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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie wil een onderzoeksprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen 
dat uit verschillende deelonderzoeken bestaat. Een omvangschatting op basis van databronnen vormt 
één van de deelonderzoeken. Dit vooronderzoek door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL biedt 
een overzicht van de methoden en databronnen die geschikt zijn voor een omvangschatting van 
slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De vorige prevalentiestudie van 
huiselijk geweld stamt uit 2010 (Van der Veen en Bogaerts 2010). Ook bij deze prevalentiestudie 
vormde een omvangschatting op basis van databronnen één van de deelonderzoeken.  
 
Vraagstelling 
Dit vooronderzoek geeft allereerst antwoord op de vraag of de omvangschatting met behulp van de 
vangst-hervangstmethode, zoals uitgevoerd in 2009, kan worden herhaald en verbeterd. Daarnaast 
hebben we andere methoden en databronnen voor een omvangschatting van huiselijk geweld 
geïnventariseerd en beoordeeld. Tevens zijn we nagegaan of een omvangschatting van 
kindermishandeling met de vangst-hervangst of andere methoden mogelijk is en in hoeverre de 
samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in huishoudens te bepalen is. 
 
Onderzoeksopzet 
Voor het vooronderzoek hebben we om te beginnen een literatuurstudie uitgevoerd naar methoden 
voor omvangschattingen. Per schattingsmethode is nagegaan aan welke aannames moet worden 
voldaan om de methode toe te passen en welke eisen de methode stelt aan de databronnen.  
 
Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van mogelijk beschikbare databronnen op het gebied 
van huiselijk geweld, kindermishandeling en de samenloop hiertussen. De bruikbaarheid van deze 
bronnen is allereerst beoordeeld aan de hand van beschikbaarheid en geschiktheid. Deze beoordeling 
heeft plaatsgevonden door middel van telefonische interviews met medewerkers van betrokken 
organisaties. 
 
Van de databronnen die naar voren zijn gekomen als beschikbaar en mogelijk geschikt hebben we 
vervolgens de kwaliteit nader bestudeerd door deze te toetsen op drie criteria: volledigheid, validiteit 
en continuïteit. Ook hiervoor hebben we gebruik gemaakt van uitvoerige (telefonische) interviews met 
medewerkers van de betrokken organisaties. In een aantal gevallen heeft bovendien een bezoek 
plaatsgevonden aan de betreffende organisatie om de databron in te zien of is een uitdraai van 
gegevens opgevraagd voor nadere bestudering van de bron. 
 
Bevindingen 
De informatie over schattingsmethoden en beschikbare databronnen resulteert in een gefaseerd 
stappenplan. In dit stappenplan geven we aan welke methoden en databronnen op korte termijn, 
middellange en lange termijn de beste mogelijkheden bieden voor een omvangschatting van plegers en 
slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en de samenloop van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
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Korte termijn 
Op korte termijn kan de omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld 
worden herhaald. Het gaat daarbij om een schatting met behulp van vangst-hervangst op basis van 
politieregistraties. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd door de 
politieregistraties te verrijken met andere databronnen uit de justitiële keten en te koppelen aan 
gegevens van de slachtoffers uit de Veiligheidsmonitor. 
 
Kindermishandeling kan op korte termijn worden geschat door een koppeling te maken van gegevens 
uit de justitiële keten met gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming. Een beperking daarbij is 
dat deze bronnen geen informatie bevatten over kindermishandeling buiten de huiselijke kring.  
 
Voor het bepalen van samenloop dienen alle beschikbare gegevens uit de justitiële keten en de Raad 
voor de Kinderbescherming op adres te worden gekoppeld, zodat gegevens over huishoudens worden 
verkregen. Van een steekproef van huishoudens kan vervolgens worden nagegaan of er sprake is van 
het samen voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Middellange termijn 
Hoewel de registraties van de Veilig Thuis-organisaties op korte termijn nog van onvoldoende 
kwaliteit en consistentie zijn om te kunnen gebruiken voor een omvangschatting, kunnen ze op 
middellange termijn een waardevolle aanvulling vormen. Daarnaast bieden verschillende registraties 
uit de gezondheidsketen op middellange termijn mogelijkheden voor het verbeteren van de 
omvangschatting. 
 
Lange termijn 
Op lange termijn kan voor een omvangschatting van huiselijk geweld en kindermishandeling idealiter 
gebruik worden gemaakt van tenminste drie databronnen: registratiegegevens uit de justitiële keten en 
de zorgketen (hulpverlening en gezondheidszorg), aangevuld met bevolkingsonderzoeken. Veilig 
Thuis vormt daarbij de meest aangewezen databron voor de zorgketen. Uitgangspunt bij dit 
ideaalbeeld is dat alle professionals uit de hulpverlening en de (geestelijke) gezondheidszorg huiselijk 
geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. 


