitgevraagd en voor kindermishandeling ook het gedrag 

van beide ouders. Dit onderscheid werd bovendien behouden in de analysefase. 

Hierdoor hebben de onderzoekers voldoende informatie over vier samenloopmodel-

len verzameld: één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling, sequen-

tiële pleger, twee plegers van kindermishandeling met eenzijdig partnergeweld en 

tweezijdig partnergeweld plus kindermishandeling. 

 

Dixon et al. (2007) deden dossieronderzoek. De dossiers zijn gebaseerd op inter-

views, vragenlijsten en weer andere dossiers zoals medische rapporten, rapporten 

van het maatschappelijk werk en school- en politierapporten. De onderzoekers 

operationaliseren het voorkomen van kindermishandeling op basis van het feit dat 

er een dossier aanwezig is. Ze ontlenen aan het dossier informatie over de pleger of 

verdachte van kindermishandeling (moeder of vader) en over de vraag of er sprake 

was van partnergeweld. Bij partnergeweld wordt eveneens de richting nagegaan 

(man tegen vrouw of andersom). Dixon et al. hebben voor de analyse respondenten 

toegewezen aan acht subgroepen, waarbij onderscheid werd gemaakt naar het 

geslacht van de pleger. Drie voorbeelden van subgroepen zijn: ‘vader pleger van 

kindermishandeling en partnergeweld’ of ‘vader pleger van kindermishandeling en 

slachtoffer van partnergeweld’ en ‘vader pleger van kindermishandeling en geen 

aanwezigheid van partnergeweld’.  

3.2 Beschrijving van de aangetroffen methoden  

In de navolgende paragrafen beschrijven we de methoden die zijn aangetroffen in 

de gevonden studies. Dit doen we zonder op methodologisch vlak een waardeoor-
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deel aan de kwaliteit van de studies te verbinden. Basiseisen voor opname in deze 

verkenning waren enkel dat de studies collegiaal getoetst moesten zijn en dat de 

rapportage voldoende helder was over het type steekpoef (zie paragraaf 1.3). As-

pecten die de kwaliteit van de studies beïnvloeden, zoals de representativiteit van 

de steekproef, non-respons en de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden en 

meetinstrumenten, zijn in deze verkenning niet systematisch beoordeeld. In para-

graaf 5.2 komen we hier op terug. 

3.2.1 Steekproef 

Bevolking steekproef 

Ongeveer de helft van de studies heeft betrekking op samenloop van huiselijk ge-

weld en kindermishandeling in de algemene bevolking (21 keer). Met de term 

‘algemene bevolking’ wordt hier bedoeld dat er onder de onderzoekspopulatie op 

voorhand geen sprake is van een verhoogd risico op huiselijk geweld of kindermis-

handeling. Dit omvat derhalve ook steekproeven onder studenten of leerlingen. In 

zes studies werd een dergelijke steekproef getrokken (Bourassa, 2007; Browne & 

Hamilton, 1998, Chan, 2015; Lyons et al., 2015; Mathis et al., 2010 Winstok 2015). 

Zo onderzocht Bourassa in Canada de samenloop van huiselijk geweld en kindermis-

handeling door een of beide ouders onder een groep leerlingen van drie 'secondary 

schools'. De leerlingen vulden een vragenlijst in op school. De respondenten waren 

16 tot 19 jaar oud en de ouders werden vooraf schriftelijk geïnformeerd.  

 

Van de 21 studies maakten 13 gebruik van data die verzameld waren door middel 

van (aselecte) steekproeven onder huishoudens. Daarbij wordt gestreefd naar een 

zo representatief mogelijke steekproef. Hieronder vallen acht studies die gebruik-

maken van (bestaande) datasets uit meer omvattende bevolkingsonderzoeken,  

naar bijvoorbeeld de thuis- en gezondheidssituaties van inwoners (Berger, 2005; 

Benavides et al., 2015; Chan, 2010; Chan, 2011; Nicklas & Mackenzie, 2013; 

Tajima, 2000, 2002, 2004) of naar meer specifieke variabelen zoals opvoeding 

(Zolotor, Theodore, Coyne-Beasley & Runyan, 2007). In de andere vijf studies 

waarin data verzameld zijn onder huishoudens, was het doel van dataverzameling 

op voorhand gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld (Emery et al. 2013, 

2014, 2015; Rumm et al., 2010; Slep & O’Leary, 2005). Een voorbeeld hiervan is de 

studie van Slep en O’Leary. Zij wierven respondenten door middel van een ‘random 

digit dialing’ methode. Aan de hand van enkele vragen werd bepaald of deelnemers 

aan de studie criteria voldeden. Als dat het geval was, werden ze uitgenodigd voor 

uitgebreidere interviews over kindermishandeling en partnergeweld.  

 

Voor de overige twee studies werden deelnemers op andere manieren geworven. De 

respondenten voor Dong et al. (2004) werden geworven via een gezondheid bevor-

derende organisatie voor de algemene bevolking, zonder indicatie voor bepaalde 

klachten. Margolin et al. (2009) wierven respondenten via diverse advertenties in 

kranten, lokale magazines, flyers en mond-tot-mond reclame.  

 

Tabel 3.4 Aantal studies naar methode van werving bevolking  

Methoden van werving Aantal studies 

Werving onder studenten of leerlingen 6 

Werving onder huishoudens 13 

Werving via algemene gezondheid bevorderende organisatie 1 

Werving via advertenties en flyers 1 

Totaal 21 
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Risicogroep steekproef 

In elf studies is een steekproef getrokken onder groepen met een verhoogd risico  

op kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf van deze onderzoeken zijn deel-

nemers geworven op specifieke plaatsen zoals via de jeugdzorg, gezondheidszorg  

of opvanghuizen. Voor het onderzoek van Sousa et al. (2011) werd het grootste 

deel van de deelnemende gezinnen naar de onderzoekers doorverwezen door mede-

werkers van jeugdzorg programma’s. Een klein overig deel werd geworven via kin-

deropvang (day care programs), programma’s voor gehandicapte kinderen en op-

voedprogramma’s. Mahoney et al. (2003) wierven adolescenten via aanmeldingen 

bij de geestelijke gezondheidszorg. Deze aanmeldingen waren niet noodzakelijk 

gerelateerd aan huiselijk geweld of kindermishandeling. Bartle-Haring et al. (2015) 

wierven adolescenten die gediagnosticeerd waren met alcohol- of drugsverslavingen 

en gebruik hadden gemaakt van opvangcentra voor weggelopen jongeren. Grasso et 

al. (2016) wierven deelnemers in de ruimten van kinderartsen. En tot slot werden in 

het onderzoek van Juby et al. (2014) vrouwen in opvanghuizen en programma’s 

voor huiselijk geweld geworven. Zij werden echter niet bevraagd over samenloop in 

hun huidige situatie (wat het een klinische steekproef zou hebben gemaakt), maar 

over de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in hun jeugd. 

In vier andere onderzoeken hield het verhoogde risico in dat de steekproef bestond 

uit gezinnen met een laag inkomen of een lage sociaaleconomische status (Barrett, 

2010; Renner & Slack 2006a, 2006b; Gustafsson, 2014). Ten slotte waren er twee 

studies waarin de onderzoeksgroep bestond uit respondenten onder wie op voor-

hand was gemeten dat er een verhoogd risico op het plegen van kindermishandeling 

bij aanwezig was. (McGuigan & Pratt, 2001; Graham et al., 2012). Deze responden-

ten namen naar aanleiding van die meting vrijwillig deel aan preventieprogramma’s 

voor kindermishandeling. 

 

Tabel 3.5 Aantal studies naar methode van werving risicogroepen 

Methoden van werving Aantal studies 

Werving via jeugdzorg, gezondheidszorg of opvanghuizen. 5 

Werving onder kwetsbare gezinnen 4 

Op voorhand verhoogd risico op kindermishandeling gemeten 2 

Totaal 11 

 

 

(Sub)klinische steekproef 

Er zijn negen studies uitgevoerd onder (sub)klinische onderzoeksgroepen, waarvan 

vijf onder mishandelde kinderen, drie onder mishandelde vrouwen en één onder 

beide groepen. Met subklinisch bedoelen we dat de steekproef bestaat uit kinder-

mishandelingsdossiers, inclusief zaken waarin de mishandeling niet bevestigd/bewe-

zen is. Zo trekken Casanueva et al. (2009), Dixon et al. (2007) en Kelleher et al. 

(2008) een steekproef uit een populatie kinderen waarnaar een onderzoek in ver-

band met kindermishandeling is gestart, ongeacht of de mishandeling is bevestigd 

of niet.  

Copps Hartley (2001) en Holmes et al. (2013) trokken juist een steekproef onder 

mishandelde kinderen waarbij de mishandeling wel was vastgesteld. Copps-Hart- 

ley deed dit op basis van dossiers van de Iowa Department of Human services en 

Holmes op basis van dossiers waarin ‘Child Protective Services’ (hierna: CPS)25 na 

onderzoek bevestigd had dat er sprake was van kindermishandeling.  

                                                
25 Child Protective Services (CPS) is een overheidsinstelling in veel staten in de Verenigde Staten die meldingen van 

kindermishandeling of verwaarlozing in behandeling neemt. Wanneer CPS een melding krijgt van professionals of 
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We zijn vier studies tegengekomen waarin (onder andere) sprake is van een klini-

sche steekproef van mishandelde vrouwen. Bij De la Vega et al. (2013) bestond de 

onderzoeksgroep uit vrouwen die een ‘outpatient gender violence centre for women’ 

bezochten. Inclusiecriterium was dat zowel moeder als kind waren blootgesteld aan 

partnergeweld. Pels et al. (2015) hebben via verschillende kanalen moeders gewor-

ven die slachtoffer zijn geweest van partnergeweld, zoals via een netwerk van pro-

fessionals, jongerencentra en wijkcentra en door advertenties te plaatsen. Chan et 

al. (2012) deden onderzoek onder vrouwen die tijdens de zwangerschap mishandeld 

waren. Tot slot deed McCloskey (2001) een oproep aan mishandelde vrouwen om 

deel te nemen aan de studie door werving in centra voor mishandelde vrouwen en 

flyers, posters en advertenties. Zowel Chan et al. (2012) als McCloskey (2001) 

maakten bovendien gebruik van een controlegroep van vrouwen die niet mishandeld 

waren.  

 

Tabel 3.6 Aantal studies naar methode van werving (sub)klinische 

steekproef 

Methoden van werving Aantal studies 

Werving onder mishandelde kinderen 

Waarvan 3 studies ongeacht of de mishandeling is bevestigd 

Waarvan 2 studies alleen bevestigde zaken van mishandeling 

5 

Werving onder mishandelde vrouwen 3 

Werving onder mishandelde kinderen en vrouwen 1 

Totaal 9 

 

3.2.2 Selectiemethode 

Over het algemeen worden respondenten niet random geworven maar geïncludeerd 

op basis van op voorhand gestelde inclusiecriteria. Bij risicosteekproeven wordt er 

bijvoorbeeld geselecteerd op een verhoogd risico op kindermishandeling of kwets-

baarheid van gezinnen of moeders. Bij klinische steekproeven betreft het vaak alle 

dossiers die in een regio binnen een bepaalde periode aangemaakt zijn.  

 

Een willekeurige selectie van respondenten komt nagenoeg alleen voor bij bevol-

kingssteekproeven. Maar ook veel bevolkingsonderzoeken maken gebruik van niet 

willekeurige selectie. Bijvoorbeeld wanneer studenten of andere respondenten zich-

zelf op vrijwillige basis kunnen inschrijven voor het onderzoek, of wanneer er wel 

random onder de algemene populatie geworven is, maar alleen respondenten wor-

den geïncludeerd op basis van bijvoorbeeld gezinssamenstelling. 

3.2.3 Onderzoeksmethode 

In de geselecteerde studies wordt dataverzameling meestal gedaan door middel van 

zelfrapportages, namelijk 37 keer. Hieronder vallen vier studies die zelfrapportage 

combineren met dossieronderzoek. De vier overige onderzoeken maken alleen ge-

bruik van dossiers. Zelfrapportages behelzen vaak een survey studie (20 keer), een 

face-to-face interview (12 keer) en soms (ook) een telefonisch interview (6 keer).  

 

                                                                                                                             

bezorgde burgers over mogelijke kindermishandeling, kunnen zij een onderzoek starten om vast te stellen of het 

kind inderdaad gevaar loopt.  
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Er zijn vier studies die de prevalentie van zowel huiselijk geweld als kindermishan-

deling enkel baseren op dossiers, namelijk Copps Hartley (2001), Rumm et al. 

(2010), Dixon et al. (2007) en Holmes (2013). Daarnaast zijn er drie studies die 

kindermishandeling vaststellen op basis van dossiers en huiselijk geweld door mid-

del van een survey, interview of observatie (Casanueva et al., 2009, Renner & Slack 

2006a; McGuigan & Pratt, 2001). Er is één studie (Sousa et al. 2011) waarin kinder-

mishandeling is vastgesteld op basis van zowel zelfrapportages als dossiers, terwijl 

huiselijk geweld alleen aan de hand van zelfrapportage wordt gemeten. 

 

Tot slot maken ook Nicklas en Mackenzie (2013) gebruik van verschillende metho-

den, door op het eerste en laatste meetmoment een face-to face interview af te 

nemen, en op de tussengelegen meetmomenten een telefonisch interview te doen.  

 

Tabel 3.7 Aantal studies naar methode 

Methoden Aantal studies 

Zelfrapportage 

Waarvan survey 

Waarvan face-to-face 

Waarvan (ook) telefonisch 

Waarvan gecombineerd met dossieronderzoek 

37 

20 

12 

6 

4 

Dossierstudie (niet gecombineerd) 4 

 

 

Bronnen 

Appel en Holden (1998) concludeerden in hun review dat in 90% van de studies 

slechts één bron gebruikt werd. In de onderhavige literatuurstudie vinden we iets 

meer studies waarin van verschillende bronnen gebruik is gemaakt. In één studie 

zijn zowel mannen als vrouwen bevraagd en in vijf studies zijn zowel een ouder als 

een kind bevraagd. Daarnaast zijn er drie studies die zelfrapportages combineren 

met dossieronderzoek. In totaal hebben we dus tien studies gevonden waarin 

meerdere bronnen worden gebruikt: ongeveer 25%.  

Moeders/vrouwen en kinderen komen het vaakst aan het woord; over huiselijk 

geweld respectievelijk 19 en 8 keer en over kindermishandeling respectievelijk 20 

en 9 keer. Mannen/vaders komen een stuk minder vaak aan het woord, namelijk in 

zes studies.  

In vijf studies worden naast moeders/vrouwen ook vaders/mannen bevraagd. In 

vier van die gevallen wordt één respondent per gezin bevraagd; óf de moeder/ 

vrouw, óf de vader/man (Berger, 2005; Chan, 2010; Emery et al., 2014; Tajima 

2000, 2002). In slechts één studie, namelijk die van Slep en O’Leary (2005), wor-

den binnen één gezin zowel de moeder/vrouw als de vader/man bevraagd. In drie 

studies beschrijven de auteurs enkel dat ze een ouder hebben bevraagd, zonder het 

geslacht hierbij te expliciteren, namelijk Margolin et al. (2009), Bartle-Haring et al. 

(2015) en Tajima (2004).  
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Tabel 3.8 Aantal studies naar bron 

Bron 

Aantal studies huiselijk 

geweld 

Aantal studies 

kindermishandeling 

Alleen moeders/vrouwen 12 12 

Moeders/vrouwen of vaders/mannen 4 4 

Moeders/vrouwen en vaders/mannen 1 1 

Alleen de vader/man 1 1 

Ouder verder niet gespecificeerd 1 1 

Moeder/ouder en kind 4 5 

Alleen het kind 4 4 

Retrospectief over ervaringen in de jeugd 6 6 

Vrouwen totaal 19 20 

Kinderen totaal 8 9 

Mannen totaal 6 6 

 

Het komt vijf keer voor dat zelfrapportage door zowel een ouder als een kind ge-

bruikt wordt om dezelfde variabele (bijv. huiselijk geweld) te meten. Door Bartle-

Haring et al. (2015) en Margolin et al. (2009) werden een ouder (sekse niet ge-

specificeerd) en het kind bevraagd over huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij 

Mahoney et al. (2003) en Sousa et al. (2011) werden moeder en kind bevraagd over 

deze twee variabelen26. In het onderzoek van McCloskey (2001) zijn moeder en kind 

bevraagd over kindermishandeling, maar zijn aan het kind geen vragen over huise-

lijk geweld gesteld.  

Daarnaast zijn er zes studies waarin volwassen respondenten zijn bevraagd over 

ervaringen in hun jeugd. Drie keer betrof dit studenten. In deze gevallen spreken 

we niet van een ouder of een kind als informatiebron, omdat de respondent niet de 

moeder was in het toenmalige gezin en op het moment van onderzoek ook niet 

meer als kind gecategoriseerd kan worden. Het gaat hier om de studies van, Dong 

et al. (2004), Juby et al. (2014), Lyons et al. (2015), Mathis et al. (2010), Winstok 

(2015) en Renner en Slack (2006b).  

Over het algemeen maken studies die een steekproef uit de bevolking trekken vaker 

gebruik van zelfrapportages, wordt er bij klinische steekproeven veel dossierstudie 

gedaan en worden huiselijk geweld en kindermishandeling onder risicogroepen vaak 

met verschillende onderzoeksmethoden gemeten. Hierna wordt dit per type steek-

proef verder beschreven.  

 

Bevolkingsteekproef 

De 21 studies waarin een steekproef onder de bevolking is getrokken, maken met 

uitzondering van Rumm et al. (2010), allemaal gebruik van zelfrapportage. Dit 

gebeurt meestal in een schriftelijke survey (9 keer), maar soms ook in een face-to-

face interview (6 keer), een telefonisch interview (4 keer) of een combinatie van de 

twee laatst genoemde methoden (1 keer). Voor tien studies ondervroegen de onder-

zoekers één ouder of verzorger van het kind en voor één studie beide ouders of 

verzorgers. Voor vier studies bevroeg men het kind en in één studie werden zowel 

een ouder als het kind gebruikt als bron voor het rapporteren van kindermishande-

ling en/of huiselijk geweld. Weinig van deze studies rapporteren of zij de moeder 

dan wel de vader hebben bevraagd. Wanneer dit wel wordt gedaan (4 keer), wordt 

meestal de moeder bevraagd en in één studie de vader, namelijk in Emery et al. 

                                                
26 Het artikel van Sousa et al. (2011) was ten aanzien van de rapportagebron over huiselijk geweld niet geheel  

duidelijk. Aangezien dit voor kindermishandeling de moeder was, zijn er vanuit gegaan dat huiselijk geweld ook 

op basis van de zelfrapportage van de moeder is vastgesteld. 
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(2013). In vier studies werden volwassen respondenten bevraagd over huiselijk 

geweld en kindermishandeling in hun kindertijd (Dong et al. 2004; Lyons et al., 

2015; Mathis et al., 2010; Winstok, 2015).  

Rumm et al. (2010) trokken een bevolkingsteekproef onder een specifieke groep, 

namelijk onder militaire gezinnen. Deze keuze werd ingegeven doordat het Ameri-

kaanse leger een database bijhoudt van bevestigde incidenten van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. De onderzoekers wilden een omvangrijk dossieronderzoek 

uitvoeren, als aanvulling op ander onderzoek dat veelal gebaseerd is op zelfrappor-

tages en retrospectieve informatie zonder controlegroepen. De onderzoeksgroep in 

de studie van Rumm en collega’s bestond uit getrouwde stellen met kinderen, waar-

van ten minste één partner actief was binnen het Amerikaanse leger tussen 1989  

en 1995. De onderzoekers maakten gebruik van de ‘US Army Family Advocacy Pro-

gram’s Central Database’ om binnen deze groep kindermishandeling en partnermis-

handeling te identificeren. Vervolgens onderzochten zij of kindermishandeling vaker 

voorkwam in gezinnen waarover ook een partnergeweld-dossier was, vergeleken 

met gezinnen zonder partnergeweld. 

 

Risicogroep steekproef 

Bij de onderzoeken onder risicogroepen wordt ten opzichte van een bevolkings-

steekproef vaker gebruikgemaakt van een combinatie van zelfrapportage en 

dossierstudie. Drie studies stellen kindermishandeling vast op basis van de aan-

wezigheid van een dossier en meten huiselijk geweld aan de hand van een survey 

(Sousa et al., 2011; Renner & Slack, 2006a) of een face-to-face interview (McGui-

gan & Pratt, 2001). Acht andere studies zijn geheel gebaseerd op zelfrapportages. 

Bij risicogroep steekproeven is de zelfrapportage meestal afkomstig van de moeder, 

namelijk zes keer. In twee van die studies werd behalve de moeder ook het kind 

bevraagd (Mahoney et al., 2003; Sousa et al., 2011). 

Een onderzoek dat in dit kader belangrijk is om te noemen, is dat van Sousa et al. 

(2011). Dit is de enige studie waarin kindermishandeling zowel aan de hand van 

dossiers (bevestigde CPS zaken) als van zelfrapportages (zowel van moeder als  

van adolescent) gemeten is. De onderzoekers codeerden kindermishandeling als 

aanwezig wanneer aan één van de twee volgende eisen werd voldaan: (1) mis-

handeling is bevestigd door de CPS of (2) er was overeenstemming tussen de zelf-

rapportages van de moeder en de adolescent ten aanzien van gedragingen die 

kunnen worden gekenmerkt als kindermishandeling.  

De studie van McGuigan en Pratt (2001) is de enige waarin observaties een belang-

rijke rol spelen. Gedurende een periode van zes maanden, direct na de geboorte 

van het kind, leggen onderzoekers veertien huisbezoeken af waarin huiselijk geweld 

op basis van observaties en interviews al dan niet wordt vastgesteld. Onderzoekers 

werden op voorhand getraind om signalen van huiselijk geweld te signaleren en 

interviews werden in aparte ruimte afgenomen om eerlijk antwoorden te bevor-

deren. 

Ten slotte is in twee onderzoeken een methode toegepast waarin volwassen respon-

denten zijn bevraagd over ervaringen in hun kindertijd, namelijk door Renner en 

Slack (2006b) en door Juby et al. (2014).  

 

(Sub)klinische steekproef 

Bij de (sub)klinische steekproeven wordt relatief vaak gebruikgemaakt van dossier-

studies. Bij vier van de negen steekproeven is kindermishandeling aangenomen op 

grond van het feit dat er een onderzoek gestart is naar kindermishandeling (al dan 

niet bevestigd). In drie studies is huiselijk geweld vastgesteld (onder andere) op 

basis van ditzelfde dossier (Copps Hartley, 2001; Holmes, 2013; Dixon et al., 

2007).  
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De dossiers kunnen overigens weer gebaseerd zijn op zelfrapportages van moeders 

en kinderen. In de dossiers die Holmes gebruikte, is zowel kindermishandeling als 

huiselijk geweld gebaseerd op zelfrapportages van de moeder. In de dossiers die 

Dixon et al. inzagen, is informatie over het plegen van kindermishandeling en het 

voorkomen van huiselijk geweld ook gebaseerd op interviews en vragenlijsten. In  

de studie van Copps Hartley (2001) weten we niet hoe het CPS dossier over kin-

dermishandeling tot stand is gekomen. Wel weten we dat huiselijk geweld op drie 

manieren kon worden vastgesteld: door ‘assessment narratives’, afgenomen door 

medewerkers van CPS; door overige formulieren die zijn ingevuld door medewer-

kers van CPS; en daarnaast op basis van een database bij de politie, die alle mel-

dingen en arrestaties omtrent huiselijk geweld bevat. Ook Dixon et al. (2007) 

onderzochten de aanwezigheid van huiselijk geweld in een gezin niet alleen aan de 

hand van het kindermishandelingsdossiers, maar doorzochten ook andere dossiers 

zoals medische rapportages, politierapportages en rapportages van maatschappelijk 

werk en scholen. 

Casanueva et al. (2009) hebben kindermishandeling onderzocht op basis van CPS 

dossiers. De onderzoekers zijn vervolgens voor het meten van huiselijk geweld  

naar de betreffende gezinnen toe gegaan en hebben moeders daar face-to-face  

over geïnterviewd. De dossiers die de onderzoekers hiervoor als uitgangspunt 

namen, vormden een subsample van data van de ‘National Survey of Child and 

Adolescent Well-Being’ (NSCAW). Ook Kelleher et al. (2008) maakten gebruik van 

een subsample uit de NSCAW-studie, zij het een andere sample dan die van Casa-

nueva et al. In tegenstelling tot Casanueva et al. operationaliseerden Kelleher et al. 

kindermishandeling niet als de aanwezigheid van een dergelijk dossier maar hebben 

zij bij de betrokken gezinnen huisbezoeken afgelegd. Tijdens deze bezoeken werden 

moeders geïnterviewd over zowel kindermishandeling als huiselijk geweld. De bevin-

dingen zijn gebaseerd op deze interviews.  

Chan et al. (2012), De la Vega et al. (2013), McCloskey (2001) en Pels et al. (2015) 

hebben gericht vrouwen geworven die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. 

Pels et al. hebben vervolgens face-to-face interviews afgenomen, waarbij open 

vragen werden gesteld over huiselijk geweld en het eigen ouderschap (parenting)  

in de periode dat het huiselijk geweld plaatsvond. McCloskey heeft respondenten 

een vragenlijst over huiselijk geweld afgenomen om na te gaan of alle respondenten 

in de juiste groep (de ‘mishandelde vrouwen groep’ versus ‘controle groep’) waren 

geplaatst; McCloskey had namelijk op voorhand geworven onder vrouwen die wel en 

niet mishandeld waren. Deze vragenlijst diende als extra ‘check’ om na te gaan of 

vrouwen inderdaad tot de wel of niet mishandelde vrouwen groep behoorden. Op 

basis van de antwoorden heeft zij enkele deelnemers in de andere groep geplaatst. 

De la Vega et al. (2013) hebben de vrouwen over huiselijk geweld en kindermis-

handeling bevraagd in een survey en Chan et al. (2012) deden dit in telefonische 

interviews. 

3.2.4 Prospectief of retrospectief onderzoek 

In de meeste gevonden studies is sprake van een retrospectieve onderzoeksopzet 

die cross-sectionele data oplevert. Hoewel meerdere studies een prospectief design 

hanteren, is het op basis van geen enkele van de geïncludeerde studies mogelijk om 

harde uitspraken te doen over volgorde van plaatsvinden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling (wat gebeurde eerder, wat gebeurde later, vonden beide typen 

van geweld plaats in dezelfde periode). Het onderzoek dat het dichtst in de buurt 
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komt van een studie die uitspraken over volgtijdelijkheid mogelijk maakt, is dat van 

McGuigan en Pratt (2001).27  

 

McGuigan en Pratt (2001) deden een prospectieve studie onder een risicogroep. De 

onderzoekers beoogden te bepalen of de aanwezigheid van partnergeweld in de 

eerste zes maanden na de geboorte van het kind een voorspellende factor is voor 

fysieke of psychische kindermishandeling of verwaarlozing in de eerste vijf levens-

jaren van hetzelfde kind. Om dit te onderzoeken waren er, naast de intake gesprek-

ken, twee verschillende meetmomenten: 

 In de eerste zes maanden na de geboorte van het kind vonden veertien huis-

bezoeken plaats door medewerkers van Oregon Healthy Start (OHS)28. Op basis 

van tijdens die huisbezoeken gedane observaties en interviews werd vastgesteld 

of er sprake was van partnergeweld. 

 Data over kindermishandeling werd verstrekt door de CPS.29 Het betrof alleen 

bevestigde gevallen van kindermishandeling. Data werden verzameld over de 

eerste vijf levensjaren van het kind. 

Van de 59 gezinnen waarin sprake was van samenloop tussen partnergeweld en 

kindermishandeling, schrijven de onderzoekers dat in 46 gevallen het vaststellen 

van partnergeweld duidelijk voorafging aan de bevestiging van kindermishandeling 

door de CPS. Bij de overige 13 gezinnen was kindermishandeling al vastgesteld 

voordat de eerste zes maanden voorbij waren. In de laatstgenoemde 13 gevallen is  

er zekerheid dat beide in dezelfde periode plaatsvonden, in de eerste 46 gevallen 

kan het zijn dat de kindermishandeling later begon dan het huiselijk geweld. Echter, 

dat de bevestiging van de kindermishandeling later was, geeft in onze ogen nog 

geen zekerheid dat de kindermishandeling zelf ook pas later plaatsvond. 

 

Ook bij andere studies met een prospectieve onderzoeksopzet is het ondanks meer-

dere meetmomenten niet mogelijk om met zekerheid uitspraken te doen over de 

volgorde van plaatsvinden. We geven verschillende voorbeelden. 

 

Gustafsson en collega’s (2014) deden onderzoek naar de longitudinale relatie tus- 

sen partnergeweld door de man/vader en fysieke kindermishandeling door de 

moeder. Daarnaast werd de invloed van beide geweldsvormen op gedragsproble-

matiek van kinderen onderzocht. Het onderzoek vond plaats onder gezinnen met 

lage inkomens. Er waren twee meetmomenten: 

 Tijd 1: toen het kind 3 jaar oud was; 

 Tijd 2: twee jaar later, toen het kind 5 jaar oud was. 

Zowel partnergeweld als kindermishandeling werden op beide meetmomenten vast-

gesteld op basis van zelfrapportages van moeders. Bij hen werd voor beide varia-

                                                
27 Een goed voorbeeld van een prospectieve studie vonden we in een artikel dat we hebben moeten excluderen 

omdat het niet duidelijk was of de kindermishandeling binnen het gezin had plaatsgevonden (Jobe-Shields, 

Moreland, Hanson, Amstadter, Saunders, & Kilpatrick, 2015). In deze studie werden adolescenten op twee ver-

schillende meetmomenten bevraagd over huiselijk geweld en kindermishandeling. In het eerste meetmoment 

ging het over de prevalentie ooit en op het tweede meetmoment een jaar later, werden de adolescenten be-

vraagd over de prevalentie van kindermishandeling en huiselijk geweld in het afgelopen jaar. Vervolgens deden 

de onderzoekers een analyse om kindermishandeling op meetmoment 2, te voorspellen uit huiselijk geweld op 

meetmoment 1, waarbij gecontroleerd werd voor kindermishandeling op meetmoment 1. Ditzelfde deden ze met 

huiselijk geweld als afhankelijke variabele en kindermishandeling als onafhankelijke variabele. 

28 OHS: Oregon Healthy Start, een primair preventieprogramma ontwikkeld om kindermishandeling te voorkomen 

onder gezinnen met een verhoogd risico. 

29 Child Protective Services (CPS) is een overheidsinstelling in veel staten in de Verenigde Staten die meldingen van 

kindermishandeling of verwaarlozing in behandeling neemt. 
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belen de Conflict Tactics Scale (CTS) afgenomen.30 De onderzoekers hebben het 

verband tussen huiselijk geweld en kindermishandeling op Tijd 1 en Tijd 2 door mid-

del van correlaties en regressieanalyses berekend. In de regressieanalyse is bij het 

voorspellen van kindermishandeling op Tijd 2 uit huiselijk geweld op Tijd 1, echter 

niet gecontroleerd voor kindermishandeling op Tijd 1. Bij het voorspellen van huise-

lijk geweld uit kindermishandeling is dit eveneens niet gedaan. Er kunnen hierdoor 

geen uitspraken gedaan worden over volgtijdelijkheid.  

 

Nicklas en Mackenzie (2013) onderzochten de relatie tussen verwaarlozing enerzijds 

en geweld tussen partners anderzijds in een longitudinaal design. De auteurs trok-

ken een representatieve steekproef onder Amerikaanse gezinnen. Er waren drie 

meetmomenten: 

 baseline: face-to-face interview met moeders vlak na de geboorte van het kind; 

 1 jaar: telefonisch interview één jaar na baseline; 

 3 jaar: telefonisch en aanvullend face-to-face interview drie jaar na baseline. 

Op het 1-jarige meetmoment werd met zelfrapportages partnergeweld gemeten met 

de vader als pleger en de moeder als slachtoffer. Mishandeling omvatte fysieke 

mishandeling, seksuele mishandeling, psychische/emotionele/verbale mishandeling 

en economische mishandeling. Op het 3-jarige meetmoment werd met de CTS ver-

waarlozing van het kind gemeten. Daarbij werd alleen de moeder als pleger onder-

zocht. We weten nu niet of er op het 1-jarig meetmoment ook al sprake was van 

verwaarlozing.  

 

Margolin et al. (2009) onderzochten binnen een steekproef onder de algemene 

bevolking de relatie tussen vier vormen van geweld: fysiek partnergeweld, geweld 

(fysiek en psychisch) van de moeder tegen het kind, geweld (fysiek en psychisch) 

van de vader tegen het kind, en buurtgeweld (community violence). Er waren drie 

meetmomenten, waarin naar alle vier de geweldsvormen werd gevraagd. 

 Tijd 1: toen het kind 9 of 10 jaar oud was; 

 Tijd 2: één jaar na meetmoment 1; 

 Tijd 3: één jaar na meetmoment 2. 

In principe geven deze data mogelijkheid om de volgorde van de verschillende vor-

men van geweld vast te stellen. De onderzoekers beschrijven echter alleen samen-

looppercentages en correlaties tussen huiselijk geweld en kindermishandeling op 

verschillende meetmomenten. Hierdoor kan bijvoorbeeld wel aangegeven worden 

dat een vorm van geweld op Tijd 1 of Tijd 2, de kans op een andere vorm van ge-

weld op Tijd 3 verhoogt, maar kan geen volgorde vastgesteld worden. Dit omdat er 

bij het berekenen van de correlaties niet gecontroleerd is of de geweldsvorm die 

werd gemeten op Tijd 3, nog afwezig was op Tijd 1 of Tijd 2.  

 

Graham en collega’s (2012) onderzochten in een longitudinaal design de relatie tus-

sen partneragressie (fysiek en psychisch) enerzijds en ‘harde opvoedingspraktijken’ 

(harsh parenting)31 en ontwikkelingsproblematiek (child maladjustment) anderzijds. 

                                                
30 De CTS is een veelgebruikt meetinstrument om huiselijk geweld en kindermishandeling te meten. Voor meer 

informatie over dit instrument, zie paragraaf 3.2.5 (over meetmethoden voor huiselijk geweld) en paragraaf 

3.2.6 (over meetmethoden voor kindermishandeling). 

31 ‘Harde opvoedingspraktijken’ werden gemeten met een aangepaste versie van de ouder-kind CTS, een instru-

ment dat ook vaak in onderzoek naar kindermishandeling wordt gebruikt. We beschouwen dit dan ook als een 

onderzoek naar (onder meer) kindermishandeling. De auteurs spreken zelf over ‘an atmosphere in which aggres-

sive dynamics become the norm for family interactions, whether with partners or children’ en over ‘the transfer of 

aggression into the parent–child relationship’ (Graham et al., 2012, p. 11). 
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De steekproef bestond uit kwetsbare moeders. Interviewers namen over vier jaar 

tijd verschillende interviews af met de moeders: 

 Tijd 1: een interview binnen twee weken na de geboorte van het kind; 

 Tijd 2: kind is 1 jaar; 

 Tijd 3: kind is 2 jaar; 

 Tijd 4: kind is 3 jaar. 

Agressie tussen partners werd op alle vier de meetmomenten gemeten. Kindermis-

handeling werd alleen op het laatste meetmoment gemeten, toen het kind 3 jaar 

was. We weten dus niet of er tijdens de voorgaande jaren ook al sprake was van 

kindermishandeling 

 

Uit het voorgaande blijkt dat in de prospectieve studies waarin de ene variabele 

systematisch gemeten is, niet steeds ook de andere variabele op alle momenten is 

gemeten. Daardoor wordt alsnog geen duidelijkheid geboden over de volgorde van 

plaatsvinden van huiselijk geweld en kindermishandeling, laat staan over eventuele 

causaliteit.  

3.2.5 Meetmethode huiselijk geweld 

De Conflict Tactics Scale 

Een veelgebruikt meetinstrument in onderzoek naar huiselijk geweld (en kindermis-

handeling, zie paragraaf 3.2.6) is de Conflict Tactics Scale (CTS; Straus, 1979). Dit 

instrument meet hoe partners in hun relatie omgaan met conflicten: de mate waarin 

zij met elkaar onderhandelen, psychische agressie plegen (bijv. schreeuwen, schel-

den) en fysiek geweld gebruiken. Partnergeweld wordt met drie schalen gemeten: 

‘psychische/verbale mishandeling’, ‘minder ernstige fysieke mishandeling’ en ‘ern-

stige fysieke mishandeling’. In 1996 is de CTS aangepast, dit werd de CTS2 (Straus, 

Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 1996).32 In de CTS2 werden enkele aanvullende 

items in de schalen opgenomen, enkele formuleringen aangepast en twee nieuwe 

schalen toegevoegd: een seksueel geweld schaal (sexual coercion scale) en een 

schaal waarmee gemeten wordt in hoeverre het slachtoffer letsel aan het geweld 

heeft overgehouden (injury scale). Er bestaat ook een versie van de CTS voor kin-

deren. Deze kan gebruikt worden om kinderen te bevragen over geweld tussen zijn 

of haar ouders/opvoeders. Hier wordt in paragraaf 3.2.6 verder op ingegaan.  

De CTS is zo ontworpen dat onderzoekers de prevalentie van geweld kunnen meten, 

alsmede de chroniciteit. De prevalentie is het percentage van de respondenten dat 

één of meerdere incidenten in een bepaalde schaal rapporteert. De chroniciteit is 

een continue maat; er wordt gemeten hoe vaak handelingen binnen een schaal 

voorkomen (zie verder bijlage 5 CTS antwoordcategorieën en scoring). 

Voor dit onderzoek hebben we het in elke studie gemeten geweld ingedeeld naar 

minder ernstige en ernstige mishandeling. Hierbij zijn de CTS- en CTS2-schalen 

‘minder ernstige fysieke mishandeling’ en ‘ernstige fysieke mishandeling’ leidend 

geweest. Zie voor het overzicht van de items die als ernstig respectievelijk minder 

ernstig zijn gescoord bijlage 6. 

Van de 37 studies waarin huiselijk geweld aan de hand van zelfrapportages is 

vastgesteld, is dit in 27 studies33 (onder andere) met behulp van de CTS gedaan.34 

                                                
32 I.e.Straus et al. (1996, p. 308) voor de CTS2 in Appendix part 1 en Straus et al. (1996, p. 310) voor de originele 

CTS in (Appendix part 2). 

33 De studie van Holmes (2013) is hierin meegeteld. Hoewel Holmes een dossierstudie heeft gedaan, is huiselijk 

geweld in dit geval vastgesteld op basis van de CTS en niet op basis het loutere feit dat er een dossier aanwezig 

was.  
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Al deze studies hebben items over fysiek geweld ingezet. Eenentwintig studies me-

ten zowel minder ernstige als meer ernstige fysieke agressie. Eén studie (Winstok, 

2015) meet enkel minder ernstig fysiek geweld en twee studies (Barrett, 2010; 

Bartle-Haring et al., 2015) alleen ernstig fysiek geweld. Daarnaast zijn er drie stu-

dies waarin onderzoekers niet specificeren of zij minder ernstig en/of ernstig fysiek 

geweld meten. Dit zijn Lyons et al. (2015), Zolotor et al. (2007) en Renner en Slack 

(2006a). Chan (2010) en Emery et al. (2014) zijn de enige onderzoeken waarin de 

letselschaal uit de CTS2 is opgenomen. Tot slot wordt de psychische/verbale agres-

sie schaal in acht onderzoeken gebruikt en de schaal met betrekking tot seksueel 

geweld in vier studies (Chan, 2010; Tajima, 2000, 2002, 2004; Zolotor et al., 

2007).  

 

Andere meetinstrumenten 

Vijf studies hebben (sommige naast de CTS) andere meetinstrumenten gebruikt, of 

baseren zich op dossiers waarin bepaalde meetinstrumenten zijn gebruikt. Instru-

menten die in dit kader worden genoemd zijn:  

 Domestic Conflict Inventory (DCI): Margolin et al. (2009) hebben onder andere 

van dit meetinstrument gebruikgemaakt om fysieke mishandeling tussen partners 

te meten. Overigens komen 11 van de gebruikte 15 items uit de DCI oorspronke-

lijk uit de CTS2.  

 Lloyd 1997: Nicklas en Mackenzie (2013) hebben huiselijk geweld gemeten aan 

de hand van aangepaste items die ontwikkeld waren voor de studie van Lloyd in 

1997. Vier vragen hebben betrekking op dwingend (coercive) en controlerend 

gedrag. De items luiden: keeps you from seeing friends/family; prevents you 

from going to work/school; withholds money; tries to make you have sex/do 

sexual things you don’t want to do. Fysiek geweld werd gemeten met items die 

overeenkomen met de CTS.  

 Abuse assessment screen (ASS; Soeken, McFarlane, Parker, & Lominack, 1998). 

Dit instrument is in de studie van Chan et al. (2012) gebruikt om huiselijk geweld 

te meten. Het bevat vragen naar frequentie, ernst en pleger van geweld, het deel 

van het lichaam waar letsel werd opgelopen en angst. De items luiden: a) threats 

of abuse including use of a weapon, b) slapping, pushing, no injuries and/or con-

tinuing pain, c) punching, kicking, bruises, cuts and/or continuing pain, d) beating 

up, severe contusions, burns, broken bones, e) head injury, internal injury, per-

manent injury, f) use of a weapon; wound from weapon. Ook wordt gedwongen 

seks uitgevraagd. 

 Intimate Terrorism van Johnson en Leone (2005). Dit instrument is gebruikt voor 

het meten van ‘psychisch/verbaal/emotioneel geweld’ door Emery et al. (2015). 

De items meten intiem terrorisme en zijn: your husband… (a) tries to limit your 

contact with family and friends, (b) is jealous or possessive, (c) insists on know-

ing where you are with all times, (d) puts you down in front of others, (e) makes 

you feel inadequate, (f) shouts or swears at you, (g) prevents you from knowing 

about or having access to the family income. De antwoordmogelijkheden zijn: 

nooit, zelden, soms, vaak, altijd.  

 Massachusetts study of women on welfare. Renner en Slack (2006a) gebruiken 

naast de CTS, ook items uit deze studie van Allard et al. (1997).  

 

In vier studies wordt geen gebruikgemaakt van een bestaand meetinstrument maar 

van zelfontworpen items of observaties. Zo hebben Pels et al. (2015) de ernst van 

                                                                                                                             
34 Over het algemeen werd duidelijk in het artikel aangegeven welk instrument werd gebruikt. Een enkele keer, 

zoals bij Sousa et al. (2011) stond dit er niet, maar was het af te leiden uit de voorbeeld items die de auteurs 

beschreven. We zijn er in deze gevallen vanuit gegaan dat de auteurs gebruik hebben gemaakt van de CTS. 
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partnergeweld vastgesteld tijdens interviews door middel van open vragen, wordt 

door McGuigan en Pratt (2001) gebruikgemaakt van observaties tijdens thuisbe-

zoeken, heeft Chan (2015) huiselijk geweld gemeten door middel van vier zelf ont-

worpen items en Renner en Slack (2006b) aan de hand van één item, namelijk 

‘when you were growing up, was there an adult in your household who was phy-

sically violent or abusive to another adult in the household?’. In drie andere studies 

blijft onduidelijk hoe huiselijk geweld is gemeten (Berger, 2005; Benavides, 2015; 

Juby et al.,2014). Tot slot heeft McCloskey (2001) de CTS aangevuld met items die 

andere vormen van mishandeling onderzochten, zoals dreigen de ander te vermoor-

den en het mishandelen van het huisdier van het slachtoffer. Daarnaast heeft de 

auteur vragen toegevoegd over het vernietigen van kleren van het slachtoffer en 

seksuele mishandeling. 

 

Huiselijk geweld vastgesteld op basis van de aanwezigheid van dossiers 

Tot slot is in drie onderzoeken gebruikgemaakt van dossiers om huiselijk geweld 

vast te stellen. Rumm et al. (2010) hebben de database van het Amerikaanse leger 

doorzocht op aangetoonde voorvallen van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld werd als bevestigd beschouwd wanneer er voldoende medisch 

bewijs, een schuldbekentenis of een veroordeling was. Copps-Hartley (2002) stelde 

huiselijk geweld vast op basis van informatie zoals die was opgeschreven in het kin-

dermishandelingsdossier. Deze dossiers bevatten namelijk informatie over huiselijk 

geweld. Daarnaast doorzochten de onderzoekers de politiedatabase op meldingen 

en arrestaties omtrent huiselijk geweld. Tot slot doorzochten Dixon et al. (2007) 

dossiers op psychologische rapporten met informatie over de prevalentie van part-

nergeweld. We weten alleen dat deze informatie gebaseerd is op interviews met de 

plegers of verdachten van kindermishandeling waarbij geen gebruik werd gemaakt 

van vragenlijsten. 

3.2.6 Meetmethode kindermishandeling 

Conflict Tactics Scale 

Net als bij huiselijk geweld is de CTS een veelgebruikt meetinstrument om kinder-

mishandeling te meten. De eerste versie van de CTS werd door Straus (1979) ge-

publiceerd en werd gaandeweg een veelgebruikte methode om aanwezigheid en 

mate van mishandeling te meten. Als gevolg van een aantal tekortkomingen in dit 

meetinstrument, waaronder het feit dat dit instrument ontworpen was om gedrag 

tussen partners te meten en minder geschikt was voor het meten van gedrag van 

ouders tegen kinderen, is in 1998 een aangepaste versie van de CTS op de markt 

gebracht waarin de referentiepersoon van ‘uw partner’ veranderd werd naar ‘uw 

kind’. Het nieuwe instrument kreeg de naam: Parent-Child Conflict Tactics Scales 

(CTSPC) (Straus, Hamby, Finkelhor, Moore & Runyan, 1998). De CTSPC meet 

psychische en fysieke kindermishandeling, verwaarlozing en niet-gewelddadige 

vormen van opvoeding. De items over fysieke mishandeling zijn verdeeld naar 

‘minder ernstige mishandeling’ (ook wel corporal punishment genoemd), ‘ernstige 

fysieke mishandeling’ en ‘zeer ernstige fysieke mishandeling’. In Straus et al. (1998, 

p. 268) staan alle items en schalen van de CTS en CTSPC op overzichtelijke wijze 

naast elkaar.  

Omdat de meeste van de gevonden studies voor het meten van kindermishandeling 

gebruikmaken van de CTSPC, hebben we voor deze literatuurstudie de schaalinde-

ling van de CTSPC als uitgangspunt genomen bij het indelen van gemeten geweld 
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naar minder ernstige en (zeer) ernstige kindermishandeling.35 Bij enkele onderzoe-

ken bleek echter dat er (onder andere) items uit de CTS of uit de CTS2 voor part-

nergeweld in aangepaste vorm werden gebruikt om kindermishandeling te meten.  

In dat geval is de schaalindeling van de CTS of CTS2 voor partnergeweld aangehou-

den (Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 2009). Een enkele keer kwam het 

voor dat items niet overeenkwamen met ofwel de CTSCPC, de CTS of CTS2 voor 

partnergeweld. In dat geval bood Straus (1990, p. 6) voldoende houvast.  

In nagenoeg alle onderzoeken waarin kindermishandeling aan de hand van zelf-

rapportages is gemeten, is een (aangepaste versie van) de CTS/CTSPC gebruikt. 

Namelijk, van de 34 artikelen waarin kindermishandeling is gebaseerd op zelfrap-

portages, wordt 30 keer een vorm van de CTS afgenomen (waarvan twee keer 

gecombineerd met een ander instrument of andere items), wordt drie keer geen 

gebruikgemaakt van de CTS en is er één studie (Benavides et al., 2015) waarbij het 

onduidelijk blijft voor welk instrument gekozen is.36 Achtentwintig studies maken 

gebruik van de fysieke mishandeling schaal. In achttien daarvan is zowel de minder 

ernstige als ernstige mishandelingsschaal afgenomen. In zeven studies zijn enkel  

de ernstige vormen onderzocht en twee studies hebben alleen de minder ernstige 

vormen van mishandeling onderzocht. In twee studies (Lyons et al. 2015; Gustafs-

son et al. 2014) is het onduidelijk welke schalen gebruikt zijn. Daarnaast is de 

schaal voor psychische mishandeling in tien onderzoeken ingezet, en de schaal voor 

verwaarlozing in zes.  
 

Andere meetinstrumenten 

Slechts drie onderzoeken meten kindermishandeling aan de hand van zelfrappor-

tages zonder daarvoor de CTS in te zetten. Renner en Slack (2006b) hebben zelf 

twee vragen geformuleerd, waarvan één over verwaarlozing, en één over fysieke 

mishandeling. Deze laatste vraag luidde bijvoorbeeld: ‘how many times do you 

remember this person severely physically punishing you or physically hurt you?’ 

Door Pels et al. (2015) is in een interview open gevraagd naar ervaringen met 

ouderschap gedurende en na de periode van partnergeweld. De la Vega (2013) 

gebruikt een ander bestaand meetinstrument en twee andere studies hebben naast 

de CTS nog een ander meetinstrument ingezet. Het betreft:  

 Dimensions of Discipline Inventory (DDI) (Straus & Fouchier, 2007): dit instru-

ment is door Lyons et al. (2015) gebruikt om psychische agressie te meten. Res-

pondenten beantwoorden vier vragen, bijvoorbeeld: how often did your parents 

shout or yell at you? Dit werd beantwoord op een 10-puntsschaal van 0 (nooit) 

tot 9 (twee keer of vaker per dag); 

 Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) (Bernstein et al., 1994): Dit instrument  

is gebruikt door Dong et al. (2004) om emotionele en fysieke verwaarlozing te 

meten. Een voorbeeldvraag voor emotionele mishandeling is (reverse-scored) 

‘there was someone in my family who helped me feel important or special’ en 

voor fysieke mishandeling: ‘I didn’t have enough to eat.’ Vragen werden op een 

5-puntsschaal beantwoord van 1 (never true) tot 5 (very often true); 

 Schedule for the Assessment of intimate partner violence exposure in children 

(SAIPVEC). De la Vega et al. (2013) hebben dit instrument gebruikt om kinder-

mishandeling te meten. Het bevat vragen over verschillende typen mishandeling, 

namelijk: fysieke mishandeling, seksueel misbruik, fysieke verwaarlozing, en 

                                                
35 In de studies worden ernstig en zeer ernstig geweld vrijwel altijd samengenomen. In de CTS werd dit onder-

scheid dan ook nog niet gemaakt.  

36 Deze aantallen zijn inclusief de studie van Holmes, die gebruikmaakte van dossiers waarbinnen kindermishan-

deling aan de hand van de CTS is gemeten. 
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diverse vormen van psychische mishandeling. Elke vorm werd dichotoom geme-

ten (wel/niet aan de orde). 

 

Kindermishandeling vastgesteld op basis van dossiers 

Zes studies stellen kindermishandeling vast op basis van dossiers. Vier studies 

gebruiken daarvoor CPS dossiers. Hiervan stellen twee studies expliciet dat zij CPS 

dossiers includeren van zowel bevestigde als onbevestigde zaken van kindermishan-

deling (Casanueva et al., 2009; Renner & Slack 2006a). Renner en Slack baseren 

deze keuze op onderzoeken waarin geconcludeerd wordt dat er geen verschil is in 

schoolprestaties en latere delinquentie tussen kinderen wiens mishandelingszaken 

door CPS werden bevestigd of niet (ons inziens een wat vreemde argumentatie). In 

de twee andere studies, van Sousa et al. (2011) en McGuigan en Pratt (2001), wer-

den enkel CPS dossiers onderzocht waarbij kindermishandeling daadwerkelijk was 

vastgesteld. Sousa et al. combineren deze dossierstudie overigens met zelfrappor-

tages van moeders en kinderen, waarbij de CTS wordt gebruikt als meetinstrument.  

Rumm et al. (2010) maken gebruik van andersoortige dossiers: zij doorzochten de 

database van het Amerikaanse leger op aangetoonde voorvallen van kindermishan-

deling en huiselijk geweld. Het kindermishandelingsdossier was in dit geval geba-

seerd op medisch onderzoek, juridisch onderzoek en het professionele oordeel van 

het maatschappelijk werk en adviseurs. Tot slot blijft het bij Dixon et al. (2007) on-

duidelijk op welke dossiers de auteurs zich baseren en of het al dan niet bevestigde 

zaken van kindermishandeling betreft. 

3.2.7 Referentie periode 

Huiselijk geweld 

Van de geïncludeerde studies wordt huiselijk geweld vijftien keer over een referen-

tieperiode van het laatste jaar gemeten, drie keer over de gehele levensperiode 

(verder ‘ooit’ te noemen) en zes studies onderzochten beide perioden. Bij de overige 

studies was er een grote variatie in referentieperiode. Zo is er een studie die huise-

lijk geweld in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind onderzocht en een 

andere studie die de eerste 18 levensjaren van de respondent bevroeg. Enkele stu-

dies nemen een andere leeftijd als uitgangspunt, namelijk toen de respondent tus-

sen de 3 tot 12 maanden was; toen de respondent tussen de 8 en 17 jaar was;  

toen de respondent tussen de 9 en 12 jaar was; of toen de respondent 10 jaar  

was. Vijf studies richten zich tot slot op een andere periode voorafgaand aan het 

interview, namelijk: de afgelopen vijf jaar; of tussen drie maanden en zes jaar 

voorafgaand aan het onderzoek. Tot slot wordt in één onderzoek (Chan et al., 

2012), naast het afgelopen jaar en ooit, ook huiselijk geweld tijdens de zwanger-

schap gemeten.  

In zeven onderzoekspublicaties blijft de referentieperiode voor de prevalentie van 

huiselijk geweld onduidelijk. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval wanneer huiselijk 

geweld is vastgesteld op basis van een dossier (Copps Hartley, 2001; Dixon et al., 

2007). Bij deze onderzoeken is hier ofwel geen informatie over opgenomen in het 

dossier, ofwel hebben de onderzoekers hier niet over gerapporteerd. Ook De la Vega 

et al. (2013) en McCloskey (2001) geven geen informatie over de referentieperiode. 

Het betreft hier simpelweg vrouwen die mishandeld zijn of die centra voor mishan-

delde vrouwen bezoeken. Andere onderzoeken waarin de referentieperiode ondui-

delijk is, zijn die van Nicklas en McKenzie (2013), Sousa et al. (2011) en Juby et al. 

(2014). Bij deze laatste twee onderzoeken was het tevens onduidelijk hoe huiselijk 

geweld gemeten is. Er wordt hier enkel vastgesteld dat huiselijk geweld plaatsvindt. 

Nicklas en Mckenzie maken wel duidelijk hoe huiselijk geweld is gedefinieerd en 
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gemeten (in beide onderzoeken aan de hand van de CTS), maar beschrijven niet 

over welke periode dit is. 

 

Kindermishandeling 

De overlap tussen de referentieperiodes die zijn gekozen voor het meten van kin-

dermishandeling en huiselijk geweld is groot. Bij kindermishandeling wordt vijftien 

keer het afgelopen jaar als referentieperiode genomen; daarvan gold in twaalf ge-

vallen hetzelfde voor huiselijk geweld. De twee studies die kindermishandeling ooit 

hebben gemeten, gebruikten dezelfde referentieperiode voor huiselijk geweld. Van 

de vijf studies die beide perioden (afgelopen jaar en ooit) als uitgangspunt voor 

kindermishandeling namen, deden vier studies hetzelfde voor huiselijk geweld.  

In acht studies gold een andere referentieperiode, vaak ook overeenkomstig die 

voor huiselijk geweld. Een uitzondering hierop is de prospectieve studie van McGui-

gan en Pratt (2001). Zij onderzoeken huiselijk geweld in de eerste zes maanden na 

de geboorte van het kind, en kindermishandeling in de eerste vijf levensjaren van 

het kind. Ook Zololor et al. (2007) hanteren verschillende referentieperioden. Voor 

huiselijk geweld is dat het afgelopen jaar, terwijl de referentieperiode voor kinder-

mishandeling afhankelijk is van de onderzoeksvraag. Zo wordt voor fysieke mishan-

deling aan moeders gevraagd hoe vaak ze in de laatste maand hun kind hebben 

geslagen, gebrand, geschopt en geslagen, en wordt tevens gevraagd hoe vaak ze 

het afgelopen jaar hun kind met een object op de billen hebben geslagen. Tevens 

vragen de onderzoekers voor verwaarlozing of er sprake was of er gebrek was aan 

medische zorg in het afgelopen jaar of een gebrek aan voedsel in de afgelopen 

maand. 

In elf artikelen is de referentieperiode van kindermishandeling onduidelijk. Bij vier 

van deze studies wordt kindermishandeling gebaseerd op een dossier en verder niet 

gespecificeerd. 

3.2.8 Aantal respondenten 

Het aantal deelnemers in de bestudeerde onderzoeken varieert tussen de 81 en 

302.499. Dit laatste getal betreft de studie van Rumm et al. (2010). Dat is een gro-

te uitschieter. Wanneer het onderzoek van Rumm et al. buiten beschouwing wordt 

gelaten is het gemiddelde van de overige studies 1.101 deelnemers (SD=1643). 

Vooral de onderzoeken onder de algemene bevolking zijn uitgevoerd onder een 

grote onderzoeksgroep (minimum = 103, maximum = 8.629,37 gemiddeld = 1.286, 

SD=2.018). Het na Rumm et al. grootste onderzoek is van Dong et al. (2004) met 

8.629 deelnemers. Deze volwassen respondenten zijn bevraagd in een survey stu-

die.  

 

Van de steekproeven die zijn getrokken onder risicogroepen hebben McGuigan en 

Pratt (2001) de meeste respondenten, namelijk 2.544 gezinnen. Gemiddeld be-

draagt het aantal deelnemers in een risicogroep 667 respondenten (SD=689), met 

een minimum van 81 en een maximum van 2.544. Het aantal deelnemers in de 

klinische groep is meestal kleiner, maar kan erg variëren. Zo doen Holmes (2013), 

Casanueva et al. (2009) en Kelleher et al. (2008) onderzoek onder respectievelijk 

1.161, 1.236 en 1.305 dossiers, maar werden de overige onderzoeken uitgevoerd 

onder minder dan 500 respondenten (minimum van de klinische steekproeven= 

100, maximum = 1.305, gemiddeld = 574 en SD=510). 
  

                                                
37 Hierbij is Rumm et al. (2010) buiten beschouwing gelaten. 
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3.2.9 Onderzoeksvragen 

In bijna drie kwart van de onderzoeken is de samenloop tussen huiselijk geweld en 

kindermishandeling de hoofdvraag of één van de hoofdvragen van de studie. In vijf-

tien van deze studies was de onderzoeksvraag primair gericht op het vinden van 

een samenloop tussen deze twee variabelen en in vijftien studies was samenloop 

één van de belangrijkste onderzoeksvragen. In de overige elf onderzoeken waren 

samenloopgegevens slechts ‘bijvangst’ bij het beantwoorden van andere onder-

zoeksvragen. Die vragen hadden bijvoorbeeld in de eerste plaats betrekking op  

de effecten van huiselijk geweld en kindermishandeling op andere variabelen zoals 

gedragsproblemen van adolescenten. In deze studies werd de samenloop tussen de 

twee variabelen benoemd als beschrijvende achtergrondstatistiek. Deze onderzoe-

ken geven dan ook minder gedetailleerde informatie over de samenloop.  
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4 Resultaten prevalentie samenloop 

In het vorige hoofdstuk is het deel van het onderzoek gerapporteerd dat werd uit-

gevoerd ter beantwoording van onderzoeksvraag 1: Welke methoden worden inter-

nationaal gebruikt in onderzoek naar de samenloop van huiselijk geweld en kinder-

mishandeling binnen één gezin? In dit hoofdstuk rapporteren we over het deel van 

het onderzoek dat is uitgevoerd ter beantwoording van de onderzoeksvragen 2 en 

3: Welke resultaten worden gevonden met betrekking tot de aard en omvang van 

de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin? En  

wat is te concluderen over onderzoeksmethoden in relatie tot deze resultaten?  

 

Zoals in paragraaf 3.1.2 bleek, gaat het in onderzoek naar huiselijk geweld vrijwel 

altijd om (ex)partnergeweld. Het gevolg daarvan is dat dit hoofdstuk, op een para-

graaf na, ook enkel gaat over samenloop van partnergeweld en kindermishandeling 

in gezinnen. De uitzondering is paragraaf 4.7: daar is de samenloop van geweld 

door kinderen tegen hun ouders (oudermishandeling) en kindermishandeling aan de 

orde. 

 

Eerst worden in dit hoofdstuk de bevindingen over samenloop en samenhang van 

partnergeweld en kindermishandeling in de algemene bevolking gerapporteerd 

(paragraaf 4.1). Vervolgens worden de bevindingen over groepen waarbij huiselijk 

geweld dan wel kindermishandeling al is vastgesteld beschreven (paragraaf 4.2). 

Deze paragrafen beantwoorden onderzoeksvraag 2: welke resultaten worden ge-

vonden met betrekking tot de aard en omvang van de samenloop van huiselijk 

geweld en kindermishandeling binnen één gezin? De bevindingen worden voorts 

gerelateerd aan de gehanteerde definitie (paragraaf 4.3) en referentieperiode 

(paragraaf 4.4). Daarna gaan we in op de invloed van enkele andere keuzes op  

de hoogte van de gevonden samenloop (paragraaf 4.5) en op de bevindingen met 

betrekking tot het voorkomen van modellen van samenloop (paragraaf 4.6). Zo 

geven we antwoord op onderzoeksvraag 3: wat is te concluderen over onderzoeks-

methoden in relatie tot de resultaten met betrekking tot de aard en omvang van de 

samenloop? 

 

De indeling van studies in hoofdstuk 3 naar type steekproef (i.e. bevolking, risico-

groep en klinisch) blijft hier niet gehandhaafd. De reden daarvoor is de volgende. 

Sommige studies waarin onderzoek is gedaan onder de bevolking of risicogroepen, 

rapporteren slechts over een deel van hun onderzoeksgroep; namelijk dat deel 

waarin één vorm van geweld (huiselijk geweld of kindermishandeling) is vastge-

steld. Het andere deel, bijvoorbeeld het deel waarin helemaal geen geweld voor-

komt, wordt dan buiten beschouwing gelaten. Dit maakt dat de resultaten uit des-

betreffende studies beter vergelijkbaar zijn met klinische steekproeven, waarbij  

ook op voorhand de prevalentie van één geweldsvorm vaststaat. Zodoende is de 

indeling in hoofdstuk 4 niet gebaseerd op de steekproef die getrokken is, maar op 

de wijze waarop onderzoekers hun data hebben geanalyseerd en gerapporteerd. 
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4.1 Samenloop en samenhang in de algemene bevolking38 

4.1.1 Samenloop 

In deze paragraaf worden de samenlooppercentages tussen partnergeweld en 

kindermishandeling gerapporteerd die zijn gevonden in onderzoek onder de alge-

mene bevolking. In tabel 4.1 is te zien dat deze variëren tussen de 1,4% en 45,9%. 

Het hoogste percentage vormt een grote uitschieter naar boven en komt voort uit 

het onderzoek van Slep en O’Leary (2005), daarna volgen percentages van 34,2% 

(Chan, 2015) en 25% (Sousa et al., 2010). Voor alle kenmerken per studie wordt 

verwezen naar de bijlage bij hoofdstuk 3. 

 

Tabel 4.1 Percentages overlap in de algemene bevolkinga 

Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader 

Referentie- 

periode 

 

 Fysiekb  Overigc Criterium Fysiekb Overigc Criterium Kimid HGe  % 

Bourassa, 2007 MF; EF  CTS MF; EF P CTS
f
 O-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

24,9 

Chan, 2010
g
 EF  CTS MF; EF; L S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 3,8 

 EF  CTS MF; EF; L S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 3,7 

 EF  CTS MF; EF; L S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 1,5 

 EF  CTS MF; EF; L S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 1,5 

Chan, 2011 EF  CTS MF; EF; L  CTS O-TK O-O(2) Ooit 18,1 

 EF  CTS MF; EF; L  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 7,3 

Chan, 2015 MF; EF  CTS F  - O-TK O-O(2) Ooit 12,3 

 MF; EF  CTS F  - O-TK O-O(2) Laatste jaar 3,6 

 MF; EF  CTS  P - O-TK O-O(2) Ooit 34,2 

 MF; EF  CTS  P - O-TK O-O(2) Laatste jaar 16 

Mahoney et al., 2003 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 22,4 

Slep & O’Leary, 2005 MF; EF 

EF 

 CTS 

CTS 

MF; EF 

EF 

 CTS 

CTS 

O-TK 

O-TK 

O-O(2) 

O-O(2) 

Laatste jaar 

Laatste jaar 

45,9 

5,3 

Sousa et al., 2011 EF  Dossier/ 

CTS 

EF P CTS M-TK O-O Onduidelijk 25 

Tajima, 2004 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K M-V Laatste jaar 1,4 

Winstok, 2015 MF  CTS MF  CTS O-TK O-O(2) Leeftijd: 9-12 jaar 13,3 

a
 Leesvoorbeeld: Bourassa (2007) vond een samenlooppercentage van 24,9% voor kindermishandeling (minder ernstig en 

ernstig fysiek) en huiselijk geweld (minder ernstig en ernstig fysiek en psychologisch). Dit is gemeten aan de hand van de 

CTS. Hierbij is voor kindermishandeling gevraagd naar geweld door één of beide ouders (onduidelijk) naar een één target 

kind. De referentieperiode is onduidelijk. Voor huiselijk geweld is gevraagd naar geweld van man tegen vrouw, en vrouw 

tegen man (twee richtingen) over de afgelopen vijf jaar. 

b
 Fysiek geweld: MF (minder ernstig fysiek geweld); EF (ernstig of heel ernstig fysiek geweld); F (fysiek geweld, onduidelijk 

of dit ernstig is of niet); L (letsel door fysiek geweld). 

c
 Overig geweld: P (psychologisch, emotioneel, verbaal); S (seksueel geweld); V (verwaarlozing algemeen). 

d Slachtoffer/dader kindermishandeling: M (moeder); V (vader); O (één ouder of beide ouders); TK (targetkind); MK (meer-

dere kinderen); (T)K (onduidelijk). 

e Slachtoffer/dader huiselijk geweld: M (man); V (vrouw); O-O (tussen ouders, sekse en richting(en) onbekend – ‘er is 

sprake van huiselijk geweld tussen partners’) O-O(1) (binnen één gezin is de richting van huiselijk geweld in één richting 

                                                
38 Het merendeel van de studies is uitgevoerd in westerse landen (zie paragraaf 3.1.1). Van de studies uit andere 

delen van de wereld is nagegaan of de resultaten structureel afwijken van de westerse studies. Dit is niet het 

geval: rekening houdend met variabelen zoals definitie en referentieperiode, vallen de niet-westerse studies niet 

op wat betreft het niveau van samenloop. Deze zijn daarom niet apart gerapporteerd. 
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gemeten, welke richting is onduidelijk) O-O(2) (binnen één gezin zijn beide richtingen gemeten – man en/of vrouw is 

slachtoffer/dader). 

f
 We noemen de verschillende versies van de CTS (zoals CTS, CTS2, CTSPC) in de tabellen allemaal: CTS. 

g
 De eerste en derde rij van Chan (2010) hebben betrekking op het één pleger model (percentages van 3,8% en 1,5%). De 

andere twee rijen op het sequentiële pleger model (percentages van 3,7% en 1,5%). 

 

Een verklaring voor het hoge percentage uit de studie van Slep en O’Leary, is dat de 

onderzoekers alle richtingen en relaties hebben uitgevraagd waarin partnergeweld 

en kindermishandeling kunnen plaatsvinden (man tegen vrouw, vrouw tegen man, 

respectievelijk man tegen kind, vrouw tegen kind). Uiteraard is de gevonden pre-

valentie van samenloop dan hoger dan in studies waarin minder mogelijkheden zijn 

uitgevraagd, bijvoorbeeld enkel de samenloop van geweld door man tegen vrouw 

met geweld van vrouw tegen kind (zie verder paragraaf 4.2). Ook Chan (2015) 

heeft, vergeleken met de andere onderzoeken, een hoog samenlooppercentage 

gevonden. Een reden hiervoor kan zijn dat hij naast fysiek geweld ook ‘psychisch, 

verbaal of emotioneel’ (verder kortweg te noemen: psychisch) huiselijk geweld heeft 

meegenomen. De inclusie van psychisch geweld in de definitie van huiselijk geweld 

leidt, conform verwachting, vaak tot hogere samenlooppercentages dan wanneer de 

definitie beperkt is tot fysiek geweld (zie verder paragraaf 4.3). 

 

Geheel aan de onderkant van de range staan drie percentages – afkomstig uit twee 

studies – die opvallend lager zijn dan de overige bevindingen. Tajima (2004) rap-

porteert een samenlooppercentage van 1,4% en Chan (2010) twee percentages van 

1,5%. Deze percentages hebben drie aspecten met elkaar gemeen: (1) zij hebben 

betrekking op ernstige fysieke kindermishandeling (versus minder ernstige fysieke 

mishandeling); (2) zij hebben betrekking op de prevalentie van huiselijk geweld en 

kindermishandeling over het afgelopen jaar (versus ooit), en (3) zij hebben betrek-

king op eenzijdig gemeten partnergeweld binnen het gezin (bijv.: alleen van de man 

tegen de vrouw, andersom is het dan niet gemeten). Uit de rest van dit hoofdstuk 

zal blijken dat deze drie aspecten van invloed zijn op de resultaten. 

4.1.2 Samenhang  

De besproken samenlooppercentages hebben betrekking op de mate waarin de twee 

fenomenen overlappen. In deze studie: hoe vaak komen huiselijk geweld en kinder-

mishandeling samen in één gezin voor? Dat zegt nog niets over de vraag of de twee 

fenomenen ook met elkaar samenhangen. Bij samenhang gaat het om de vraag of 

huiselijk geweld ook vaker voorkomt in gezinnen waarin sprake is van kindermis-

handeling dan in gezinnen waarin geen sprake is van kindermishandeling (of vice 

versa). Zie ook bijlage 3 voor uitleg statistische termen.  

 

In twee studies (Winstok, 2015; Mahoney et al., 2003) zijn chi-kwadraat toetsen 

gerapporteerd die bevestigen dat de beide fenomenen samenhangen (Winstok: 

χ2=28,1, p<0,05; Mahoney et al.: χ2=35,8, p<0,05).  

 

Een aantal andere auteurs onderzocht de samenhang met behulp van logistische 

regressieanalyses.39 De uitkomst maat in die studies is de Odds Ratio. Wanneer 

deze significant is, betekent dit dat de kans op het plaatsvinden van kindermishan-

deling toeneemt wanneer er sprake is van huiselijk geweld, of vice versa. Bijna alle 

auteurs kiezen ervoor om huiselijk geweld als onafhankelijke variabele te meten en 

                                                
39 Zowel chi kwadraat toets als logistische regressie wordt gebruikt als de variabelen op nominaal niveau gemeten 

zijn, dat wil zeggen: kindermishandeling en huiselijk geweld hebben wel of niet plaatsgevonden. 
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kindermishandeling als afhankelijke variabele: er wordt dan onderzocht of kinder-

mishandeling vaker plaatsvindt in gezinnen met huiselijk geweld vergeleken met 

gezinnen zonder huiselijk geweld.40 In een multivariate regressieanalyse kan daarbij 

direct worden gecontroleerd voor de invloed van andere variabelen. Hierbij kan ge-

dacht worden aan kenmerken van het kind (zoals leeftijd, educatie, aantal broers/ 

zussen, sekse), kenmerken van de ouders (zoals leeftijd, burgerlijke staat, werk-

loosheid, inkomen), of specifieke variabelen zoals zelfcontrole, stress en depressie. 

Elf studies hebben een dergelijke logistische regressie analyse gerapporteerd (Chan, 

2011; Chan et al., 2012; Dong et al., 2004; Emery et al., 2014; Grasso et al., 

2016; Kelleher et al., 2008; Lyons et al., 2015; McCloskey, 2001; McGuigan & Pratt, 

2001; Rumm et al., 2010; Tajima 2000, 2002). De uitkomsten van deze analyses 

staan in bijlage 6 (Odd’s Ratio’s). De Odds Ratio’s zijn bijna altijd significant, ook als 

tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de invloed van andere variabelen. Alleen 

in de studie van Emery et al. (2014) zijn veel Odds Ratio’s niet significant onder 

controle voor andere variabelen.41 Waar bivariaat relaties werden gevonden tussen 

fysiek huiselijk geweld enerzijds en fysieke kindermishandeling of verwaarlozing 

anderzijds, hield onder controle voor andere beïnvloeders alleen de relatie tussen 

ernstig fysiek huiselijk geweld en fysieke kindermishandeling stand. 

 

In elf studies werd de samenhang tussen huiselijk geweld en kindermishandeling 

onderzocht door de correlatie tussen beide te meten. Deze maat wordt gebruikt als 

de twee variabelen op een continue schaal zijn gemeten: hangt een hogere frequen-

tie van huiselijk geweld samen met een hogere frequentie van kindermishandeling? 

De gevonden correlaties variëren tussen r=0,08 en r=0,62 (gemiddeld: r=0,32, 

mediaan: r=0,29). Nagenoeg alle correlaties zijn significant (zie bijlage 8). Twee 

studies die huiselijk geweld en/of kindermishandeling op meerdere momenten heb-

ben gemeten en zodoende correlaties over meerdere meetmomenten rapporteren, 

vormen hierop de uitzondering.42  

4.2 Samenloop in klinische groepen 

Deze paragraaf heeft betrekking op de samenloop binnen gezinnen waar huiselijk 

geweld dan wel kindermishandeling is vastgesteld. Betrokken zijn niet alleen de 

studies waarin een klinische steekproef is onderzocht, waarmee we bijvoorbeeld 

doelen op een steekproef die is getrokken in de vrouwenopvang. Ook zijn studies 

opgenomen die onder andersoortige steekproeven (bijv. een bevolkingsteekproef) 

                                                
40 Dong et al. (2004) vormen hierop een uitzondering: zij onderzoeken of huiselijk geweld (afhankelijke variabele) 

vaker plaatsvindt in gezinnen met kindermishandeling (onafhankelijke variabele) dan in gezinnen zonder kinder-

mishandeling. 

41 Dit waren: kenmerken ouders (zoals inkomen, educatie, burgerlijke staat) depressie van de vader, stress, alco-

holverslaving, ‘confucian beliefs’, kinderopvang, sociale ondersteuning, patriarchale overtuigingen en seksueel 

misbruik verleden vader. 

42 In de studie van Margolin et al. (2009) waren drie meetmomenten waarop fysiek partnergeweld en kindermis-

handeling door de moeder of door de vader (fysiek of psychisch) werd gemeten. De totale correlatie tussen 

huiselijk geweld en kindermishandeling door de moeder was significant, maar niet bij kindermishandeling door 

de vader. Van de afzonderlijke correlaties voor de drie meetmomenten zijn er meer niet- dan wel significant (zie 

tabelnoot e en f in bijlage 8). In de studie van Gustafsson (2014) waren er twee meetmomenten voor kindermis-

handeling en huiselijk geweld. De relatie tussen de twee variabelen was op het eerste meetmoment niet signifi-

cant, maar op het tweede meetmoment wel (zie tabelnoot h in bijlage 8). 
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zijn uitgevoerd, maar die wel rapporteren over de prevalentie van de ene vorm van 

geweld binnen de groep waar sprake is van de andere vorm van geweld.43  

 

In tabel 4.2 is te zien dat het percentage kindermishandeling in gezinnen waar spra-

ke is van huiselijk geweld, varieert tussen de 4,8% en 100%. Deze cijfers zijn mede 

gebaseerd op een aantal studies die in paragraaf 4.1 zijn besproken.44 Wanneer we 

alleen studies includeren die niet al in voorgaande paragraaf zijn opgenomen, blijft 

de range hetzelfde. De samenloop die gevonden wordt, loopt dus zeer sterk uiteen, 

als gevolg van allerlei verschillen in opzet en definities die in het navolgende worden 

besproken. Voor alle kenmerken per studie verwijzen we naar bijlage 4.  

 

                                                
43 In een aantal gevallen was het voor ons bovendien mogelijk deze prevalentie zelf te berekenen op basis van de 

gepubliceerde gegevens. Deze resultaten zijn eveneens opgenomen.   

44 Dit zijn de artikelen van Bourassa (2007), Chan (2010, 2011, 2015), Slep en O’Leary (2005), Tajima (2004) en 

Winstok (2015). Deze artikelen hebben ook samenlooppercentages in de algemene bevolking gerapporteerd. Die 

zijn in paragraaf 4.1 gerapporteerd. 
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Tabel 4.2 Percentage kindermishandeling in gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindta 

Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiek
b
  Overig

c
 Criterium Fysiek

b
 Overig

c
 Criterium Kimi

d
 HG

e
  

% 

samenloop 

% 

controle
f
 

Bourassa, 2007 MF; EF  CTS MF; EF P CTS O-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

48,3  

13,8 

Chan, 2010
g
 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 22,8 7,7 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 17,5 4,9 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 15,6 5 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 23,7 7,7 

Chan, 2011 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Ooit 54,4 20,1 

 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 46,5 8,2 

Chan, 2015 MF; EF  CTS  P Onbekend O-TK O-O(2) Ooit 74,7 26,6 

 MF; EF  CTS  P Onbekend O-TK O-O(2) Laatste jaar 57,6 17,2 

 MF; EF  CTS F  Onbekend O-TK O-O(2) Ooit 64,7 24,4 

 MF; EF  CTS F  Onbekend O-TK O-O(2) Laatste jaar 48 11,1 

De la Vega et al., 2013  P SAIPVEC 

(terrorizing) 

F P; S Steekproef 

mishandelde 

vrouwen 

O-TK M-V Onduidelijk 38,1  

  V SAIPVEC 

(denying emo-

tional respon-

siveness)
h
 

F P; S Steekproef 

mishandelde 

vrouwen 

O-TK M-V Onduidelijk 35,7  

  P SAIPVEC 

(spurning) 

F P; S Steekproef 

mishandelde 

vrouwen 

O-TK M-V Onduidelijk 27,4  

  P SAIPVEC 

(isolations) 

F P; S Steekproef 

mishandelde 

vrouwen 

O-TK M-V Onduidelijk 4,8  
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiek
b
  Overig

c
 Criterium Fysiek

b
 Overig

c
 Criterium Kimi

d
 HG

e
  

% 

samenloop 

% 

controle
f
 

Grasso et al., 2016 MF  CTS MF; EF  CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

89 63 

 MF  CTS  P CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

82 40 

 EF  CTS MF; EF  CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

42 16 

 EF  CTS  P CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

29 8 

  P CTS MF; EF  CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

100 81 

  P CTS  P CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

95 64 

Kelleher et al., 2008b MF; EF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 78,1 61,6 

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: voorafgaand aan 

laatste jaar 

74,5 61,6 

 MF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 77,4 60,9 

 MF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: voorafgaand aan 

laatste jaar 

73,4 60,9 

 EF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: voorafgaand aan 

laatste jaar 

14,4 8 

 EF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 12,8 8 

  P CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: voorafgaand aan 

laatste jaar 

91,5 75,7 
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiek
b
  Overig

c
 Criterium Fysiek

b
 Overig

c
 Criterium Kimi

d
 HG

e
  

% 

samenloop 

% 

controle
f
 

Kelleher et al., 2008b  P CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 90,3 75,7 

(vervolg)  V CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 51,4 29,4 

  V CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: voorafgaand aan 

laatste jaar 

41,8 29,4 

Mahoney et al., 2003 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 66,7  

McGuigan & Pratt, 2001 F P; V Dossiers F  Huisbezoek O-TK O-O(2) Kimi: eerste 5 jaar 

HG: 6 maanden na 

geboorte kind 

14  

Nicklas & Mackenzie, 

2013 

 V CTS EF P; S; E Lloyd M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: onduidelijk 

14,6 6,9 

Slep & O’Leary, 2005 MF; EF  CTS MF; EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 85,8  

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS M-TK V-M Laatste jaar 88,1  

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 94,5 80,2 

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS V-TK M-V Laatste jaar 76,3  

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS V-TK V-M Laatste jaar 74,6  

 EF  CTS EF  CTS M-TK M-V Laatste jaar 18  

 EF  CTS EF  CTS M-TK V-M Laatste jaar 14,4  

 EF  CTS EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 22,4 9,8 

 EF  CTS EF  CTS V-TK M-V Laatste jaar 14,7  

 EF  CTS EF  CTS V-TK V-M Laatste jaar 12,2  

Sousa et al., 2011 EF  Dossier 

/CTS 

EF P CTS M-TK O-O Onduidelijk 51 35,3 
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiek
b
  Overig

c
 Criterium Fysiek

b
 Overig

c
 Criterium Kimi

d
 HG

e
  

% 

samenloop 

% 

controle
f
 

Tajima, 2000 en 2002 MF; EF P CTS MF; EF S CTS 

S: 1 vraag 

O-TK M-V Laatste jaar 89,9 72,1 

 MF  CTS MF; EF S CTS 

S: 1 vraag 

O-TK M-V Laatste jaar 82,4 57,6 

 EF  CTS MF; EF S CTS 

S: 1 vraag 

O-TK M-V Laatste jaar 8,2 3,3 

  P CTS MF; EF S CTS 

S: 1 vraag 

O-TK M-V Laatste jaar 71,3 52,1 

Tajima, 2004 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K M-V Laatste jaar 8,5 3,6 

Winstok, 2015 MF  CTS MF  CTS O-TK O-O(2) Leeftijd: 9-12 jaar 82,1 43,4 

Zolotor et al., 2007  P CTS F P; S CTS O-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

37,9 7,9 

  V CTS F P; S CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 26 9,4 

a
 Deze tabel kan op dezelfde manier gelezen als tabel 4.1. Daarbij wordt in tabelnoot a van tabel 4.1 een leesvoorbeeld gegeven. 

b
 Fysiek geweld: MF (minder ernstig fysiek geweld); EF (ernstig of heel ernstig fysiek geweld); F (fysiek geweld, onduidelijk of dit ernstig is of niet); L (letsel door fysiek geweld). 

c
 Overig geweld: P (psychologisch, emotioneel, verbaal); S (seksueel geweld); V (verwaarlozing algemeen); V(e) (emotionele verwaarlozing); V(f) fysieke verwaarlozing); E (economisch). 

d Slachtoffer/dader kindermishandeling: M (moeder); V (vader); O (één ouder of beide ouders); TK (targetkind); (T)K (onduidelijk). 

e Slachtoffer/dader huiselijk geweld: M (man); V (vrouw); O-O (tussen ouders, sekse en richting(en) onbekend - ‘er is sprake van huiselijk geweld tussen partners’) O-O(1) (binnen één gezin is de richting van 

huiselijk geweld één richting op gemeten, welke richting is onduidelijk) O-O(2) (binnen één gezin zijn beide richtingen gemeten – man en/of vrouw is Slachtoffer/dader). 

f
 Het percentage samenloop is het percentage kindermishandeling in gezinnen waarin ook huiselijk geweld plaatsvindt. De controle is het percentage kindermishandeling in gezinnen waarin geen huiselijk 

geweld plaatsvindt.  

g
 De eerste en derde rij van Chan (2010) hebben betrekking op het één pleger model (percentages van 15,6% en 22,8%). De andere twee rijen op het sequentiële pleger model (percentages van 17,5% en 

23,7%). 

h
 De la Vega en collega’s beschouwen dit zelf als een vorm van psychologische mishandeling. Volgens onze definitie valt dit echter onder verwaarlozing. 
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Wat betreft het percentage huiselijk geweld in gezinnen waar kindermishandeling is 

vastgesteld, is in tabel 4.3 te zien dat dit varieert van 24% tot 89%. Hier zijn stu-

dies geïncludeerd die ook in paragraaf 4.1 zijn meegenomen.45 Wanneer deze buiten 

beschouwing worden gelaten ligt de range tussen de 28% en 89%. De samenloop 

die gevonden wordt, loopt dus ook hier zeer sterk uiteen, als gevolg van allerlei 

verschillen in opzet en definities die in het navolgende worden besproken. 

 

                                                
45 Dit zijn de artikelen van Bourassa (2007), Chan (2010), Chan (2011), Chan (2015), Slep en O’Leary (2005), 

Sousa et al. (2011), Tajima (2004) en Winstok (2015). 
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Tabel 4.3 Percentage huiselijk geweld in gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindta 

Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiekb  OverigC Criterium Fysiekb Overigc Criterium Kimid HGe  

% 

samenloop 

% 

controlef 

Bourassa, 2007 MF; EF 

 

CTS MF; EF 

P 

CTS 

O-TK O-O(2) 

Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

79,3 39,6 

Chan, 2010g EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 37,1 14 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Ooit 36,4 13,4 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 25 7.6 

 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K O-O(1) Laatste jaar 24 8,9 

Chan, 2011 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Ooit 55,3 13,8 

 EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 51,1 9,8 

Chan, 2015 MF; EF  CTS  P Onbekend O-TK O-O(2) Ooit 70,4 22,6 

 MF; EF  CTS  P Onbekend O-TK O-O(2) Laatste jaar 56,3 16,5 

 MF; EF  CTS F  Onbekend O-TK O-O(2) Ooit 38,3 9,9 

 MF; EF  CTS F  Onbekend O-TK O-O(2) Laatste jaar 25,9 4,5 

Copps Hartley, 2002  V Dossier Onbekend  Dossier O-TK M-V Onduidelijk 46,8  

 F  Dossier Onbekend  Dossier O-TK M-V Onduidelijk 44,2  

Dong et al., 2004 MF; EF  CTS MF; EF  CTS O-TK M-V Ooit 28,5 7,5 

  P CTS MF; EF  CTS O-TK M-V Ooit 40,2 10 

  V(f) CTQ MF; EF  CTS O-TK M-V Ooit 36,2 10,5 

  V(e)  CTQ MF; EF  CTS O-TK M-V Ooit 31,7 9,8 
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 

Fysiekb  OverigC Criterium Fysiekb Overigc Criterium Kimid HGe  

% 

samenloop 

% 

controlef 

Dong et al., 2004 

(vervolg) MF  

CTS MF; EF 
 

CTS 
M-TK 

O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

30 8 

Studie 

MF  

CTS 

 
P 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

82 40 

Studie 

EF  

CTS 

MF; EF 
 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

44 17 

Studie 

EF  

CTS 

 
P 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

89 63 

Studie 

 P 

CTS 

MF; EF 
 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

28 0 

Studie 

 P 

CTS 

 
P 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

77 25 

Studie EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 56,5 - 

Studie 

 

P 

Dossier 

F  Huisbezoek 

O-TK O-O Kimi: eerste 5 jaar 

HG: 6 maanden na 

geboorte kind 

34 - 

Studie 

F 

 

Dossier 

F  

Huisbezoek O-TK O-O Kimi: eerste 5 jaar 

HG: 6 maanden na 

geboorte kind 

48 - 

Studie 

 

V 

Dossier 

F  

Huisbezoek O-TK O-O Kimi: eerste 5 jaar 

HG: 6 maanden na 

geboorte kind 

40 - 

Studie 

 
V 

CTS 

EF 
S; P; E Lloyd M-TK M-V 

Kimi: laatste jaar 

HG: onduidelijk 

38 - 
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader Referentieperiode Samenloop 

 Fysiekb  OverigC Criterium Fysiekb Overigc Criterium Kimid HGe  

% 

samenloop 

% 

controlef 

Slep & O’Leary, 2005 MF; EF  CTS MF; EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 52,6 20,3 

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS M-TK V-M Laatste jaar 50 - 

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS V-TK M-V Laatste jaar 41,7 - 

 EF  CTS EF  CTS O-TK O-O(2) Laatste jaar 41,3 21 

 EF  CTS EF  CTS M-TK V-M Laatste jaar 37,1 - 

 EF  CTS EF  CTS V-TK M-V Laatste jaar 30  

Sousa et al., 2011 EF 

 

Dossier 

/CTS 

EF P CTS 

M-TK 

O-O 

Onduidelijk 

58 42,1 

Tajima, 2004 EF  CTS MF; EF S CTS O-(T)K M-V Laatste jaar 31,8 15,7 

Winstok, 2015 MF  CTS MF  CTS O-TK O-O(2) Leeftijd: 9-12 jaar 26,8 5,8 

a
 Deze tabel kan op dezelfde manier gelezen als 4.1. Daarbij wordt in tabelnoot a van tabel 4.1 een leesvoorbeeld gegeven. 

b
 Fysiek geweld: MF (minder ernstig fysiek geweld); EF (ernstig of heel ernstig fysiek geweld); F (fysiek geweld, onduidelijk of dit ernstig is of niet); L (letsel door fysiek geweld). 

c
 Overig geweld: P (psychologisch, emotioneel, verbaal); S (seksueel geweld); V (verwaarlozing algemeen); V(e) (emotionele verwaarlozing); V(f) fysieke verwaarlozing);E (economisch). 

d
 Slachtoffer/dader kindermishandeling: M (moeder); V (vader); O (één ouder of beide ouders); TK (targetkind); MK (meerdere kinderen); (T)K (onduidelijk). 

e 
Slachtoffer/dader huiselijk geweld: M (man); V (vrouw); O-O (tussen ouders, sekse en richting(en) onbekend - ‘er is sprake van huiselijk geweld tussen partners’) O-O(1) (binnen één gezin is de richting van 

huiselijk geweld één richting op gemeten, welke richting is onduidelijk) O-O(2) (binnen één gezin zijn beide richtingen gemeten – man en/of vrouw is slachtoffer/dader). 

f
 Het percentage samenloop is het percentage huiselijk geweld in gezinnen waarin ook kindermishandeling plaatsvindt. De controle is het percentage huiselijk geweld in gezinnen waarin geen kindermishande-

ling plaatsvindt. 

g
  De eerste en vierde rij van Chan (2010) hebben betrekking op het één pleger model (percentages van 37,1% en 24%). De andere twee rijen op het sequentiële pleger model (percentages van 36,4% en 

25%). 
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Er is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van enkel de samenloopcijfers. 

Wanneer een bepaalde vorm van kindermishandeling vaak voorkomt in gezinnen 

met huiselijk geweld, wil dit immers niet automatisch zeggen dat dit ook vaker  

voor komt dan in gezinnen zonder huiselijk geweld. Zie daarom steeds ook de 

laatste kolom van de tabel onder ‘controle’. Het controle percentage in tabel 4.3  

is het percentage huiselijk geweld in gezinnen waarin geen kindermishandeling 

plaatsvindt – dit percentage is altijd lager. 

4.3 Invloed van de definitie 

In de studies onder algemene bevolkingssteekproeven hebben alle samenloop per-

centages betrekking op enkel fysieke kindermishandeling (zie tabel 4.1). In geen 

van die studies zijn (aanvullend) andere vormen van kindermishandeling gemeten. 

Dat is wel het geval bij huiselijk geweld: daar is meer variatie in de gebruikte defi-

nities. Er zijn drie studies – met gezamenlijk vier statistische uitkomsten – die 

huiselijk geweld (mede) als psychisch geweld definiëren (Bourassa, 2007; Chan, 

2015; Sousa et al., 2011). De invloed van de huiselijk geweld definitie laat zich 

goed illustreren aan de hand van de studie van Chan (2015; zie tabel 4.1). In  

dat onderzoek zijn twee vormen van samenloop gemeten: de samenloop van kin-

dermishandeling en fysiek huiselijk geweld enerzijds, en psychisch huiselijk geweld 

anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat de samenloop met psychisch huiselijk geweld 

een stuk hoger is (16% voor het afgelopen jaar en 34,2% ooit) dan met fysiek hui-

selijk geweld (3,6% voor het afgelopen jaar en 12,3% ooit). 

 

Wanneer alleen ernstige fysieke kindermishandeling wordt gemeten, liggen de 

samenloopcijfers lager dan bij elke fysieke kindermishandeling, namelijk tussen de 

1,4% en 25% (zie tabel 4.1). Slep en O’Leary (2015) rapporteren twee samenloop-

percentages die dit goed illustreren. De samenloop van elk fysiek huiselijk geweld 

(i.e. minder ernstige en ernstigere vormen) en elke fysieke kindermishandeling is 

45,9%, terwijl dit voor alleen de ernstigere vormen van huiselijk geweld en kinder-

mishandeling 5,3% bedraagt. 

 

Met behulp van tabel 4.4 illustreren we de invloed van de definitie nader. Daarin is 

te zien wat de invloed is van de gehanteerde definitie op de gevonden prevalentie 

van kindermishandeling, in gezinnen waar huiselijk geweld is vastgesteld. Alle stu-

dies die hierover data rapporteren of het mogelijk maakten om deze gegevens te 

berekenen, zijn in deze analyse betrokken. 

 

In de tabel worden in de rijen vijf verschillende scenario’s, afhankelijk van de defini-

tie voor kindermishandeling, getoond. De N refereert aan het aantal waarnemingen 

(i.e. de samenlooppercentages), niet aan het aantal studies.  

 Scenario 1: in dit scenario zijn alle studies geïncludeerd die het percentage kin-

dermishandeling in een steekproef van gezinnen met huiselijk geweld rappor-

teren, ongeacht de definitie van kindermishandeling. De cijfers variëren tussen 

4,8% en 100%. Wanneer we kijken naar het aantal waarnemingen met samen-

looppercentages tussen de 0-25%, 26-50%, 51-75% of 76-100%, zien we een 

redelijk gelijke verdeling over deze vier groepen. 

 Scenario 2: dit scenario heeft betrekking op studies die het percentage kinder-

mishandeling in een steekproef van gezinnen met huiselijk geweld rapporteren, 

waarbij zowel ernstige als minder ernstige vormen van kindermishandeling zijn 

meegeteld. De percentages variëren van 8,2% tot 94,5%. De verdeling over de 
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vier groepen (samenloop 0-25%, 26-50%, 51-75% of 76-100%) wijkt niet sub-

stantieel af van de algemene verdeling over deze groepen (scenario 1). 

 Scenario 3: in dit scenario worden alleen ernstigere vormen van fysieke kinder-

mishandeling meegenomen. De range van samenloop met huiselijk geweld ligt 

een stuk lager opzichte van studies die ook minder ernstigere vormen van fysieke 

kindermishandeling includeren (scenario 2). Bovendien zijn veruit de meeste 

samenlooppercentages in dit scenario lager dan 25% en is in geen enkele studie 

een samenloop van boven de 75% gevonden. Dit wijkt af van studies die (ook) 

andere vormen van geweld meten; zij vinden namelijk vaker hogere percentages.  

 Scenario 4: in dit scenario wordt de samenloop tussen huiselijk geweld en psychi-

sche vormen van kindermishandeling bezien. Het samenlooppercentage neemt 

duidelijk toe. Slechts in één studie is een lagere samenloop dan 25% gevonden. 

Deze uitschieter omlaag is afkomstig uit de studie van De la Vega et al. (2013). 

Deze onderzoekers bestudeerden verschillende vormen van psychische kindermis-

handeling46 en rapporteerden afzonderlijk over elke vorm. Het percentage samen-

loop tussen huiselijk geweld en isolatie (isolation) was 4,8%, terwijl de samen-

loop met verachting (spurning) en terroriseren (terrorizing) aanzienlijk hoger lag, 

respectievelijk 27,4% en 38,1%.  

 Scenario 5: dit scenario heeft betrekking op de samenloop van verwaarlozing en 

huiselijk geweld. Slechts in vier studies – met vijf waarnemingen – is dit onder-

zocht. De range ligt vergeleken met andere ranges relatief laag. Ook is er geen 

enkele studie gevonden waarin het samenlooppercentage met huiselijk geweld 

hoger was dan 75%. We hebben hier geen verklaring voor.  

 

Tabel 4.4 De relatie tussen de definitie van kindermishandeling en het 

gevonden samenlooppercentage 

 

Minder 

ernstig 

fysiek 

Ernstig 

fysiek Psychisch 

Verwaar-

lozing 

Range samen-

loop (%) 

Aantal waar-

nemingen 

met samen-

loop <25% 

Aantal waar-

nemingen 

met samen-

loop  

26%-50% 

Aantal waar-

nemingen 

met samen-

loop  

51%-75% 

Aantal waar-

nemingen 

met samen-

loop >76% 

Scenario 1 (N=53) Ja Ja Ja Ja 4,8 tot 100 16 11 11 15 

Scenario 2 (N=37) Ja Ja Nee Nee 8,2 tot 94,5 13 5 9 10 

Scenario 3(N=19) Nee Ja Nee Nee 8,2 tot 66,7 13 3 3 0 

Scenario 4 (N=9) Nee Nee Ja Nee 4,8 tot 100 1 3 1 4 

Scenario 5 (N=5) Nee Nee Nee Ja 14,6 tot 51,4 1 3 1 0 

 

Een laatste illustratie van de invloed van de definitie (i.c. van kindermishandeling) 

komt uit de studie van Grasso et al. (2016). De 100% samenloop die Grasso et al. 

vonden, had te maken met de brede definitie van psychisch geweld in dat onder-

zoek. Schreeuwen of gillen door moeder tegen het kind werd namelijk gedefinieerd 

als psychisch geweld. Dit kwam in bijna alle onderzochte gezinnen voor. Ook in de 

gezinnen waar geen huiselijk geweld plaatsvond, gaf namelijk 81% van de moeders 

aan wel eens te schreeuwen of gillen tegen haar kind (item: ‘shouted, yelled or 

screamed’).47  
  

                                                
46 Isolation: unreasonably restricting contact with other children, not providing opportunities for socialization. 

Spurning: rejecting, scorning, ridiculing or criticizing the child.  

Terrorizing: behavior such as threatening to injure, kill or abandon the child or someone he/she cares about, or 

his/her pets (De la Vega et al., 2013). 

47 Het verschil was niet significant.  
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4.4 Invloed van de referentieperiode 

Wanneer wordt gemeten of huiselijk geweld en kindermishandeling ‘ooit’ hebben 

plaatsgevonden, zijn de samenlooppercentages - zoals verwacht kon worden gezien 

de grotere tijdspanne- hoger dan wanneer de prevalentie alleen over het afgelopen 

jaar wordt onderzocht. Bij metingen ‘ooit’ (drie studies, vijf percentages) liggen de 

cijfers tussen de 3,7% en 34,2%. Over het afgelopen jaar (6 studies, 9 

percentages) liggen de cijfers – als de uitschieter van Slep en O’Leary buiten 

beschouwing wordt gelaten – lager: tussen de 1,4% en 22,4% (zie tabel 4.5). De 

tabel illustreert tevens dat wanneer binnen één studie de samenloop in zowel het 

laatste jaar als ‘ooit’ wordt onderzocht, deze laatste referentieperiode structureel 

hogere samenloopcijfers oplevert. Zie hiervoor de studies van Chan.  

Overigens worden cijfers over het laatste jaar normaliter betrouwbaarder geacht 

dan cijfers over ooit. 

 

Tabel 4.5 De relatie tussen referentieperiode en samenlooppercentages in 

de bevolking 

Laatste jaar  Ooit 

1e auteur %  1e auteur % 

Tajima, 2004 1,4    

Chan, 2010 1,5  Chan 2010 3,7 

Chan, 2010 1,5  Chan 2010 3,8 

Chan, 2015 3,6  Chan 2015 12,3 

Slep, 2005 5,3    

Chan, 2011 7,3  Chan 2011 18,1 

Chan, 2015 16  Chan 2015 34,2 

Mahoney, 2003 22,4    

Slep, 2005 45,9    

4.5 Invloed van andere keuzes 

Naast keuzes als de definitie van geweld en de referentieperiode kunnen ook andere 

methodologische aspecten van invloed zijn op de samenlooppercentages die wor- 

den gevonden. In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens de relatie tus- 

sen samenloop met de richtingen en relaties waarover het geweld is gemeten, de 

invloed van de sekse van de pleger, de informatiebron of de respondenten die be-

vraagd zijn en de meetmethode en het gebruikte meetinstrument. 

4.5.1 De richting van het gemeten geweld 

Studies verschillen in de ‘richting’ van het geweld dat is onderzocht: wie doet wat bij 

wie? Als het gaat om het meten van partnergeweld, is dat soms eenzijdig en soms 

tweezijdig (geweld door beide partners tegen elkaar) gemeten. Als het gaat om het 

meten van kindermishandeling, is dat niet altijd in beide ouder-kindrelaties gemeten 

(maar bijv. alleen door moeder tegen kind). Verschillende combinaties van wat 

precies gemeten is, komen voor. Het is te verwachten dat wanneer onderzoekers 

geweld in beide richtingen (bij huiselijk geweld) en relaties (bij kindermishandeling) 

meten, de totale gevonden prevalentie hoger is dan in studies die dat niet doen. 

 

Een goed voorbeeld in dit kader is de studie van Slep en O’Leary (2005). De samen-

looppercentages zijn steeds hoger als naar geweld door beide ouders (tegen elkaar, 
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tegen het kind) wordt gekeken, dan wanneer naar geweld door één ouder wordt 

gekeken (tegen de andere ouder, tegen het kind). Zo is in tabel 4.3 (over gezinnen 

waar kindermishandeling is vastgesteld) te zien dat het percentage gezinnen met 

partnergeweld 52,6% bedraagt als wederzijds partnergeweld wordt geteld, terwijl 

dit percentage daalt naar 50% en 41,7% wanneer alleen het geweld door de moe-

der respectievelijk de vader wordt meegeteld.  

4.5.2 Sekse van de pleger 

Voor wat betreft de invloed van de sekse van de pleger moeten we ons beperken  

tot een klein aantal studies (Bourassa, 2007; Margolin et al., 2009; Slep & O’Leary, 

2005). Deze schetsen het volgende beeld. Wanneer kindermishandeling gepleegd 

wordt door de moeder, is de samenloop met huiselijk geweld groter dan wanneer  

de kindermishandeling wordt gepleegd door de vader, ongeacht de richting van  

het huiselijk geweld. De eerste studie die dit laat zien is die van Slep en O’Leary: 

wanneer wordt gekeken hoe vaak kindermishandeling voor komt in gezinnen met 

huiselijk geweld, is de samenloop hoger wanneer kindermishandeling gepleegd 

wordt door moeders, dan door vaders (tabel 4.2). Verder vond Bourassa (2007)  

een hogere correlatie tussen kindermishandeling en huiselijk geweld wanneer de 

moeder pleger is van kindermishandeling r=0,62 (p<0,05), dan de vader r=0,56 

(p<0,05). Bij Margolin et al. (2009) zien we hetzelfde patroon, respectievelijk 

r=0,26, (p<0,05) en r=0,17 (p>0,05). 

4.5.3 Meer informatiebronnen 

Veruit het grootste deel van de bestudeerde studies gebruikt één bron (waarmee 

bedoeld wordt: één persoon) voor het meten van de prevalentie van huiselijk ge-

weld en kindermishandeling. Toch zijn we studies tegengekomen die van meerdere 

bronnen (bijvoorbeeld moeder en kind) gebruikmaken. Vier studies die de over-

eenstemming tussen bronnen hebben gemeten, laten zien dat de overeenstem- 

ming niet vanzelfsprekend hoog is (Mahoney et al., 2003; McCloskey, 2001; Slep  

& O’Leary, 2005; Sousa et al., 2011). Dit houdt in dat verschillende bronnen ge-

deeltelijk verschillende incidenten rapporteren. McCloskey heeft bijvoorbeeld rap-

portages van moeders en adolescenten over kindermishandeling door de vader met 

elkaar vergeleken. Zij vond een overeenstemming van 57,5% voor minder ernstige 

vormen van fysieke mishandeling, 67,1% voor ernstigere vormen en – opvallend 

genoeg – slechts 21% voor zeer ernstige vormen van fysiek geweld (we komen hier 

nog op terug). De correlaties tussen de rapportages van moeders en adolescenten 

waren r=0,37 (p<0,05) voor algemeen fysiek geweld en r=0,18 (p<0,05) voor zeer 

ernstig fysiek geweld. McCloskey merkt op dat kinderen vaker ernstige mishandeling 

rapporteren dan hun moeders.  

 

Wanneer onderzoekers verschillende bronnen gebruiken om een vorm van geweld te 

meten en er is geen volledige overeenstemming, gebruiken zij een ‘either-party’ 

benadering. Een gebeurtenis hoeft dan slechts door één bron genoemd te worden 

om door de onderzoekers als mishandeling gecodeerd te worden. Het gevolg hier- 

van is dat de prevalenties, ook de prevalentie van de samenloop, hoger worden als 

auteurs meerdere bronnen bevragen. Ook Mahoney et al. (2003) laten dit zien. 

Moeders rapporteren in die studie prevalentiepercentages van partnergeweld van 

14,2% voor moeder tegen vader, 15,1% voor vader tegen moeder en 22,0% voor 

totaal partnergeweld. De prevalentiecijfers die de adolescenten rapporteren liggen 

iets hoger, namelijk; 19% voor moeder tegen vader, 16,8% voor vader tegen moe-

der en 24,5% voor totaal partnergeweld. Maar omdat de overeenstemming tussen 
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beiden laag is, nemen de prevalentiecijfers met de ‘either-party’ benadering toe 

naar 25,4% voor moeder tegen vader, 23,7% voor vader tegen moeder en 33,6% 

voor totaal partnergeweld. 

 

Onderzoekers kiezen voor een ‘either-party’ benadering omdat zij er vanuit gaan dat 

de kans op onderrapportage groter is dan overrapportage. Bij welke bron de kans 

op onderrapportage het grootst is kunnen we op basis van deze literatuurverkenning 

niet vaststellen. McCloskey (2001) merkt zoals eerder vermeld werd op dat kinderen 

vaker zeer ernstige vormen van mishandeling rapporteren dan moeders. Ze oppert 

dat de moeders misschien geen weet hebben van de ernstige mishandeling door de 

vader (het kan zich in het verborgene afspelen), het vergeten zijn, of angst hebben 

voor de gevolgen van het onderkennen of bespreken hiervan.  

4.5.4 Meetmethode en -instrument 

De keuze voor een onderzoeksmethode (survey, face-to-face interview, telefonische 

enquête of dossieronderzoek) kan de resultaten ook beïnvloeden. De relatie tussen 

meetmethode en samenloopcijfers is weergegeven in tabel 4.6. De N refereert aan 

het aantal waarnemingen van samenloop, niet aan het aantal studies. Dossierstu-

dies zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. Ten aanzien van zelfrapportages bij 

bevolkingsstudies en risicogroepen wijzen de resultaten erop dat de samenloop-

cijfers het hoogst zijn bij survey onderzoek en het laagst bij telefonische enquêtes. 

Dit patroon is echter niet terug te zien in de ranges bij studies waarbij huiselijk ge-

weld of kindermishandeling al was vastgesteld.  

 

Tabel 4.6 De relatie tussen methode van onderzoek en samenlooppercen-

tages (in ranges)a 

 Bevolkingsstudies/ 

risicogroep 

Wanneer huiselijk geweld 

al is vastgesteld 

Wanneer kindermishan-

deling al is vastgesteld 

Survey onderzoek 3,6%-45,9% (n=8) 4,8%-100% (n=27) 25,9%-89% (n=23) 

Face-to-face interview 1,5%-18,1% (n=6) 15,6%-91,5% (n=17) 24%-55,3% (n=6) 

Telefonische enquête  1,4% (n=1) 8,2%-89,9% (n=7) 31,8% (n=1) 

a
 Hierin worden enkel studies meegenomen die voor kindermishandeling en huiselijk geweld dezelfde meetmethode gebruikt 

hebben. 

 

Op basis van de onderzochte studies is weinig te zeggen over de invloed van het 

gebruikte meetinstrument op de samenlooppercentages. De reden daarvoor is dat, 

met een andere keuze voor meetinstrument, ook vaak een andere keuze is gemaakt 

in de definitie van mishandeling. Wel kunnen we concluderen dat de percentages en 

correlaties die met andere meetinstrumenten dan de Conflict Tactics Scale onder-

zocht zijn, niet opvallend van het gemiddelde afwijken. 

4.6 Modellen van samenloop 

In de vorige paragrafen hebben we de samenloopcijfers uiteengezet en zijn we na-

gegaan welke invloed verschillende onderzoek keuzes (voor een definitie van ge-

weld, referentieperiode, richting van het te meten geweld, informatiebronnen en 

methoden van bevraging) hebben op deze cijfers. In deze paragraaf gaan we in op 

de modellen van samenloop die in paragraaf 2.1 zijn beschreven. De vraag die we 

hierbij stellen is: komt het ene model vaker voor dan het andere? Om een goede 

vergelijking te maken, betrekken we enkel studies die meerdere modellen hebben 
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onderzocht. We willen verschillen in resultaten namelijk kunnen toewijzen aan de 

modellen, en voorkómen dat verschillen veroorzaakt worden door andere variabe-

len, waarvan we hebben gezien dat deze veel invloed hebben op de samenloopper-

centages. 

 

In slechts drie studies is de samenloop zo gemeten en geanalyseerd, dat het moge-

lijk is om binnen die studies de prevalentie van enkele modellen te met elkaar te 

vergelijken. Slep en O’Leary (2005) zijn daarbij het meest volledig. De data uit hun 

onderzoek maken het mogelijk om na te gaan in hoeverre vier van de zes in para-

graaf 2.1 beschreven modellen in de algemene bevolking voorkomen. Het betreft de 

volgende beschrijvende modellen:  

 één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling; 

 sequentiële pleger; 

 tweezijdig partnergeweld, plus kindermishandeling; 

 twee plegers kindermishandeling, met éénzijdig partnergeweld . 

Chan (2010) en Mahoney et al. (2003) hebben verder de eerste twee modellen met 

elkaar vergeleken. De uitkomsten van de drie studies worden achtereenvolgens 

beschreven.  

 

Slep en O’Leary (2005, p. 440) specificeren specifieke patronen van partnergeweld 

(door de man, de vrouw of door beiden) en kindermishandeling (door de man, de 

vrouw of door beiden) onder de algemene bevolking. Op basis van hun publicatie 

was het voor ons mogelijk de prevalentie van vier modellen te berekenen (zie tabel 

4.7). Wanneer er sprake is van samenloop, komt het model ‘tweezijdig partnerge-

weld, plus kindermishandeling’ het meeste voor (31,8%). Meer specifiek: voor elk 

fysiek geweld48 is het meest voorkomende patroon dat beide partners gewelddadig 

zijn tegen elkaar en beiden ook tegen het kind (Slep & O’Leary, 2005, p. 440). Voor 

enkel ernstig fysiek geweld komt het vaker voor dat beide partners gewelddadig 

tegen elkaar zijn en slechts één van hen ook tegen het kind. Daarnaast blijkt dat het 

model ‘twee plegers van kindermishandeling, met éénzijdig partnergeweld’ als al het 

geweld (ernstig en minder ernstig) wordt meegeteld, in bijna 10% van de bevolking 

voorkomt, terwijl dit patroon bij ernstig fysiek geweld niet voorkomt. 

 

Tabel 4.7 Prevalentie modellen van samenloop, gebaseerd op Slep en 

O’Leary (2005)  

Model van samenloop Definitie van mishandeling 

 

Ernstig fysiek 

geweld (%) 

Elk fysiek geweld 

(%) 

Totaal samenloop 

Waarvan: 

 één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling 

 sequentiële pleger 

 tweezijdig partnergeweld, plus kindermishandeling 

 twee plegers kindermishandeling, met éénzijdig partnergeweld 

5,3 

 

0,9 

0,9 

3,5 

0 

45,9 

 

1,3 

0,9 

31,8 

9,9 

 

Tabel 4.7 laat, net als tabel 4.8, zien dat de verschillen tussen het model ‘één pleger 

van zowel partnergeweld als kindermishandeling’ en het model van de  ‘sequentiële 

pleger’ klein zijn.  

 

                                                
48 Met ‘elk fysiek geweld’ wordt bedoeld: ernstige én minder ernstige vormen van fysiek geweld. 
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Daarnaast is het op basis van de gepubliceerde data van Slep en O’Leary mogelijk 

de modellen ‘één pleger van zowel partnergeweld als kindermishandeling’ en 

‘sequentiële pleger’ te vergelijken bij de gezinnen waar sprake is van huiselijk ge-

weld. Wordt gekeken naar elk fysiek geweld dan komt het model ‘één pleger van 

zowel partnergeweld als kindermishandeling’ waarin de vrouw de pleger is het 

meest voor. Terwijl bij ernstig fysiek geweld de samenloop juist het hoogst is bij  

het ‘sequentiële-pleger’ model, waarin de man partnergeweld pleegt en de moeder 

kindermishandeling. 

 

Ook Chan (2010) en Mahoney et al. (2003) hebben het één-pleger model en het 

sequentiële pleger model onderzocht. Uit de resultaten van Chan blijkt niet dat het 

ene model vaker voorkomt dan het andere. De procentuele samenloopcijfers van de 

twee modellen verschillen telkens hooguit twee procentpunten tussen de modellen, 

en bovendien telkens een andere kant op (zie tabel 4.8) 

 

Tabel 4.8 Prevalentie modellen van samenloop, gebaseerd op Chan (2010) 

Model van samenloop Referentieperiode 

 Laatste jaar Ooit 

Samenloop in de algemene bevolking   

Eén pleger 

Sequentiële pleger 

1,5 

1,5 

3,8 

3,7 

Samenloop als huiselijk geweld is vastgesteld   

Één pleger 

Sequentiële pleger 

15,6 

17,5 

22,8 

23,7 

Samenloop als kindermishandeling is vastgesteld   

Één pleger 

Sequentiële pleger 

24 

25 

37,1 

36,4 

 

Mahoney et al. (2003) deden twee hiërarchische regressieanalyses waarin zij onder-

zochten in hoeverre deze twee verschillende modellen voorkomen: het ‘sequentiële 

plegermodel’ (de ‘parent victim’ hypothese) en het één-plegermodel’ (de ‘parent 

aggressor’ hypothese). Zij maakten hierbij onderscheid tussen de sekse van de 

plegers. De onderzoekers vinden ondersteuning voor de ‘parent victim’ hypothese 

voor beide seksen: zowel moeders als vaders die slachtoffer zijn van partnergeweld, 

plegen vaker kindermishandeling. Hierbij is gecontroleerd voor het eigen gebruik 

van agressie tegen de partner. Voor de ‘parent aggressor’ hypothese werd alleen 

ondersteuning gevonden bij de vader als pleger, niet de moeder. Hierbij is gecon-

troleerd voor slachtofferschap van huiselijk geweld. 

 

De bevindingen in deze paragraaf kunnen als volgt worden samengevat. Alleen Slep 

en O’Leary hebben voldoende informatie verzameld om vier modellen te onderzoe-

ken. Wanneer huiselijk geweld en kindermishandeling samenlopen binnen de bevol-

king, is het meest voorkomende patroon dat er sprake is van tweezijdig partner-

geweld, waarbij één of beide ouders ook het kind mishandelen. Ten aanzien van het 

één-pleger model en het sequentiële pleger model is er geen indicatie dat één model 

vaker voorkomt dan het andere model. We willen echter benadrukken dat deze 

samenvatting gebaseerd is op slechts drie studies. 
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4.7 Oudergeweld en kindermishandeling 

In de in het voorgaande besproken studies is onderzocht wat de samenloop is 

tussen partnergeweld en kindermishandeling. In drie studies is onderzoek gedaan 

naar geweld door kinderen tegen de ouders (oudergeweld) en kindermishandeling. 

Deze studies betreffen dus een deel van model 5, ‘gezinsdysfunctie’ (zie paragraaf 

2.1). Door het lage aantal studies is het niet mogelijk uitgebreid in te gaan op 

samenlooppercentages en de invloed van methodologische keuzes daarop. Daarom 

worden in deze paragraaf de drie studies afzonderlijk beschreven.  

 

Browne en Hamilton (1998) onderzochten de relatie tussen strategieën die ouders 

en hun kinderen (ten tijde van het onderzoek waren zij jonge studenten) gebruiken 

wanneer zij met elkaar in conflict zijn. De studenten zijn bevraagd over zowel de 

strategieën die hun vader en moeder het afgelopen jaar hebben gebruikt, als de 

eigen strategieën gericht op hun vader en moeder. Vervolgens is nagegaan in 

hoeverre de kindermishandeling en het oudergeweld tweezijdig was. In andere 

woorden: in hoeverre was er sprake van samenloop? Zij kwamen tot de volgende 

bevindingen: 

 geweld van kind tegen moeder is 79,5% tweezijdig; 

 geweld van kind tegen vader is 80,8% tweezijdig; 

 geweld van moeder tegen kind is 40,8% tweezijdig; 

 geweld van de vader tegen kind is 28,8% tweezijdig. 

Bovenstaande kan als volgt worden gelezen: Wanneer er sprake is van 

oudermishandeling tegen één van de ouders, is het kind in ongeveer 80% van de 

gevallen ook slachtoffer van kindermishandeling door dezelfde ouder. Wanneer er 

sprake is van kindermishandeling door de moeder, is zij in 41% van de keren ook 

slachtoffer van oudermishandeling. Voor de vader is dit 29%. De onderzoekers 

concluderen derhalve dat de prevalentie van oudergeweld sterk gerelateerd is aan 

slachtofferschap van kindermishandeling.  

 

Bartle-Haring et al. (2015) hebben, over een periode van twee jaar, elke zes maan-

den de samenhang van kindermishandeling (fysiek en psychisch) en oudermishan-

deling (fysiek en psychisch) gemeten. Dit resulteerde in vijf meetmomenten: base-

line, 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, en 24 maanden. Zij hebben hiervoor 

zowel adolescenten als hun ouders bevraagd. De onderzoekers hebben een aan de 

hand van structural equation modelling getoetst hoe deze variabalen verband hou-

den met elkaar, waarbij telkens is gekeken of gedrag op een meetmoment voor-

speld kon worden uit gedrag van het vorige meetmoment. Uit de resultaten bleek 

nauwelijks samenhang. Voor fysiek geweld vonden de onderzoekers alleen een 

verband tussen fysieke kindermishandeling op het 18-maandenmoment en fysieke 

oudermishandeling op het 24-maandenmoment (unstandardized estimate49 = 0,29, 

p<0,05). Voor verbaal geweld vonden de onderzoekers een verband tussen verbale 

oudermishandeling op 6 maanden en verbale kindermishandeling op 12 maanden 

(unstandardized estimate = 0,17, p<0,05). Omdat alle andere mogelijke verban- 

den niet significant waren – dit is het merendeel – concluderen de onderzoekers  

dat er weinig samenhang is, en dat het dus niet goed mogelijk is om vormen van 

mishandeling te voorspellen aan de hand van eerder gedrag. De afwezigheid van 

significante verbanden wordt door de onderzoekers verklaard uit het feit dat de 

adolescenten ten tijde van het onderzoek allemaal in behandeling waren voor ver-

slavingsproblematiek. Het kan zijn dat de behandeling een patroon van wederkerig-

                                                
49 Dit zijn de ongestandaardiseerde regressie coëfficiënten uit een pad-analyse die met Mplus is uitgevoerd. 
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heid (waarin het ene geweld een reactie is op het andere geweld) tot een halt heeft 

gebracht. Sowieso betreft dit een studie onder een heel specifieke groep. 

 

Lyons et al. (2015) hebben de samenhang gemeten tussen partnergeweld, kinder-

mishandeling en oudermishandeling. Dit hebben ze gedaan door studenten retro-

spectief te bevragen over de periode in hun leven dat ze 10 jaar waren. De onder-

zoekers vonden positieve correlaties tussen oudermishandeling en kindermishan-

deling. Meer specifiek: oudermishandeling, zowel verbaal als fysiek, tegen vaders  

en moeders, is gecorreleerd met drie vormen van kindermishandeling: spanking 

(een ‘pak voor de broek’, zie ook paragraaf 1.2), psychische agressie en fysieke 

mishandeling. De hoogste correlatie werd gevonden voor verbale oudermishande- 

ling tegen de moeder en psychische kindermishandeling (r=0,39, p<0,05) en de 

laagste – maar wel significant – voor fysieke oudermishandeling tegen de vader en 

psychische kindermishandeling (r=0,17, p<0,05). Op basis van hiërarchische en 

logistische regressie analyses, waarin gecontroleerd is voor sekse van het kind en 

etniciteit, schetsen de onderzoekers echter een iets genuanceerder beeld. Kinderen 

die het slachtoffer zijn van fysieke kindermishandeling – ongeacht of de moeder of 

vader pleger is – plegen vaker fysieke oudermishandeling tegen moeders maar niet 

tegen vaders. Ook verbale agressie tegen kinderen door moeders en vaders, was 

alleen geassocieerd met verbale oudermishandeling tegen moeders. Ten slotte was 

er een relatie tussen spanking door moeders en verbale oudermishandeling tegen 

moeders.  

 

Op basis van bovenstaande kunnen we stellen dat van de besproken studies feitelijk 

alleen Browne en Hamilton (1998) de samenloop tussen ouder- en kindermishande-

ling hebben onderzocht. Zij vonden dat wanneer er oudermishandeling plaatsvindt, 

er in 80% van de gevallen ook sprake is van kindermishandeling. Andersom is 41% 

van de moeders die hun kind mishandelen ook slachtoffer van oudermishandeling 

door hetzelfde kind. Voor vaders is dit 29%. Bartle-Haring et al. (2015) en Lyons et 

al. (2015) onderzochten niet de samenloop maar de samenhang tussen kindermis-

handeling en oudermishandeling. Het onderzoek op dit deelterrein maakt vooralsnog 

het trekken van een gefundeerde conclusie onmogelijk.  
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5 Conclusies en reflectie  

De probleemstelling van deze literatuurverkenning luidt: hoe wordt internationaal 

onderzocht wat de aard en omvang is van de samenloop en samenhang van huise-

lijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin en welke resultaten worden in 

dat verband gevonden? De aanleiding voor het onderzoek is de wens om de moge-

lijkheden voor een eventueel Nederlands empirisch onderzoek naar genoemde 

samenloop te verkennen en tegelijkertijd in kaart te brengen wat hierover inter-

nationaal al bekend is. Eventuele Nederlandse bevindingen kunnen daar dan aan 

worden gerelateerd.  

 

Ten behoeve van de literatuurverkenning, waarin het gaat om de samenloop en 

samenhang van geweld tegen kinderen (kindermishandeling) 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 werd als huiselijk geweld gedefi-

nieerd. Daaronder zou dan vallen geweld tussen de volwassenen in het gezin, ge-

weld door kinderen tegen volwassenen en geweld van kinderen onderling. Echter,  

er zijn overwegend studies gevonden die betrekking hebben op de samenloop van 

kindermishandeling met partnergeweld. Geconcludeerd wordt daarom primair over 

de samenloop van partnergeweld en kindermishandeling.  

 

Wanneer gedoeld wordt op de samenloop van huiselijk geweld en kindermishande-

ling binnen één gezin volgens de hier gehanteerde definities, wordt ook wel kortweg 

‘samenloop’ en ‘samenloop in het gezin’ geschreven. We spreken steeds over ‘het 

kind’, omdat het meeste onderzoek ook op een bepaald kind is gericht. Maar natuur-

lijk kunnen er meer kinderen in het gezin aanwezig zijn en zij kunnen ook slacht-

offer (en pleger) van geweld zijn. 

 

Nadat in paragraaf 5.1 is beschreven waar de geselecteerde studies betrekking op 

hebben, worden in paragraaf 5.2 tot en met 5.5 de vier onderzoeksvragen beant-

woord. Vervolgens wordt ingegaan op de implicaties van deze verkenning voor de 

praktijk (in paragraaf 5.6) en voor verder onderzoek (in paragraaf 5.7). 

5.1 Object van onderzoek in studies naar samenloop 

Ten behoeve van de verkenning is een systematische literatuursearch uitgevoerd. 

41 artikelen die verslag doen van relevant empirisch onderzoek en die sinds 1998 

zijn verschenen, zijn geïncludeerd en beschreven. 1998 is als beginjaar gekozen 

omdat in dat jaar de eerste en tot nu toe ook laatste volledige review van studies 

over de samenloop van kindermishandeling en partnergeweld in het gezin is gepu-

bliceerd (Appel & Holden, 1998).  

 

Huiselijk geweld betreft in veruit de meeste gevonden studies uitsluitend geweld 

tussen de ouders of verzorgers in het gezin, oftewel partnergeweld. Dit geweld kan 

plaatsvinden 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. Daarnaast zijn 

enkele studies gevonden over de samenloop van kindermishandeling en geweld door 

(adolescente) kinderen tegen ouders (oudergeweld genoemd).  
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In veruit de meeste studies naar samenloop wordt fysieke kindermishandeling50 

onderzocht, maar ook onderzoek naar psychische mishandeling en verwaarlozing is 

geen uitzondering. Studies naar seksueel misbruik vonden we minder. Dit is gedeel-

telijk een gevolg van het gegeven dat in dergelijke studies relatief vaak ook geweld 

door plegers van buiten het gezin wordt geïncludeerd. In die gevallen zijn ze niet 

opgenomen in deze literatuurstudie. Wat betreft partnergeweld is fysieke mishan-

deling eveneens het meest onderzocht, op afstand gevolgd door psychisch geweld 

en seksueel geweld. Dit betekent dat andere vormen dan fysiek geweld vaak onder-

belicht blijven in onderzoek.  

 

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

de orde komt 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 plaatsvindt in gezinnen met jonge of juist 

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

 

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

Toch is nog opvallend vaak enkel geconstateerd dat er ‘sprake is van kindermishan-

deling’, waarbij onduidelijk is wat de sekse van de volwassen pleger is. Studies die 

daarover wel duidelijk zijn, meten vaak het plegen door zowel de mannelijke als 

vrouwelijke volwassene, maar ook vaak enkel kindermishandeling door de moeder/ 

vrouwelijke volwassene in het gezin. Het komt daarentegen erg weinig voor dat uit-

sluitend kindermishandeling door de vader (of een andere mannelijke volwassene) 

in het gezin wordt gemeten. Vaders zijn in onderzoek naar samenloop dus 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. Daarna volgt een aantal studies waarin 

wederzijds geweld is uitgevraagd. In een kleiner aantal studies is de sekse van 

betrokkenen niet duidelijk.  

 

In de studies is nauwelijks aandacht voor in het bijzonder kindermishandeling door 

volwassenen die zelf niet de (biologische of wettelijke) ouder zijn. Alle ouders en 

verzorgers worden samengenomen. Samenlooponderzoek met aandacht voor de 

vraag hoe vaak de pleger van kindermishandeling bijvoorbeeld de nieuwe partner 

van de ouder is, is niet aangetroffen. Ook ex-partners worden niet van de partners 

onderscheiden in de studies. Dit is een hiaat in de kennis tot nu toe. 

5.2 Welke methoden worden internationaal gebruikt in onderzoek naar 

de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen 

één gezin? 

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 

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

text steeds gedoeld op fysiek niet-seksueel geweld. Dit geldt zowel bij kindermishandeling als huiselijk geweld.   
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het andere fenomeen. In enkele gevallen is naast de klinische steekproef ook een 

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

 

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

het onderzoek onder bevolkingssteekproeven wordt gedaan met zelfrapportage 

methoden (schriftelijk, telefonisch, face to face). Zelfrapportage vindt plaats door  

de ouders, meestal de moeders, en de kinderen. Vaders zijn vooralsnog weinig be-

vraagd over zowel partnergeweld als kindermishandeling. In onderzoek onder kli-

nische groepen wordt veel gebruikgemaakt van informatie uit dossiers, bijvoorbeeld 

van de kinderbescherming. Het gebruik van verschillende methoden (bijv. zelfrap-

portage naast dossieronderzoek) in één onderzoek is niet vaak aangetroffen. Het 

bevragen van meerdere personen, bijvoorbeeld 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 samenloop 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 kindermishan-

deling bij kinderbeschermingsorganisaties. Er kan dan sprake zijn van ‘vals positie-

ven’. In onze rapportage over gevonden prevalenties (zie paragraaf 5.3) 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 onomsto-

telijk vastgesteld. Om dat te kunnen doen zou het in onderzoek volgen van stellen 

vanaf een eerder moment, voor de geboorte van het eerste kind, nodig zijn.  

 

Bij zelfrapportages wordt vaak gevraagd naar ervaringen in het laatste jaar, soms 

ook naar ervaringen ooit. De duur (in bijvoorbeeld maanden of jaren) van de 

samenloop wordt doorgaans niet onderzocht. 

 

De meeste studies maken gebruik van (verschillende versies en schalen van) de 

Conflict Tactics Scale (CTS). Geen enkel ander instrument is net als de CTS meer 

dan eens gebruikt. Daarbij valt op dat de frequentie van plaatsvinden van de ge-

beurtenissen (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 incidenten kunnen dus zowel 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, als voor een jaar 

waarin dit soort incidenten aan de orde van de dag zijn geweest.  
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De CTS is als het gaat om het meten van huiselijk geweld een veel gebruikt maar 

ook veel bekritiseerd instrument, om diverse redenen.51 Bekritiseerd is onder meer 

het gegeven dat de motivatie/intentie en context van de uitgevraagde incidenten 

niet in beeld worden gebracht. Ook de duur van het geweld wordt in de CTS niet 

uitgevraagd. Op deze plaats signaleren we dat studies waarin andere instrumenten 

dan de CTS gebruikt zijn, niet genuanceerder rapporteren over de mate waarin 

samenloop voorkomt.  

 

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. 

  

Beperkingen 

Een beperking van deze literatuurverkenning is dat de methodologische kwaliteit 

van de gevonden studies niet systematisch is beschreven en beoordeeld. Aspecten 

zoals de representativiteit van de steekproeven, non-respons en de betrouwbaar-

heid en validiteit van de methoden en meetinstrumenten, zijn in deze verkenning 

niet van een waardeoordeel voorzien. Een dergelijke systematische exercitie voer- 

de te ver gezien het verkennende karakter van deze studie. Als dit in toekomstig 

onderzoek eventueel alsnog zou worden gedaan, is een probleem dat over genoem-

de aspecten vaak geen (volledige) informatie voorhanden is in de artikelen. Er wordt 

dan bijvoorbeeld verwezen naar andere publicaties voor meer informatie over de 

steekproeftrekking of het meetinstrument, of er wordt geheel niet op dit soort 

aspecten ingegaan.  

Als basiseisen voor de kwaliteit zijn in deze verkenning gesteld dat de te includeren 

studies collegiaal getoetst moesten zijn en dat de rapportage voldoende helder was 

over het type steekpoef. Studies waarin samenlooppercentages werden berekend op 

basis van (ook) niet-onderzochte en niet-bevestigde meldingen van kindermishan-

deling bij kinderbeschermingsorganisaties werden eveneens niet opgenomen. Dit 

waarborgt een bepaalde basiskwaliteit. Echter het neemt niet weg dat de studies, 

zoals elk onderzoek, ook methodologische beperkingen hebben. In de verkenning is 

geïnventariseerd wat de auteurs van de geïncludeerde studies zelf als beperkingen 

van hun onderzoek vermelden. Beperkingen die auteurs meermaals noemen, heb-

ben betrekking op de retrospectieve aard van zelfrapportages en de daarmee 

samenhangende geheugenbias; sociale wenselijkheid en daarmee de kans op onder-

rapportage; op het feit dat de meeste studies cross-sectioneel zijn uitgevoerd waar-

bij uitspraken over volgtijdelijkheid niet mogelijk zijn; en dat de studies zich vaak 

beperken tot het meten van fysiek geweld waardoor andere vormen van geweld 

buiten beeld blijven.  

Op representativiteit van de steekproeven voor zover het achtergrondkenmerken 

betreft wordt in een aantal studies ingegaan. Representativiteit van de (bevolking-) 

steekproeven en mogelijke selectieve non-respons in relatie tot het onderwerp krijgt 

echter in de publicaties weinig aandacht. Dit terwijl hier in potentie een belangrijke 

bedreiging voor de betrouwbaarheid van de bevindingen ligt. De vraag of respon-

denten uit gezinnen waar veel geweld voorkomt, meer of juist minder vaak deel-

nemen aan dit soort onderzoek, is ook een zeer lastige. We weten meestal immers 

niets over de mensen die niet aan dit soort studies meedoen. Verondersteld wordt 

wel dat mensen uit gezinnen met geweld minder zullen meedoen aan onderzoek 

                                                
51 Zie over kritiek op de CTS uitgebreid bijvoorbeeld DeKeseredy en Schwartz (1998) en Dobash en Dobash (2004) 

en voor een reactie daarop Straus (2012). 
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naar geweld in gezinnen. Echter dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Slep en 

O’Leary (2005, p. 437) vermelden bijvoorbeeld dat de deelnemers aan hun studie 

op sommige punten verschilden van de niet-deelnemers – voor zover deze laatsten 

bereid waren geweest om een korte vragenlijst over gezinsfunctioneren in te vullen. 

Zo gebruikten de deelnemers een grotere variëteit aan fysieke straffen tegen hun 

kinderen en verschilden ze vaker van mening met hun partner (de verschillen waren 

significant maar niet groot). Dit betekent niet per se dat de deelnemende gezinnen 

gewelddadiger waren, maar het illustreert wel de gedachte dat selectiviteit van de 

respons niet altijd in de veronderstelde richting hoeft te liggen. De wijze waarop het 

onderzoek bij potentiële respondenten is aangekondigd, is in dit kader belangrijk. 

Een redelijk neutrale aankondiging zou selectieve non-respons kunnen beperken. In 

toekomstig literatuuronderzoek op dit terrein zouden onder andere de wijze van 

aankondiging van het onderzoek, indicaties voor selectieve respons, de feitelijke 

respons en de betrouwbaarheid van de gebruikte meetinstrumenten meegenomen 

moeten worden.  

Als gevolg van mogelijk selectieve respons in onbekende richting, mogelijke onder-

rapportage door respondenten in zelfrapportage studies en andere beperkingen, 

moeten de samenlooppercentages die in de volgende paragraaf worden vermeld als 

een indicatie worden beschouwd.  

5.3 Welke resultaten worden gevonden met betrekking tot de aard en 

omvang van de samenloop van huiselijk geweld en kindermishan-

deling binnen één 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 die niet 

alleen geweld in relatief veel richtingen (vier) heeft gemeten, maar ook ernstig en 

minder ernstig geweld van elkaar heeft onderscheiden. Deze studie geeft op dit 

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

kinderen (van drie tot zeven 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, 2005). 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 (bijv.: iemand is in 

elkaar geslagen, doelbewust gebrand, tegen een muur gegooid, bedreigd met een 

mes of ander wapen) van zowel partnergeweld als kindermishandeling plaatsgevon-

den in die gezinnen. Dit percentage ligt dicht bij de 6% die Appel en Holden (1998) 

rapporteerden op basis van twee oudere representatieve bevolkingsstudies.  

 

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. Het percentage kindermishandeling in gezinnen waar sprake is van partner-

geweld loopt blijkens de gevonden studies uiteen van 4,8% tot 100% – dit laatste 

bij heel ruime definities. Het percentage partnergeweld in gezinnen waar sprake is 

van kindermishandeling loopt uiteen van 28% tot 89%. Deze brede ranges zijn het 

gevolg van allerlei verschillen in de studies, waarover later meer. We doelen met de 

term ‘klinische groepen’ niet uitsluitend op groepen die bekend zijn bij hulpverlenen-

de instanties, maar ook op groepen die in bijvoorbeeld een vragenlijst hebben aan-

gegeven dat partnergeweld of kindermishandeling tegen of door hen is gepleegd. 
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Wanneer we ons blijven baseren op het meest volledige onderzoek tot nu toe, waar-

in bovendien ernstig geweld is onderscheiden van minder ernstig geweld (Slep & 

O’Leary, 2005), 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 kindermishandeling plaats. 

Andersom vond in grofweg vier van de tien gezinnen waarin ernstige fysieke kinder-

mishandeling plaatsvond in het laatste jaar, ook ernstig fysiek partnergeweld plaats. 

Zoals gesteld moeten deze samenloopcijfers als gevolg van in paragraaf 5.2 bespro-

ken beperkingen als een indicatie worden beschouwd. Geconcludeerd kan wel wor-

den 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.  

 

Enkele studies suggereren dat in gezinnen waar (ook) kindermishandeling door de 

moeder plaatsvindt (ongeacht de vraag of de vader het kind ook mishandelt), de 

kans dat ook partnergeweld plaatsvindt (ongeacht wie dat pleegt) iets groter is  

dan wanneer de kindermishandeling enkel door de vader plaatsvindt. Gericht nader 

onderzoek zou moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is en zo ja, hoe dit ver-

klaard kan worden. Onderzoek onder zowel vaders als moeders is nodig om even-

tuele vertekeningen als gevolg van de bron van informatie (tot dusverre veel vaker 

de vrouw) op het spoor te komen.  

 

Er zijn vooralsnog uit wetenschappelijk onderzoek geen cijfers beschikbaar over de 

samenloop van partnergeweld en kindermishandeling in Nederland. De enige Neder-

landse peer reviewed studie die (gedeeltelijk) op dit onderwerp ingaat is die van 

Pels et al. (2015; zie uitgebreider Pels et al., 2011). Het betreft een kwalitatieve 

studie die laat zien hoe mishandelde vrouwen kunnen overgaan tot het mishandelen 

of verwaarlozen van hun kind(eren).  

 

In hoofdstuk 2 is met behulp van zes beschrijvende modellen getoond hoe ver-

schillend de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling eruit kan zien: 

wie pleegt geweld tegen wie? Er blijkt nauwelijks empirisch onderzoek te zijn ge-

daan naar de vraag of het ene model vaker voorkomt dan het andere model. Slechts 

in één studie (Slep & O’Leary, 2005) zijn voldoende data verzameld om vier model-

len over samenloop tussen partnergeweld en kindermishandeling te onderzoeken. 

Daaruit blijkt dat het model van tweezijdig partnergeweld plus kindermishandeling 

het meest voorkomt. Beide partners gebruiken geweld tegen elkaar en beiden of 

één van beiden gebruikt 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 kindermishandeling) en 

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

partnergeweld, de pleger van de kindermishandeling is). Ten aanzien van het één 

pleger en sequentiële pleger model is geen indicatie gevonden dat een van beide 

modellen vaker voorkomt dan het andere.  
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In geen van de gevonden studies werd geweld in alle mogelijke gezinsrelaties uit-

gevraagd (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. Overigens is over de prevalentie van samenloop van kindermis-

handeling en oudergeweld geen uitspraak te doen op basis van de weinige en niet 

vergelijkbare studies die we hebben gevonden. 

5.4 Wat is te concluderen over methode in relatie tot resultaten met 

betrekking tot de aard en omvang van deze samenloop?  

De opzet van het onderzoek heeft grote gevolgen voor de aard en omvang van de 

gevonden samenloop. Percentages zijn systematisch hoger als:  

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

psychisch 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 onderzoek keuzes hebben invloed op de gevonden prevalentie. Denk 

daarbij aan de hoeveelheid informatiebronnen die in het onderzoek zijn benut en 

aan de veldwerkmethode. De schriftelijke survey levert in bevolking studies een 

hogere samenloop op dan telefonische of face-to-face bevraging.  

 

Het is belangrijk de soms zeer hoge gevonden samenlooppercentages te relativeren. 

We hebben laten zien dat, bij brede definities van fysiek geweld, een dergelijk per-

centage 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 

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

geweld zegt een dergelijk percentage niets.  

Margolin et al. (2009) vonden dat minder dan de helft van de kinderen die in drie 

jaar tijd wel eens blootgesteld waren aan geweld, ook in al die drie jaren waren 

blootgesteld. Dit gold zowel voor blootstelling aan partnergeweld als aan geweld 

door de ouders tegen henzelf. De nadruk op het meten van geweld in het afgelopen 

jaar, zoals gebruikelijk is, is in dat verband niet vruchtbaar (zie ook Margolin et al., 

2009).  

5.5 Welke voor het verdere prevalentieonderzoek relevante theoretische 

noties met betrekking tot de samenloop van huiselijk geweld en 

kindermishandeling binnen één gezin worden aangetroffen? 

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

loop van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het gezin. Het betreft 

spillover verklaringen en verklaringen die meer uitgaan van het samenkomen van 

risicofactoren.  

 

Spillover ten eerste verwijst naar de overdracht van stemming, affect of gedrag van 

de ene setting naar de andere. In een gezin waarin de ouders (of een ouder en zijn 
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of haar nieuwe partner) een slechte partnerrelatie hebben, waarin conflict en geweld 

plaatsvinden, is het risico op een slechtere relatie met het kind waarbij verwaarlo-

zing of fysiek geweld kan plaatsvinden ook verhoogd. In reactie op de verstoorde 

ouderrelatie kan het kind op zijn of haar beurt moeilijker gedrag gaan vertonen,  

wat verder kan bijdragen aan meer stress in de ouder-kindrelatie. Dat kan dysfunc-

tionele opvoedpatronen en eventueel (verder) geweld, ‘uitlokken’, en ook weer tot 

meer stress en verder geweld in de partnerrelatie tussen de ouders leiden. Oorzaak 

en gevolg zijn uiteindelijk niet meer uit elkaar te houden. Indien de partnerrelatie 

(een- of tweezijdig) gewelddadig is, kan via spillover en sociaal leren een cultuur in 

een gezin ontstaan waarin men eraan gewend is dat geweld een manier is om con-

flicten op te lossen.  

 

Er zijn ten tweede theoretische verklaringen die uitgaan van het samenkomen van 

risicofactoren. De focus ligt dan niet primair op de invloed van het ene fenomeen  

op het andere fenomeen, maar op het in een gezin samenkomen van risicofactoren 

voor huiselijk geweld en risicofactoren voor kindermishandeling of op een echt 

gemeenschappelijke etiologie. Een voorbeeld van dat laatste is de aanwezigheid  

van een antisociaal, agressief individu in dat gezin. Indien zo’n persoon in het ge- 

zin aanwezig is, lopen zowel de partner als de kinderen van deze persoon een ver-

hoogd risico om slachtoffer van geweld te worden. Dit kan ten grondslag liggen  

aan het samenloopmodel met één pleger van zowel partnergeweld als kindermis-

handeling. Er zijn diverse gedeelde voorspellers voor kindermishandeling en part-

nergeweld.  

Er kan ook sprake zijn van het in een gezin samenkomen van risicofactoren voor 

partnergeweld met andere risicofactoren voor kindermishandeling. Risicofactoren 

voor kindermishandeling (bijv. aanwezigheid van een moeilijk opvoedbaar kind, 

beperkte opvoedkwaliteiten ouder) bij de een, komen dan samen met risicofacto- 

ren voor het plegen van partnergeweld bij de andere volwassene in het gezin (bijv. 

relatieproblemen, machtsongelijkheid, jaloezie, dominantie). De beide volwassenen 

kunnen verschillende en gezamenlijke risicofactoren met zich mee brengen.  

 

Het onderzoeksveld bleek niet sterk theorie gestuurd. We kunnen dan ook geen 

conclusies trekken over de vraag voor welk van de genoemde theoretische verkla-

ringen de meeste evidentie bestaat. Dat was ook niet het doel van dit onderzoek. 

We gaan er vanuit dat beide groepen van verklaringen nodig zijn om het ontstaan 

en voortduren van de samenloop tussen partnergeweld en kindermishandeling in 

het gezin te verklaren. De etiologie van het model van één pleger van zowel 

partnergeweld als kindermishandeling is noodzakelijkerwijs een andere dan de 

etiologie van de sequentiële pleger. Chronisch en incidenteel geweld kunnen ook 

een verschillende etiologie hebben (Margolin et al., 2009).  

 

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 indicaties geven dat partnergeweld inderdaad vooraf gaat aan kinder-

mishandeling, kon geen van de gevonden studies de volgorde van plaatsvinden, laat 

staan eventuele causaliteit, onomstotelijk aantonen.  

5.6 Implicaties voor de praktijk  

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

relaties waar partnergeweld plaatsvindt en kinderen zijn, het risico op kindermis-
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handeling significant hoger is dan in relaties waarin geen geweld 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 kindermishandeling plaatsvindt, 

standaard na te gaan of er ook sprake is van ander geweld in dit gezin (zie voor een 

Engels voorbeeldproject: Hester & Pearson, 1998). Mogelijk kan dan meer proble-

matiek 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 in datzelfde gezin wordt aangepakt. Spillover-

mechanismen, waarbij conflict en geweld uit de partnerrelatie wordt overgedragen 

naar de ouder-kindrelatie, met alle gevolgen op korte en langere termijn (waar-

onder intergenerationele overdracht), kunnen dan mogelijk beter worden door-

broken.  

 

Tierolf, Lünnemann en Steketee (2014, p. 149) signaleerden in hun onderzoek naar 

de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld in de grote steden, dat vrouwen 

soms tevergeefs vragen om hulp voor zichzelf bij Bureau Jeugdzorg. De vrouwen 

gaven daarbij aan dat hulp voor henzelf ook de kinderen ten goede zou komen. Zij 

werden echter niet altijd ondersteund, ook niet bij het zoeken naar passende hulp 

door een andere instantie. Tierolf et al. wijzen op het belang van het bij elkaar 

komen van hulp en van meer aandacht in de hulpverlening voor de geweldsdyna-

miek tussen partners en in het gezin als geheel. Op basis van onderhavige litera-

tuurverkenning worden deze aanbevelingen ondersteund.  

5.7 Implicaties voor verder onderzoek 

Uit deze verkenning is een aantal onderwerpen naar voren gekomen waarover 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;  

 de samenloop met kindermishandeling van andere vormen van huiselijk geweld 

dan partnergeweld, 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. Studies die bepaalde modellen van samenloop op voorhand 

in hun design uitsluiten, verzamelen empirische ondersteuning voor een bepaald 

samenloopmodel ‘door omissie’, zoals Appel en Holden in 1998 al stelden: ‘Some  

of the studies are supportive of particular models only by omission: they failed to 
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assess abuse in other relationships’ (1998, p. 592). Dit is ook na 1998 nog veel 

gebeurd. Het is belangrijk om in toekomstig onderzoek naar de prevalentie 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 eventueel worden 

aangevuld met vragen over geweld in andere gezinsrelaties.  

 

Aandachtspunten voor de opzet en uitvoering van eventueel toekomstig prevalentie-

onderzoek op dit terrein zijn: 

 Bevraag bij zelfrapportage in elk geval meerdere bronnen/personen (waaronder 

ook de man) uit hetzelfde gezin. Immers, er bleken substantiële verschillen te 

bestaan in hetgeen verschillende personen rapporteren en er bleken vooral 

vrouwen en kinderen te zijn bevraagd;52 

 Zorg dat de samenloop van ernstiger en chronisch geweld in het gezin kan wor-

den onderscheiden van de samenloop van minder ernstig geweld. De CTS schalen 

‘minder ernstige fysieke mishandeling’ en ‘ernstige fysieke mishandeling’ kunnen 

daarbij bijvoorbeeld als richtsnoer worden gebruikt; 

 Probeer enige informatie te verzamelen over de omvang en richting van moge-

lijke selectieve non respons in relatie tot geweld in het gezin. Dit kan bijvoorbeeld 

door één centrale vraag te stellen aan degenen die niet willen deelnemen; 

 Sta stil bij de implicaties van de keus voor een bepaald (bestaand) meetinstru-

ment. Het meetinstrument bepaalt in belangrijke mate de mogelijke definities van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is belangrijk vooraf te bepalen met 

welke definities van kindermishandeling en ander huiselijk geweld zal worden 

gewerkt (bijv. moeten frequentie, gevolgen en de duur van het geweld daarin 

betrokken worden?). Ruime definities van de onderliggende verschijnselen zullen 

leiden tot een zeer hoog samenlooppercentage. Minder ernstig geweld kan net als 

niet-gewelddadige conflictoplossing wel gemeten worden (voorafgaand aan vra-

gen over ernstiger geweld), maar dit wil niet zeggen dat dit automatisch ook 

meegeteld wordt in de prevalentie; 

 Werk met een referentieperiode van bijvoorbeeld drie jaar, in plaats van enkel 

een jaar versus ooit. Dit biedt de mogelijkheid om langdurige samenloop beter in 

beeld te krijgen; 

 Indien vergelijkbaarheid van bevindingen met internationale studies van belang 

wordt geacht, is het zaak om de samenloop van kindermishandeling met partner-

geweld ten minste apart te kunnen berekenen. De Nederlandse ‘parapludefinitie’ 

van huiselijk geweld moet misschien niet standaard ook als onderzoekdefinitie 

worden gehanteerd. Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die bin-

nen de parapludefinitie van huiselijk geweld vallen (huisvrienden, familieleden) 

zal niet snel haalbaar zijn binnen één vragenlijst; 

 Het is verder zaak dat niet slechts één mogelijk model van samenloop wordt 

onderzocht. Het viel op dat relatief veel onderzoek is verricht naar in het bijzon-

der de samenloop van partnergeweld door mannen tegen vrouwen, met kinder-

mishandeling (waaronder verwaarlozing) door vrouwen. Het plegen van kinder-

mishandeling door mannen en partnergeweld door vrouwen werd in veel studies 

werkelijk niet gemeten. Hier ligt de spillover-veronderstelling achter dat vrouwe-

lijk slachtofferschap van partnergeweld door mannen, leidt tot het mishandelen 

van kinderen door die vrouwen. In het voorgaande is vastgesteld dat dit in de 

praktijk weliswaar voorkomt, maar zeker niet het enige model van samenloop is. 

Veel gezinnen bleken te worden gekenmerkt door tweezijdig geweld tussen de 

                                                
52 Er zou ook aandacht moeten worden besteed aan mogelijke verklaringen voor verschillen in hetgeen bronnen 

rapporteren.  
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volwassenen in combinatie met ten minste één van hen die ook geweld tegen het 

kind gebruikt.  

Meer aandacht voor de sekse van plegers en slachtoffers van met name kindermis-

handeling, de relaties waarin betrokkenen bij geweld in het gezin tot elkaar staan, 

de duur en de ernst van het geweld en de gevolgen daarvan (die bijv. het verschil 

tussen de ene en de andere klap kunnen laten zien), zal ook bij kunnen dragen aan 

het versterken van de gendersensitiviteit van verder onderzoek naar de samenloop 

van huiselijk geweld en kindermishandeling (zie ook De Vaan, Dijkstra & Witkamp, 

2016). 

 

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 inge- 

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

effectieve interventies. Daarnaast kunnen met het oog op het verzamelen van  

meer kennis over de kenmerken van gezinnen met een verhoogd risico op samen-

loop, mogelijk gericht een of meer onderzoeksvragen worden toegevoegd aan reeds 

voorgenomen studies (zoals de informantenstudie kindermishandeling en het online 

slachtoffer/daderonderzoek huiselijk geweld). Op die manier kan de kennis staps-

gewijs blijven groeien.  
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Summary 

The co-occurrence and correlation between domestic 
violence and child abuse in households 
A review in literature 

 

 

This report gives an account of an exploratory international literature review of the 

nature and extent of the co-occurrence and correlation between domestic violence 

and child abuse in the home. The study was prompted by the wish to explore the 

possibilities for a Dutch empirical research on this problem and at the same time to 

map what is already known about this internationally. For the benefit of the litera-

ture review, which focuses on the co-occurrence and correlation between violence 

against children (child abuse) and other domestic violence by offenders in a house-

hold, child abuse is defined here as that part of domestic violence where there is a 

young victim and an adult offender. Other violence in the household is classified as 

domestic violence.  

Not only is it relevant to know how often both phenomena occur within one house-

hold (co-occurrence). In view of targeted prevention and intervention, it is also im-

portant to know whether one form of violence occurs more often if  also the other 

form of violence is present (correlation). In other words, correlation deals with the 

question whether there is an increased risk of child abuse if domestic violence 

occurs (as opposed to families not affected by domestic violence) and vice versa. 

Therefore, this report is not just an exploration of the co-occurrence, but of the 

correlation as well.  

A systematic literature search was conducted for the benefit of this literature review. 

41 articles that give an account of relevant empirical research and that have been 

published between 1998 and 2016, have been included and described. In the vast 

majority of the  studies found, domestic violence exclusively relates to violence be-

tween parents or carers in the household, in other words intimate partner violence. 

This violence can occur between both biological parents, but also between, for ex-

ample, a parent and an ex-partner, new partner, and such. For domestic violence to 

be more broadly defined in the studies  than only as intimate (ex-) partner violence 

is exceptional. There have, however, also been found and described some studies on 

the co-occurrence of child abuse and abuse by (adolescent) children against parents 

(referred to as child to parent violence). 

Studies on co-occurrence 

Physical child abuse is 53 investigated in the vast majority of the studies on co-

occurrence, however, also research on psychological abuse and neglect is no ex-

ception. With respect to intimate partner violence, physical abuse is also examined 

the most, followed at a distance by psychological and sexual abuse. This means that 

forms other than physical violence in relation to child abuse as well as domestic 

violence often remain underexposed in studies on co-occurrence.  

                                                
53 Although sexual violence may certainly be regarded as 'physical', in this context the term physical has contin-

uously referred to physical non-sexual violence. This applies to both child abuse as well as domestic violence.   
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Surprisingly, the gender and age of the abused children are virtually not addressed 

in the research on co-occurrence. This does not imply that these features of the 

children are not examined. However, the analyses in the context of nature or extent 

of the co-occurrence hardly use them. As a consequence, it is not known whether 

more co-occurrence exists in families with young children or in families with some-

what older children and whether the gender of the children makes a difference in 

this.  

The gender of the offender of the child abuse is more often the object of study. Re-

search is often carried out on both male as well as female adults committing child 

abuse. Still, in the study on co-occurrence, there is less focus on the fathers / male 

carers as abusive parents than the mothers. As far as is known, this is not due to 

the fact that they abuse less, but because this is being less examined. The gender  

of offenders and victims of intimate partner violence is regularly the object of study. 

The largest group of studies explores unilateral violence, the man being the offender 

and the wife the victim.  

Between 1998 and 2016, research has been conducted on co-occurrence by taking 

random samples among the general population (population sampling), among risk 

groups and among clinical groups. In clinical groups, either the intimate partner vio-

lence or child abuse has already been determined; what follows is a study to see to 

what the extent the other phenomenon is also present. In some cases, in addition  

to a clinical sample, a control group was also examined (a group of non-abused 

women in the case in hand). The examination method used often depends on the 

type of sampling. Nearly all population samplings are done on the basis of self re-

port methods. Self reporting is done by the parents, usually the mothers, and the 

children. As yet, fathers have hardly been surveyed about both intimate partner 

violence and child abuse. Research among clinical groups often use information  

that can be collected from files, such as from Child Protective Services. The use  

of various methods (for example self reporting and file examination) combined in 

one single study has not often been seen. It is more common for multiple persons 

being interviewed, for example two adults or a parent and a child. In a few cases, 

observation is used as a method in combination with interviews. It also happens for 

adult respondents to be asked about the co-occurrence of child abuse and domestic 

violence in their home of origin. Furthermore, research is sometimes initiated on  

co-occurrence based on reports of child abuse that partly are not investigated and 

not confirmed by youth protection organizations. This may produce 'false positives'. 

For this reason, these studies are not taken into consideration in our report on pre-

valences.  

Most studies are retrospective. A number of prospective studies have, in fact, been 

found, however, the order in which domestic violence and child abuse occur (let 

alone a possible causality) could not be unequivocally established in any of these 

studies.  

Most studies use different versions and scales of the Conflict Tactics Scale (CTS). 

What is apparent is that the frequency of the occurrences of the events (the CTS 

does ask questions about this) is not often used in the reported analyses. The 

occurrence of child abuse or domestic violence is often dichotomized: 'something' 

has taken place, or nothing has happened. In the event that 'something' has taken 

place, no further gradation is touched upon. Whether the events asked about (for 

example, hitting, kicking, threatening with a knife) have happened once, five, ten  

or twenty times in the past year, it is always counted as child abuse or intimate 

partner violence. Also, the injury scale from the CTS2 hardly appears to be used. 

There are studies, however, that do differentiate between severe and less severe 

physical violence. The CTS does have different scales for this. Still, in practice, one-

off incidents and frequently occurring events within each category (severe and less 
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severe) are regularly lumped together. Co-occurrence percentages of less severe 

incidents could therefore serve for a year in which a child received one slap from  

his father or mother and in which the mother or father furthermore gave his or her 

partner a firm push, as well as a year in which these incidents were the order of the 

day.  

The prevalences that underpin the co-occurrence percentages are commonly meas-

ured as the percentage of respondents who report at least one incident of domes- 

tic violence and child abuse. This working method culminates in extremely high co-

occurrence percentages and, as such, only a very limited insight exists into the co-

occurrence of severe violence against partners and children. 

The fact that the methodological quality of the studies found is not systematically 

assessed, results in a limitation of this literature review. Value judgements of as-

pects such as the representativeness of the samples, non-response and the relia-

bility and validity of the methods and measurement tools are not systematically 

included in this review. It was not feasible to carry out such an exercise given the 

exploratory nature of this study. It is for this reason then that the co-occurrence 

percentages set out below have to be considered as an indication.  

Indication of the co-occurrence of  intimate partner violence and child 

abuse in the household 

The percentage of co-occurrence of intimate partner violence and child abuse in the 

household resulting from population sampling varies significantly (range: 1 to 46%  

– very broad definitions were included in the latter percentage). Since 1998, there 

was one (American) population study published in which violence is measured not 

only in relatively many directions (four), but also in which a distinction is made 

between severe and less severe violence. Currently, this study best reflects these 

issues in families with young children (ages three to seven). The study reveals an 

annual percentage of 5.3% when we limit ourselves to the co-occurrence of severe 

physical violence between partners and against children (Slep & O'Leary, 200554). 

This means that, annually, about one in twenty of these families are faced with in-

timate partner violence and child abuse. At least one serious incident of both inti-

mate partner violence and child abuse has then taken place (for example: someone 

was beaten up, intentionally burned, thrown against a wall, threatened with a knife 

or other weapon). This percentage comes close to the 6% that Appel and Holden 

(1998)55 reported based on two past representative population studies. There are, 

as yet, no figures available about the co-occurrence of intimate partner violence and 

child abuse in the Netherlands.  

For social care services, information about the co-occurrence of intimate partner 

violence and child abuse in families whom they are possibly already monitoring 

('clinical groups') is perhaps more relevant than information about the prevalence  

in general society. By using the term 'clinical groups' we do not exclusively refer to 

groups known to social care services, but also groups that have, for example in a 

questionnaire, indicated that intimate partner violence or child abuse was committed 

by or against them. When we continue to build on the most comprehensive Ameri-

can study so far, the following further indication can be provided. Roughly two out 

of ten families with young children where severe physical intimate partner violence 

                                                
54 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. 

55 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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occurred in the last year, were also faced with child abuse. Vice versa, roughly four 

out of ten families with young children where severe physical child abuse took place 

in the last year, were also faced with severe physical intimate partner violence. It 

may be concluded that there is a substantial overlap between both phenomena in 

clinical groups.  

There is much empirical evidence of the correlation between intimate partner vio-

lence and child abuse: child abuse is significantly more present in families where 

intimate partner violence occurs than in families where intimate partner violence 

plays no part. This correlation stands on its own, meaning: even if statistically 

controlled for the influence of other variables such as the age of the child and risk 

factors such as stress, unemployment, self control and depression.  

In practice, it shows that the combination of mutual intimate partner violence plus 

child abuse (the ‘marital violence’ model in Apple & Holden, 1998) occurs most 

frequently. Both partners use violence against each other and both or one of them 

also use violence against the child. There being mutual violence, does not answer 

the questions if the violence on both ends is equally severe, who initiates it and 

such – this study does not teach us anything about that. The marital violence model 

(mutual intimate partner violence in combination with child abuse) is observed more 

frequent than the single perpetrator model (single perpetrator of both partner vio-

lence as child abuse) and is more frequent observed than the sequential perpetrator 

model (in which the victim of intimate partner abuse, is the perpetrator of the child 

abuse).  

None of the studies found asked questions about violence between all possible fami-

ly relationships (meaning besides intimate partner violence and child abuse also 

violence between siblings and child to parent violence). All studies therefore only 

show part of the possible co-occurrence in households, thereby possibly underesti-

mating the extent.  

Influence of the study design  

This review reveals a clear connection between the level of the co-occurrence found 

and the design of the study in question. Co-occurrence percentages are - not 

surprisingly- systematically higher if:  

1 more forms of intimate partner violence and child abuse have been measured (for 

example psychological violence in addition to physical violence); 

2 the definition of the form(s) is described broadly (consequently less severe items 

are included to determine if violence was committed);  

3 the reference period is longer (for example 'lifetime' as opposed to over the past 

year); 

4 violence is measured in more 'directions' (man against woman, woman against 

man, man against child and woman against child).  

Other choices also influence the prevalence reached. Consider the amount of infor-

mation sources used in the study and the field work method. The written survey 

results in a higher co-occurrence than a telephone questionnaire or a face-to-face 

interview in population studies.  

It is important to put the sometimes very high co-occurrence percentages into 

perspective. We have shown that, in broad definitions of physical violence, such a 

percentage can imply a year in which a child receives one slap from the father or 

mother and in which the father or the mother have moreover given his or her 

partner a firm push. These do not necessarily constitute violent families. Such a 

percentage does not reveal anything about the number of families where violence is 

a fact of daily life or about the chronicity of that violence.  
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Explanations  

In literature, two main categories of explanations are found of the co-occurrence of 

domestic violence and child abuse in the household. It concerns spillover explana-

tions and explanations that rely more on the convergence of risk factors. The report 

further clarifies these explanations. Both sets of explanations are needed to clarify 

the start and continued co-occurrence of intimate partner violence and child abuse 

in the household. The aetiology of the model in which there is one single offender of 

both intimate partner violence and child abuse necessarily differs to the aetiology of 

the sequential offender.  

Theoretically, it is generally believed that intimate partner violence, as opposed to 

child abuse, is the starting point of co-occurrence within the home. A limited num-

ber of studies were conducted as a longitudinal study and could, as such, provide 

empirical evidence of this. Though these studies were able to indeed provide an 

indication of intimate partner violence preceding child abuse, none of the studies 

could conclusively demonstrate the order, let alone a possible causality.  

Implications 

On the basis of the scientific knowledge, it has to be presumed that in relationships 

where intimate partner violence is committed and where there are children involved, 

the risk of child abuse is significantly higher as opposed to relationships where there 

is no violence between partners and vice versa. Consideration could be given to 

verifying as a standard practice whether also other domestic violence is taking place 

in a family household of which is known or highly suspected that severe (ex)partner 

violence or child abuse is taking place there. More problems may be perceived and 

intervention can then take place on a broader scale. It is important for professionals 

involved with helping families deal with violence to realize that interventions that 

are aimed at one of both phenomena, may only have a limited effect in situations  

of co-occurrence. Interventions aimed at halting child abuse, can probably be more 

effective if possible intimate partner violence or other domestic violence is address-

ed in the same family simultaneously. Spillover mechanisms, whereby conflict and 

violence in the relationship between partners are transferred to the parent-child 

relationship, with all the short and long-term associated consequences, can be dis-

continued more effectively.  

A number of subjects have emerged from the literature review with little to none 

recourse to scientific knowledge. It concerns the co-occurrence of domestic violence 

and sexual child abuse in the household; the question whether there is more co-

occurrence of intimate partner violence and child abuse if non-biological or non-legal 

parents are involved; the possible link between the gender and age of the children 

and the co-occurrence in the household; and the co-occurrence of child abuse and 

forms of domestic violence other than intimate partner violence, including child to 

parent abuse and possibly also abuse by (elder) siblings. It furthermore stands to 

reason that research should focus more on men / fathers as possible offenders of 

child abuse. By researching these topics, it may contribute to more knowledge of 

the characteristics of families that pose an increased risk. This could then improve 

alerts of co-occurrence in the clinical practice.  

Many studies revealed an incomplete survey of the matter of violence between part-

ners and between parents / caregivers against the child. Researchers often limit 

themselves by conducting the studies on the subject of violence committed by the 

man against the woman and by the woman against the child (the sequential offend-

er model). This underestimates the total extent of the co-occurrence. It is important 
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for future research on the prevalence of co-occurrence to at least involve violence 

committed by both parents against the child (or children) and violence of both part-

ners against each other. This could be supplemented by questions about violence in 

other family relationships.  

The report concludes with a number of points of attention in the design and imple-

mentation of possible future prevalence research in this field in the Netherlands. It 

is among other things recommended to interview in any event more sources/per-

sons of the same family in self report studies; to ensure that a distinction is made 

between the co-occurrence of more severe and chronic violence and the co-occur-

rence of less severe violence and to gather some information about the extent and 

direction of possible selective non-response in connection with violence in the home. 

Furthermore, it is noted that the Dutch 'umbrella term' of domestic violence ought 

perhaps not be used by default as research definition. Also, asking questions about 

violence within all possible relationships that could fall under the umbrella term of 

domestic violence (family friend, family members) will not be easily feasible within 

one single questionnaire. 

One conclusion of this international literature review is that there is a substantial 

overlap between intimate partner violence and child abuse in clinical groups.. It is 

quite conceivable in this context to in fact facilitate projects that lead to a better 

alert and effective interventions as opposed to a complex and costly prevalence 

research on co-occurrence in the Netherlands.  
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Bijlage 2 Searches 

1 Co-occurrence AND ‘child maltreatment’ AND ‘partner violence’ (keyword) 

2 Overlap AND ‘child abuse’ AND ‘domestic violence’ (keyword) 

3 ‘child abuse’ AND battering AND co-occurrence (keyword) 

4 ‘Parent violence’ AND ‘partner violence’ (keyword) 

5 ‘spouse abuse’ AND ‘child abuse’ AND co-occurrence (keyword) 

6 ‘child sexual abuse’ AND ‘family violence’ (titel) 

7 ‘child abuse’ AND co-occurrence (titel) 

8 ‘domestic violence’ AND co-occurrence (titel) 

9 ‘child maltreatment’ AND co-occurrence (titel) 

10  ‘maternal maltreatment’ AND ‘intimate partner violence’ (titel) (zelfde 

zoekterm met paternal levert geen hit) 

11 overlap AND ‘child maltreatment’ AND battering (titel) 

12 victim-offender overlap (titel) 

13 ‘partner aggression’ AND child (titel) 

14 ‘partner aggression’ AND children (titel) 

15 ‘child abuse’ AND ‘domestic violence’ (titel) 

16 ‘child maltreatment’ AND ‘domestic violence’ (titel) 

17 co-occurrence AND child AND ‘partner maltreatment’ (titel) 

18 ‘child maltreatment’ AND ‘partner violence’ (titel) 

19 parent AND ‘partner violence’ (titel) 

20 ‘child sexual abuse’ AND ‘domestic violence’ (titel) 

21 ‘child sexual abuse’ AND ‘partner violence’ (titel) 

22 ‘intimate terroris*’ AND ‘child’ (titel) 

23 ‘intimate terroris*’ AND ‘child abuse’ (keyword) 

24 co-occurrence AND ‘child sexual abuse’ AND ‘domestic violence’ (Keyword) 

 

Overige criteria: 

 tijd 1998-2016; 

 collegiale toetsing; 

 Engels en Nederlands;  

 libraries worldwide;  

 alle databases. 

 

Searches 1 t/m 19 zijn gedaan tussen 1 en 26 oktober 2015  

Searches 20-24 zijn gedaan op 26 november 2015 
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Bijlage 3 Begrippenlijst statistische termen 

Chi kwadraat (χ2). De Chi kwadraat toets wordt gebruikt om samenhang te onder-

zoeken tussen twee kwalitatieve variabelen. Naar mate er meer samenhang is, 

wordt de χ2 groter. 

Correlatie. De correlatie, r, is een maat voor de sterkte en de richting van de 

samenhang tussen twee kwantitatieve variabelen. De correlatie ligt tussen de 1  

en -1. De conventie is dat: r=0,10 (of -0,10) is klein, r=0,30 is matig en r=0,50  

is groot. Bij een correlatie van 0 is er geen samenhang. 

Kwalitatieve variabele. Variabelen die op een categorische of nominale schaal zijn 

gemeten. Hier vallen ook variabelen onder die dichotoom van aard zijn: er zijn maar 

twee categorieën. In deze studie: er is wel/geen sprake van huiselijk geweld en 

wel/geen sprake van kindermishandeling. 

Kwantitatieve variabele. Variabelen die op een continue schaal zijn gemeten. 

Logistische regressie. Met een logistische regressie analyse wordt de invloed geme-

ten van één of meerdere onafhankelijke variabelen op een kwalitatieve afhankelijke 

variabele. De uitkomstmaat is de Odds Ratio (OR). Deze geeft de kansverhouding 

aan op wel of geen mishandeling. Hoe groter de OR, hoe groter het effect. In deze 

studie: Als huiselijk geweld de onafhankelijke variabele is, kindermishandeling de 

afhankelijke variabele en de OR groot, dan betekent dit dat als er sprake is van 

huiselijk geweld, de kans op kindermishandeling binnen datzelfde gezin toeneemt. 

Multivariate analyse. Dit is een verzamelnaam voor analysetechnieken om de 

samenhang tussen meer dan twee variabelen gelijktijdig te onderzoeken. Deze 

technieken bieden de mogelijkheid de samenhang tussen twee variabelen te onder-

zoeken terwijl er wordt gecontroleerd voor het effect van andere variabelen. In dit 

onderzoek: Multivariate analyses maakt het mogelijk de samenhang tussen huiselijk 

geweld en kindermishandeling te meten, terwijl gelijktijdig gecontroleerd wordt dat 

de gevonden samenhang niet door andere variabelen (bijvoorbeeld demografische 

variabelen) verklaard kan worden.  

Odds Ratio (OR). Dit is de uitkomstmaat bij een logistische regressie analyse (zie 

het begrip ‘logistische regressie analyse’). 

Samenloop. De samenloop heeft betrekking op de mate waarin twee variabelen 

overlappen. In deze studie: hoe vaak komen huiselijk geweld en kindermishandeling 

beiden in één gezin voor; of, hoe vaak komt huiselijk geweld voor in gezinnen waar-

in er ook sprake is van kindermishandeling of vice versa. Er wordt dus niet gekeken 

of huiselijk geweld ook vaker voorkomt in gezinnen waarin ook sprake is van kinder-

mishandeling. 

Samenhang. De samenhang tussen twee variabelen heeft betrekking op de verhou-

dingen tussen de twee variabelen. In deze studie: komt huiselijk geweld vaker voor 

in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling dan in gezinnen zonder kinder-

mishandeling; of, komt kindermishandeling vaker voor in gezinnen waarin sprake is 

van huiselijk geweld dan in gezinnen zonder huiselijk geweld. 

Significantie. Als een gevonden effect significant is, is het onaannemelijk dat het 

effect op toeval berust. De significantie wordt aangeduid met een p-waarde. Bij een 

p<0,05 is het gevonden verband significant. 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partnergeweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Barrett, 2010 Ja Fysiek 

Seksueel 

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Moeder Éénkind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Bartle-Haring et 

al., 2015 

Oudergeweld Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Kind naar ouder(s) Tweezijdig geweld 

ouders en kind 

Benavides et al., 

2015 

Ja Fysiek 

Seksueel 

Fysiek moeder Onduidelijk Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Berger, 2005 Ja Fysiek Fysiek Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

geheel niet gespecifi-

ceerd 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Bourassa, 2007 Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Browne & 

Hamilton, 1998 

Oudergeweld Fysiek Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Kind naar ouder(s) Tweezijdig geweld 

ouders en kind 

Casanueva et al., 

2009 

Ja Fysiek Onduidelijk Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Chan, 2010 Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Moeder of vader (één 

ouder per gezin 

gemeten) 

Onduidelijk Man of vrouw is 

dader/slachtoffer (één 

richting per gezin 

gemeten) 

sequentiële 

één pleger 

Chan, 2011 Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Verwaarlozing  

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

geheel niet 

gespecificeerd 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Chan et al. 2012 Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek  

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

geheel niet gespecifi-

ceerd 

Meerdere kinderen Man naar vrouw Onduidelijk 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partner-geweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Chan 2015 Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Copps Hartley, 

2002 

Ja Onduidelijk Fysiek  

Verwaarlozing 

Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Man naar vrouw Onduidelijk 

De la Vega et al., 

2013 

Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Man naar vrouw Onduidelijk 

Dixon et al., 

2007 

Ja Fysiek Fysiek  

Seksueel  

Verwaarlozing 

Bij tweeoudergezinnen: 

Binnen het gezin beide 

ouders gemeten. 

Bij éénoudergezinnen: 

Moeder of vader 

Één kind Bij tweeoudergezinnen: 

binnen het gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Sequentiële pleger 

Één pleger 

Dong et al., 2004 Ja Fysiek Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Man naar vrouw Onduidelijk 

Emery et al., 

2013 

Ja Fysiek Fysiek Vader Onduidelijk Man naar vrouw Één pleger 

Emery et al., 

2014 

Ja Fysiek Fysiek  

Verwaarlozing 

Moeder of vader (één 

ouder per gezin 

gemeten) 

Meerdere kinderen Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Emery et al., 

2015 

Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Economisch 

Fysiek Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Onduidelijk Man naar vrouw Sequentiële pleger 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partner-geweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Graham et al., 

2012 

Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Moeder Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Grasso et al., 

2016 

Ja Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Moeder Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Gustafsson et al., 

2014 

Ja Fysiek Fysiek Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Holmes, 2013 Ja Fysiek Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Man naar vrouw Onduidelijk 

Juby et al., 2014 Ja Fysiek Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Kelleher et al., 

2008 

Ja Fysiek  

 

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Lyons et al., 

2015 

Ja, en oudergeweld Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Mahoney et al., 

2003 

Ja Fysiek Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Sequentiële pleger 

één pleger 

 Ja Fysiek Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partner-geweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Mathis et al., 

2010 

 

Ja, en ouders of 

broers/zussen 

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

McCloskey, 2001 Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Fysiek   Vader Meerdere kinderen Man naar vrouw Één pleger 

McGuigan & 

Pratt, 2001 

Ja Fysiek Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Nicklas & 

Mackenzie, 2013 

Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

economisch  

Verwaarlozing Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Pels et al., 2015 Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Moeder Onduidelijk Man naar vrouw Sequentiële pleger 

 

Renner 2006a Ja Fysiek Fysiek   

Verwaarlozing 

Moeder Één kind Man naar vrouw Sequentiële pleger 

Renner & Slack, 

2006b 

Ja Fysiek Fysiek 

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partner-geweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Rumm et al., 

2010  

Ja Onduidelijk Fysiek  

Seksueel  

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Meerdere kinderen Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Slep & O’Leary, 

2005 

Ja Fysiek Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

sequentiële pleger 

één pleger 

twee KIMI plegers 

Tweezijdig geweld 

volwassenen 

Renner & Slack, 

2006b 

Ja Fysiek Fysiek 

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Één kind Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Rumm et al., 

2010  

Ja Onduidelijk Fysiek  

Seksueel  

Verwaarlozing 

Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Meerdere kinderen Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Slep & O’Leary, 

2005 

Ja Fysiek Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

sequentiële pleger 

één pleger 

twee KIMI plegers 

Tweezijdig geweld 

volwassenen 

Sousa et al., 

2011 

Ja Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek Moeder Onduidelijk Er is sprake van geweld 

tussen partners, maar 

sekse en richting niet 

gemeten 

Onduidelijk 

Tajima (2000 en 

2002) 

Ja Fysiek  

Seksueel  

Fysiek 

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Moeder of vader (één 

ouder per gezin 

gemeten) 

Één kind Man naar vrouw Onduidelijk 
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Naam 

Huiselijk geweld als 

partner-geweld 

Vormen van huiselijk 

geweld 

Vormen van 

kindermishandeling 

Plegers van 

kindermishandeling* 

Slachtoffers van 

kindermishandeling 

Richting van 

huiselijk geweld* Vorm van samenloop 

Tajima, 2004 Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal  

Fysiek Één ouder of beide 

ouders, maar verder 

niet gespecificeerd 

Onduidelijk Man naar vrouw Onduidelijk 

Winstok, 2015 Ja Fysiek Fysiek Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

Zolotor et al., 

2007 

Ja Fysiek  

Seksueel  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Fysiek  

Psychisch, emotioneel 

of verbaal 

Verwaarlozing 

Binnen één gezin beide 

ouders gemeten 

Één kind Binnen één gezin beide 

richtingen op gemeten 

(vrouw én/of man is 

pleger/slachtoffer) 

Onduidelijk 

* Met man wordt bedoeld: Vader (figuur) / mannelijke verzorger / mannelijke partner/ex partner of ‘vriend van’ 

Met vrouw wordt bedoeld: Moeder (figuur) / vrouwelijke verzorger / vrouwelijke partner/ex partner of ‘vriendin van’ 

Met moeder wordt bedoeld: Moeder (figuur) / vrouwelijke verzorger / vrouwelijke partner/ex partner of ‘vriendin van’ 

Met vader wordt bedoeld: Vader (figuur) / mannelijke verzorger 
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Naam Steekproef Methode Bron HG Bron kimi Design 

Meetinstru- 

ment huiselijk 

geweld 

Meetinstru- 

ment kinder- 

mishandeling 

Referentie 

huiselijk 

geweld 

Referentie 

kindermis- 

handeling  N 

Samenloop 

hoofdvraag? 

Barrett, 

2010 

Risicogroep Face-to-face 

interview 

Moeder Moeder Retrospectief 'Masachusetts 

study of women 

on welfare' 

(waarvan items 

gebaseerd op 

CTS) 

CTSPC Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Laatste jaar 483 Nee 

Bartle-

Haring et 

al., 2015 

Risicogroep Survey studie Ouder en kind Ouder en kind Retrospectief CTS CTS Baseline meet-

moment: laatste 

jaar 

Andere meet-

momenten: 

laatste 6 maan-

den 

Baseline meet-

moment: laatste 

jaar 

Andere meet-

momenten: 

laatste 6 maan-

den 

179 Ja, onder 

andere 

Benavides 

et al., 2015 

Community Face-to-face 

interview 

(kimi) 

Onduidelijk 

(HG) 

Onduidelijk Moeder Retrospectief Onduidelijk Onduidelijk Tussen de 

laatste 3 tot 12 

maanden 

Onduidelijk 598 Nee 

Berger, 

2005 

Community Telefonisch 

interview 

Moeder of 

vader 

Moeder of 

vader 

Retrospectief Onduidelijk CTS Laatste jaar Laatste jaar 2.760 Ja, onder 

andere 

Bourassa, 

2007 

Community Survey studie Kind Kind Retrospectief CTS2-CA CTSPC-CA Afgelopen 5 jaar Onduidelijk 481 Ja, alleen 

maar 

Browne & 

Hamilton, 

1998 

Community Survey studie Kind Kind Retrospectief CTS CTS Laatste jaar Laatste jaar 469 Ja, onder 

andere 

Casanueva 

et al., 2009 

(sub)klinisch Face-to-face 

interview (HG) 

Dossierstudie 

(kimi) 

Moeder Dossier Retrospectief CTS Dossier Laatste jaar Onduidelijk 1.236 Ja, alleen 

maar 
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Naam Steekproef Methode Bron HG Bron kimi Design 

Meetinstru- 

ment huiselijk 

geweld 

Meetinstru- 

ment kinder- 

mishandeling 

Referentie 

huiselijk 

geweld 

Referentie 

kindermis- 

handeling  N 

Samenloop 

hoofdvraag? 

Chan 2010 Community Face-to-face 

interview 

Moeder of 

vader 

Moeder of 

vader 

Retrospectief CTS2 CTSPC Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

490 Nee 

Chan, 2011 Community Face-to-face 

interview 

Kind Kind Retrospectief CTS2 CTSPC Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

1.094 Ja, alleen 

maar 

Chan et al., 

2012 

klinisch telefonisch 

interview 

Moeder Moeder Retrospectief Abuse 

assessment 

screen  

CTSPC Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

487 Ja, alleen 

maar 

Chan, 2015 Community Survey studie Kind Kind Retrospectief Vier zelf-

ontworpen items 

CTSPC  Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

5.841 Ja, alleen 

maar 

Copps 

Hartley, 

2002 

(sub)klinisch Dossierstudie Dossier Dossier Retrospectief Dossier Dossier Onduidelijk Onduidelijk 180 Nee 

De la Vega 

et al., 2013 

klinisch Survey studie Geworven 

onder HG 

slachtoffers 

Moeder Retrospectief Dossier Schedule for the 

Assessment of 

intimate partner 

violence 

exposure in 

children  

Onduidelijk Onduidelijk 168 Nee 

Dixon et al., 

2007 

(sub)klinisch Dossierstudie Dossier Dossier Retrospectief Dossier Dossier Onduidelijk Onduidelijk 164 Ja, onder 

andere 

Dong et al., 

2004 

Community Survey studie Volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

Volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

Retrospectief CTS blootstelling 

HG als kind 

CTS 

Childhood 

Trauma 

Questionnaire 

Eerste 18 jaar 

na geboorte 

Eerste 18 jaar 

na geboorte 

8.629 Ja, onder 

andere 

Emery et 

al., 2013 

Community Face-to-face 

interview 

Vader Vader Retrospectief CTS CTS  Laatste jaar Onduidelijk 585 Nee 
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Naam Steekproef Methode Bron HG Bron kimi Design 

Meetinstru- 

ment huiselijk 

geweld 

Meetinstru- 

ment kinder- 

mishandeling 

Referentie 

huiselijk 

geweld 

Referentie 

kindermis- 

handeling  N 

Samenloop 

hoofdvraag? 

Emery et 

al., 2014 

Community Face-to-face 

interview 

Moeder of 

vader 

Moeder of 

vader 

Retrospectief CTS2-short form CTSPC (modified 

version) 

Lifetime Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

282 Ja, onder 

andere 

Emery et 

al., 2015 

Community Face-to-face 

interview 

Moeder Moeder Retrospectief CTS2-short form 

en Johnson en 

Leone (2005) 

CTSPC (modified 

version) 

Laatste jaar Laatste jaar 223 Nee 

Graham et 

al., 2012 

Risicogroep Survey studie Moeder Moeder Prospectief CTS bij eerste 

meting, CTS2 bij 

andere metingen 

CTSPC (modified 

version) 

Laatste jaar Laatste jaar 488 Ja, onder 

andere 

Grasso et 

al., 2016 

Risicogroep Survey studie Moeder Moeder Prospectief CTS2 CTSPC Laatste jaar Onduidelijk 81 Ja, onder 

andere 

Gustafsson 

et al., 2014 

Risicogroep Survey studie Moeder Moeder Prospectief CTS2 CTSPC (modified 

version) 

Laatste jaar Laatste jaar 506 Ja, onde 

andere 

Holmes, 

2013 

(Sub)klinisch Dossierstudie 

(data geba-

seerd op 

survey) 

Dossier (data 

gebaseerd op 

moeder) 

Dossier (data 

gebaseerd op 

moeder) 

Retrospectief CTS* CTSPC Laatste jaar Onduidelijk 1.161 Nee 

Juby 2014 Risicogroep Survey studie Volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

Volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

Retrospectief Onduidelijk CTSPC Onduidelijk Leeftijd 7-18 

jaar 

399 Nee 

Kelleher et 

al., 2008 

(Sub)klinisch Face-to-face 

interview 

Moeder Moeder Retrospectief CTS CTSPC Zowel voor 

afgelopen jaar 

als lifetime 

Laatste jaar 1.305 Ja, alleen 

maar 

Lyons et al., 

2015 

Community Survey studie Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Retrospectief CTS2-short form CTSPC 

DDI 

Respondent was 

10 jaar 

Respondent was 

10 jaar 

365 Nee 
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Naam Steekproef Methode Bron HG Bron kimi Design 

Meetinstru- 

ment huiselijk 

geweld 

Meetinstru- 

ment kinder- 

mishandeling 

Referentie 

huiselijk 

geweld 

Referentie 

kindermis- 

handeling  N 

Samenloop 

hoofdvraag? 

Mahoney et 

al., 2003 

Risicogroep Survey studie Moeder en 

kind 

Moeder en 

kind 

Retrospectief CTS CTSPC Laatste jaar Laatste jaar 232 Ja, onder 

andere 

Margolin et 

al., 2009  

Community Survey studie Ouder en kind Een ouder en 

kind 

Prospectief CTS-Child 

Version 

Domestic Con-

flict Inventory 

(waarvan 11 v/d 

15 items van 

CTS2) 

CTSPC Laatste jaar Laatste jaar 103 Ja, onder 

andere 

Mathis et 

al., 2010 

Community Survey studie Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Retrospectief CTS CTS Toen de 

respondent 

tussen de 8 en 

17 was 

Toen de 

respondent 

tussen de 8 en 

17 was 

365 Ja, alleen 

maar 

McCloskey, 

2001 

Klinisch Survey studie Moeder Moeder en 

kind 

Retrospectief CTS en 

aanvullende 

vragen 

CTS Onduidelijk Laatste jaar 363 Ja, onder 

andere 

McGuigan & 

Pratt, 2001 

Risicogroep Face-to-face 

interview en 

observaties 

(HG) 

Dossierstudie 

(kimi) 

Observaties Dossier (alleen 

wanneer 

bevestigd) 

Prospectief Observatie en 

interviews 

Dossier Eerste 6 

maanden na 

geboorte eerste 

kind 

Eerste vijf 

levensjaren van 

het kind 

2.544 Ja, alleen 

maar 

Nicklas & 

Mackenzie, 

2013 

Community Face-to-face 

interview 

telefonisch 

interview 

Moeder Moeder Prospectief Lloyd (1997) CTS* Onduidelijk Laatste jaar 1.740 Ja, alleen 

maar 

Pels et al., 

2015 

Klinisch Face-to-face 

interview 

Geworven 

onder HG 

slachtoffers 

Moeder Retrospectief Open vragen Open vragen Tussen 3 maan-

den en 6 jaar 

voor onderzoek 

Laatste jaar 100 Ja, alleen 

maar 
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Naam Steekproef Methode Bron HG Bron kimi Design 

Meetinstru- 

ment huiselijk 

geweld 

Meetinstru- 

ment kinder- 

mishandeling 

Referentie 

huiselijk 

geweld 

Referentie 

kindermis- 

handeling  N 

Samenloop 

hoofdvraag? 

Renner & 

Slack. 

2006a 

Risicogroep Survey studie 

(HG) 

Dossierstudie 

(kimi) 

Moeder Dossier Retrospectief CTS 

Vragen van de 

‘Masachusetts 

study of women 

on welfare' 

Dossier Lifetime Lifetime 1.005 Ja, onder 

andere 

Renner & 

Slack., 

2006b 

Risicogroep Survey studie volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

volwassene 

(retrospec- 

tieve vragen 

over kinder-

tijd) 

Retrospectief 1 vraag 3 vragen Lifetime Lifetime 1.005 Ja, onder 

andere 

Rumm et 

al., 2010 

Klinisch Dossierstudie Dossier Dossier Retrospectief Dossier Dossier Onduidelijk Onduidelijk 302.4

99 

Ja, alleen 

maar 

Slep & 

O’Leary, 

2005 

Community Survey studie Moeder en 

vader 

Moeder en 

vader 

Retrospectief CTS2 CTSPC Laatste jaar Laatste jaar 453 Ja, alleen 

maar 

Sousa et 

al., 2011 

Risicogroep Survey studie 

(HG) 

Dossierstudie 

(kimi) 

Moeder en 

kind 

Moeder, kind 

en dossier 

Retrospectief CTS
a
 CTS/dossier Onduidelijk Onduidelijk 416 Nee 

Tajima, 

2000 en 

2002 

Community Telefonisch 

interview 

Moeder of 

vader 

Moeder of 

vader 

Retrospectief CTS CTS Laatste jaar Laatste jaar 2.733 Ja, alleen 

maar 

Tajima et 

al., 2004 

Community Telefonisch 

interview 

Een ouder Een ouder Retrospectief CTS CTS Laatste jaar Laatste jaar 2.733 Ja, alleen 

maar 

Winstok, 

2015 

Community Survey studie Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Student (re-

trospectieve 

vragen over 

kindertijd) 

Retrospectief CTS* CTS* Leeftijd tussen 9 

– 12 jaar 

Leeftijd tussen 9 

– 12 jaar 

352 Ja, onder 

andere 

Zolotor et 

al., 2007 

Community Telefonisch 

interview 

Moeder Moeder Retrospectief CTS CTSPC plus 6 

vragen 

Laatste jaar Afhankelijk van 

item 

1.232 Ja, alleen 

maar 

*Onduidelijk welke versie van de CTS is gebruikt. 

a
 In dit onderzoek is niet expliciet genoemd dat de CTS is gebruikt. De items die genoemd worden komen echter exact met de CTS overeen.  
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Bijlage 5 CTS antwoord categorieën en scoring 

De CTS is zo ontworpen dat onderzoekers de prevalentie van geweld kunnen meten, 

alsmede de chroniciteit. De prevalentie is het percentage van de respondenten die 

één of meerdere incidenten in een bepaalde schaal rapporteert. De chroniciteit is 

een continue maat; er wordt gemeten hoe vaak handelingen binnen een schaal 

voorkomen.  

Respondenten beantwoorden op een 6-punt likert-schaal hoe vaak een bepaalde 

handeling voorkomt van 0 = nooit tot 6 = meer dan 20 keer in het afgelopen jaar. 

Auteurs kunnen vervolgens een gemiddelde berekenen, waarbij aan elk antwoord 

een score wordt toegekend (het ‘middelpunt’). Onderstaande tabel geeft dit weer. 

Wanneer een respondent bijvoorbeeld aangeeft zes tot tien keer in het afgelopen 

jaar geslagen te zijn (antwoord categorie 4) dan krijgt die persoon een score van 8 

toegekend voor deze vraag.57 

 

Likert-categorie Score voor het berekenen van het gemiddelde 

0 = nooit 

 

0 

1 = een keer in het afgelopen jaar 1 

2 = twee keer in het afgelopen jaar 2 

3 = 3 tot 5 keer in het afgelopen jaar 4 

4 = 6 tot 10 keer in het afgelopen jaar 8 

5 = 11 tot 20 keer in het afgelopen jaar 15 

6 = meer dan 20 keer in het afgelopen jaar 25
a
 

a
 Dit middelpunt van 25 is aanbevolen in Straus, Hamby, Boney-McCoy en Sugarman (1996) 

 

Studies die samenlooppercentages rapporteren – en dit is het merendeel van de 

studies – gebruiken hiervoor prevalentiecijfers van huiselijk geweld of kindermis-

handeling. Respondenten worden dus ingedeeld in groepen met wel of geen mis-

handeling. Er is geen tussenweg. Al wanneer er binnen een schaal (bijvoorbeeld 

‘ernstig fysiek geweld’) één handeling één keer voorkomt, wordt dit gekenmerkt  

als ‘sprake van ernstige fysieke mishandeling’.  

Studies die correlaties rapporteren, hebben mishandeling op een continueschaal 

gemeten. Zij hebben per deelnemer een gemiddelde score berekend per schaal. Dit 

is, voor zover wij konden beoordelen, op bovenstaande manier gebeurd. Hoe meer 

handelingen binnen één schaal, en hoe hoger de frequentie, hoe hoger de gemid-

delde score wordt. Deze kan dan worden gecorreleerd met de gemiddelde score op 

andersoortig geweld.

                                                
57 Deze manier van scoren staat verder beschreven in Straus, Hamby, Boney-McCoy en Sugarman (1996) 
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Bijlage 6 Physical assault scale items 

Physical assault scale items 

Question 

number 

Relation to 

CTS1 Subscale Item  

7 Mod Minor Threw something at my partner that could hurt 

9 New Minor Twisted my partner’s arm or hair 

17 Mod Minor Pushed or shoved my partner 

45 Mod Minor Grabbed my partner 

53 Old Minor Slapped my partner 

21 Old  Severe Used a knife or gun on my partner 

27 Mod  Severe Punched or hit my partner with something that could hurt 

33 Old Severe Choked my partner 

37 New Severe Slammed my partner against a wall 

43 Old Severe Beat up my partner 

61 New Severe Burned or scalded my partner on purpose 

73 Mod  Severe Kicked my partner 

Bron: Straus et al. (1996, p. 308)
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Bijlage 7 Odd’s Ratio’s 

Odd’s Ratios’s 

Studie  

Vorm kinder- 

mishandeling 

Vorm huise-

lijk geweld 

Uitkomst voor 

controle 

Uitkomst na 

controle Conclusie 

Chan, 2011 V MF; EF; L 3,35* 2,94* Als er sprake is van fysiek huiselijk geweld (ernstig, 

minder ernstig en letsel) neemt de kans op 

kindermishandeling toe (verwaarlozing, minder ernstig 

fysiek en ernstig fysiek). Ook na controle voor kenmerken 

kind en ouders.  

 MF MF; EF; L 6,12* 5,45* 

 EF MF; EF; L 9,17* 8,54* 

Chan, 2012 MF; EF F; P  1,74* Als er sprake is geweest van huiselijk geweld tijdens de 

zwangerschap (fysiek en psychologisch) neemt de kans op 

fysieke kindermishandeling toe (minder ernstig en ernstig) 

maar niet op verwaarlozing. De 1e en 3e regel hebben 

betrekking op lifetime, de 2e en 4e op het laatste jaar.  

 MF; EF F; P  1,79* 

 V F; P  ns 

 V F; P  ns 

Dong et al., 

2004 

EF MF; EF  4,7* Als er sprake is van kindermishandeling (ernstig fysiek, 

psychologisch en verwarlozing) is de kans dat er fysiek 

huiselijk geweld (ernstig en minder ernstig) aanwezig is 

groter.  

 

 V (e) MF; EF  4* 

 V (f) MF; EF  4,6* 

 P MF; EF  5,9* 

Emery et al., 

2014 

MF; EF MF 2,46* ns Als er sprake is van minder ernstig of ernstig fysiek 

huiselijk geweld, neemt de kans op fysieke 

kindermishandeling toe (minder ernstig en ernstig). Bij 

ernstig fysiek huiselijk geweld neemt ook de kans op ver-

waarlozing toe. Echter, wanneer er gecontroleerd wordt 

op variabelen met betrekking tot de kenmerken van de 

ouders, depressie, alcoholverslaving, stress, etc, is er nog 

maar één relatie significant, namelijk die tussen ernstig 

fysiek huiselijk geweld en fysieke kindermishandeling.  

 MF; EF EF 4,35* 8,36* 

 MF; EF L ns ns 

 V MF ns ns 

 V EF 2,64* ns 

 V L ns ns 

Grasso et al., 

2016 

EF P 4,6*  Als er sprake is van psychologisch huiselijk geweld, neemt 

de kans op psychologische en fysieke (ernstig of minder 

ernstig) kindermishandeling. Als er sprake van fysiek 

huiselijk geweld is, neemt de kans op fysieke 

kindermishandeling wel toe, maar niet op psychologische 

kindermishandeling 

 EF MF; EF 3,8*  

 MF P 6,9*  

 MF MF; EF 5*  

 P P 9,94*  

 P MF; EF ns  

Kelleher et al., 

2008 

V MF; EF  1,35* Als er sprake is van fysiek huiselijk geweld (ernstig en 

minder ernstig) neemt de kans op kindermishandeling toe 

(psychologisch, minder ernstig fysiek en verwaarlozing). 

Dit is het geval voor mishandeling in het laatste jaar 2e, 4e 

en 6e regel) als voor lifetime minus het afgelopen jaar (1e, 

3e en 5e regel). 

 V MF; EF  2,29* 

 MF MF; EF  1,07* 

 MF MF; EF  2,23* 

 P MF; EF  4,08* 

 P MF; EF  10,9* 
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Studie  

Vorm kinder- 

mishandeling 

Vorm huise-

lijk geweld 

Uitkomst voor 

controle 

Uitkomst na 

controle Conclusie 

Lyons et al., 

(2015) 

Spanking F  1,29* Als er sprake is van fysieke oudermishandeling door het 

kind naar de vader, dan is de kans dat ook sprake is van 

spanking en ernstige fysieke kindermishandeling groter. 

Als er sprake is van fysieke oudermishandeling van de 

moeder, dan is alleen de kans op ernstige fysieke 

kindermishandeling groter. 

 P F  ns 

 EF F  4,88* 

 Spanking F  ns 

 P F  ns 

 EF F  1,03* 

McCloskey, 

2001 

EF F; P; S 2,77*  Als mannen huiselijk geweld plegen naar de vrouw toe, 

dan neemt de kans dat zij ook ernstige fysieke 

kindermishandeling plegen toe.  

McGuigan & 

Pratt., 2001 

P F  2,20* Als er gedurende de eerste zes maanden na de geboorte 

van een kind sprake is van fysiek huiselijk geweld, neemt 

de kans op kindermishandeling (fysiek, psychologisch en 

verwaarlozing) tijdens de eerste vijf jaar toe  

 F F  2,18* 

 V F  3,38* 

Rumm et al., 

2010 

F Onduidelijk 2,36*  Als er sprake is van huiselijk geweld, neemt de kans dat 

er binnen hetzelfde gezin een melding is gemaakt van 

fysieke of seksuele kindermishandeling toe, maar niet van 

verwaarlozing.  

 V Onduidelijk ns  

 S Onduidelijk 1,5*  

Tajima, 2000-

2002 

EF MF; EF; S  1,69* Als er sprake is van huiselijk geweld met de man als 

dader en de vrouw als slachtoffer (ernstig of minder 

ernstig fysiek of seksueel), neemt de kans op 

kindermishandeling (ernstig fysiek, minder ernstig fysiek 

of psychologisch) toe. 

 MF MF; EF; S  2,6* 

 MF; EF MF; EF; S  2,56* 

 P MF; EF; S  1,42* 

 MF; EF; P MF; EF; S  2,32* 

* p<0,05 

Noot: Fysiek geweld: MF (minder ernstig fysiek geweld); EF (ernstig of heel ernstig fysiek geweld); F (fysiek geweld, 

onduidelijk of dit ernstig is of niet); L (letsel door fysiek geweld). 

 Ander geweld: P (psychologisch, emotioneel, verbaal); S (seksueel geweld); V (verwaarlozing algemeen); V(e) 

(emotionele verwaarlozing); V(f) fysieke verwaarlozing);E (economisch). 

 Dader/slachtoffer kindermishandeling: M (moeder); V (vader); O (één ouder of beide ouders); BO (beide ouders); TK 

(targetkind); MK (meerdere kinderen); (T)K (onduidelijk); BG (huiselijk geweld binnen het gezin, verder onduidelijk, 

kunnen dus ook andere volwassenen in het huishouden zijn dan ouders). 

 Dader/slachtoffer huiselijk geweld: M (man); V (vrouw); O-O (tussen ouders, sekse en richting(en) onbekend - ‘er is 

sprake van huiselijk geweld tussen partners’) O-O(1) (binnen één gezin is de richting van huiselijk geweld één richting op 

gemeten, welke richting is onduidelijk) O-O(2) (binnen één gezin zijn beide richtingen op gemeten – man en/of vrouw is 

dader/slachtoffer). 

 
 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2016-7  |  123 

Bijlage 8 Correlaties huiselijk geweld en kinder-
mishandeling in de algemene populatie  
en risicogroepen 

Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader 

Referentie-

periode 

 

 

 Fysiek
a
  Overig

b
 Criterium Fysiek

a
 Overig

b
 Criterium Kimi

c
 HG

d
  R 

 Steekproef onder de populatie 

Bourassa, 2007 MF; EF 

 

CTS MF; EF 

P 

CTS 

M-TK 

O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

0,62* 

 MF; EF 

 

CTS MF; EF 

P 

CTS 

V-TK 

O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

0,56* 

 MF; EF 

 

CTS MF; EF 

P 

CTS 

BO-TK 

O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste 5 jaar 

0,62* 

Emery et al., 

2015 

MF; EF 

 

CTS MF; EF 

 

CTS 

O-(T)K M-V Laatste jaar 

0,14* 

Johnson & 

Leone, 2005 

MF; EF 

 

CTS  

P 

 

O-(T)K M-V Laatste jaar 

0,18* 

Lyons et al., 

2015 MF  Spanking 

F  

CTS O-TK 

O-O(2) 

Kind was 10 

0,31* 

 MF  Spanking  P CTS O-TK O-O(2) Kind was 10 0,32* 

  P DDI F  CTS O-TK O-O(2) Kind was 10 0,31* 

  P DDI  P CTS O-TK O-O(2) Kind was 10 0,46* 

 F  CTS F  CTS O-TK O-O(2) Kind was 10 0,37* 

 F  CTS  P CTS O-TK O-O(2) Kind was 10 0,32* 

Margolin et al., 

2009 

MF; EF 

 

CTS MF; EF 

 

CTS 

M-TK 

O-O(2) 

Laatste jaar 

0,26*
e
 

 MF; EF  CTS MF; EF  CTS V-TK O-O(2) Laatste jaar 0,17nsf 

Mathis et al., 

2010 

MF; EF 

P 

CTS MF; EF 

P 

CTS 

O-TK 

O-O 

Leeftijd: 8-17 jaar 

0,54* 

  Steekproef onder een risicogroep 

Barrett, 2010 

MF  

CTS 

EF S 

EF: CTS 

S: 1 

vraag 

M-TK M-V Laatste jaar 0,16* 

 

MF  

CTS 

EF S 

EF: CTS 

S: 1 

vraag 

M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: lifetime 

0,08* 

 

 P 

CTS 

EF S 

EF: CTS 

S: 1 

vraag 

M-TK M-V Laatste jaar 0,17* 

 

 

P CTS 

EF S 

EF: CTS 

S: 1 

vraag 

M-TK M-V Kimi: laatste jaar 

HG: lifetime 

0,1* 

Graham et al., 

2012 MF; EF 

P CTS 

MF; EF P 

CTS M-TK O-O(2) Laatste jaar 0,16*-0,50*
g
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Studie Vorm kindermishandeling Vorm huiselijk geweld Slachtoffer/dader 

Referentie-

periode 

 

 

 Fysiek
a
  Overig

b
 Criterium Fysiek

a
 Overig

b
 Criterium Kimi

c
 HG

d
  R 

Grasso et al., 

2016 MF; EF  

CTS 

MF; EF  

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

0,27* 

 

MF; EF  

CTS 

 P 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

0,57* 

 

 

P CTS 

MF; EF  

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

0,27* 

 

 

P CTS 

 P 

CTS M-TK O-O(2) Kimi: onduidelijk 

HG: laatste jaar 

0,44* 

Gustafsson et 

al., 2014 F  

CTS 

MF; EF 

 CTS M-TK M-V Laatste jaar 0,03ns–0,24*h 

Juby et al., 

2014 MF; EF  

CTS F  - M-TK M-V Kimi: leeftijd 7-18 

HG: onduidelijk 

0,11* 

  

P 

CTS F  - M-TK M-V Kimi: leeftijd 7-18 

HG: onduidelijk 

0,23* 

Renner & 

Slack, 2006b  

F 

 

1 vraag F  1 vraag O-TK BG Lifetime 0,52* 

  V 1 vraag F  1 vraag O-TK BG Lifetime 0,23* 

* p<0.05 

a
 Fysiek geweld: MF (minder ernstig fysiek geweld); EF (ernstig of heel ernstig fysiek geweld); F (fysiek geweld, onduidelijk 

of dit ernstig is of niet); L (letsel door fysiek geweld). 

b
 Overig geweld: P (psychologisch, emotioneel, verbaal); S (seksueel geweld); V (verwaarlozing algemeen); V(e) 

(emotionele verwaarlozing); V(f) fysieke verwaarlozing);E (economisch). 

c
 Dader/slachtoffer kindermishandeling: M (moeder); V (vader); O (één ouder of beide ouders); BO (beide ouders); TK 

(targetkind); MK (meerdere kinderen); (T)K (onduidelijk); BG (huiselijk geweld binnen het gezin, verder onduidelijk, 

kunnen dus ook andere volwassenen in het huishouden zijn dan ouders). 

d
 Dader/slachtoffer huiselijk geweld: M (man); V (vrouw); O-O (tussen ouders, sekse en richting(en) onbekend – ‘er is 

sprake van huiselijk geweld tussen partners’) O-O(1) (binnen één gezin is de richting van huiselijk geweld één richting op 

gemeten, welke richting is onduidelijk) O-O(2) (binnen één gezin zijn beide richtingen op gemeten – man en/of vrouw is 

dader/slachtoffer). 

e
 Dit is de correlatie van de totalen. Er zijn ook correlaties bekend van de afzonderlijke meetmomenten. Huiselijk geweld en 

kindermishandeling op drie tijdstippen gemeten. Alleen hg en kimi op Tijd1 (r=0,24*) en hg op Tijd1 en kimi op Tijd2 

(r=0,25*) waren significant. 

f
 Dit is de correlatie van de totalen. Er zijn ook correlaties bekend van de afzonderlijke meetmomenten. Huiselijk geweld en 

kindermishandeling op drie tijdstippen gemeten. Alleen hg en kimi op Tijd3 (r = 0,23*) was significant. 

g
 Meerdere meetmomenten. Kindermishandeling op Tijd4 gemeten, huiselijk geweld op Tijd1 (r = 0,16*), Tijd2 (r = 0,25*), 

Tijd3 (r=0,40*) en Tijd4 (r=0,50*). 

h Meerdere meetmomenten: Zowel huiselijk geweld als kindermishandeling op Tijd1 en Tijd2 gemeten. Hg en kimi Tijd 1 

(r=0,03), Hg en kimi Tijd 2 (r=0,12*) Hg Tijd 1 en kimi Tijd2 (r=0,18*) kimi Tijd1 en hg Tijd1 (r=0,24*). 


