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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Het onderzoek 

De opzet van het onderzoek 

11INTOMART 

Het onderzoek naar de omvang en aard van het huiselijk geweld onder in Nederland 
wonende Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken is breed 
opgezet. In totaal zijn er 394 mannen en 455 vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 70 
jaar ondervraagd over hun ervaringen met huiselijk geweld. De respondenten zijn 
willekeurig geselecteerd uit de bevolkingsregisters van 20 gemeenten. Bij de selectie 
van deze 20 gemeenten is rekening gehouden met hun grootte, stedelijkheidsgraad en 
spreiding over het land. 

Het onderzoek waarvan het rapport nu voor u ligt moest informatie opleveren over 
huiselijk geweld onder de vier genoemde allochtonen groepen. 1  Daarnaast moest het 
onderzoek informatie opleveren die kon worden vergeleken met het autochtone 
onderzoek uit 1997 naar huiselijk geweld. 

Definities en de vormgeving van de vragenlijst 

Het onderzoek naar huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, 
Marokkanen en Turken in Nederland is vrijwel- een replicatie van het onderzoek naar 
huiselijk geweld onder autochtone Nederlanders uit 1997. In dit onderzoek worden dan 
ook dezelfde definities als toentertijd gehanteerd. 

Onder huiselijk geweld verstaan we een aantasting van de persoonlijke integriteit van 
het slachtoffer door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Daaronder vallen 
(ex) partners, gezins- of familieleden en huisvrienden 2 . Bij het vormgeven van het 
onderzoek is er voor gekozen om vooral te kijken naar het geheel van voorvallen dat 
zich tussen dader en slachtoffer van huiselijk geweld afspeelt: het complex van het 
huiselijk geweld. Allereerst is voor 32 verschillende vormen van huiselijk geweld 
gevraagd of men daar ooit zelf het slachtoffer van is geworden. Hoewel er alleen 
volwassenen zijn ondervraagd, hebben de gegevens dus ook betrekking op 
slachtofferschap onder de 18 jaar. De voorvallen behelzen zowel geestelijke, 
lichamelijke als seksuele vormen van geweld. Daarna werd voor ieder voorval 
vastgesteld wie de dader was. Vervolgens werd de nadruk op afzonderlijke voorvallen 
losgelaten en werden vragen gesteld over het complex van het huiselijk geweld 
behorende bij elke dader. Om de duur van de enquete en de belasting van de 
respondenten binnen de perken te houden is er voor gekozen maximaal drie 
verschillende daders te behandelen. Als iemand van meer dan drie daders slachtoffer 
was, werden de vragen gesteld voor de drie daders die de meeste voorvallen hadden 
gepleegd. 

In het onderzoek worden Antillianen en Arubanen beschouwd als een groep. 
In paragraaf 1.3 worden deze definities nader toegelicht. 
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Het veldwerk 
In de eerste fase van het onderzoek is aan een willekeurig geselecteerde groep van 
ruim 3500 in Nederland woonachtige Surinamers, Antillianen en Arubanen, 
Marokkanen en Turken een brief gestuurd waarin het onderwerp van het onderzoek 
werd geIntroduceerd met het verzoek am mee te doen aan het onderzoek. De brieven 
waren in het Nederlands gesteld en bij Turkse en Marokkaanse respondenten tevens 
in de moedertaal. 

Bij de brief zat een antwoordstrookje dat kon worden teruggestuurd door mensen die 
niet mee wilden doen aan het onderzoek. De overgebleven respondenten zijn voor 
zover mogelijk telefonisch benaderd door een enquateur of enguetrice met het verzoek 
om een afspraak te maken voor het afnemen van het interview. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Colourview, een bureau dat gespecialiseerd is in het 
ondervragen van allochtone groeperingen. 

Zoals al is aangegeven is het onderzoek naar huiselijk geweld onder de vier allochtone 
groepen vrijwel een replicatie van het onderzoek onder autochtonen in 1997. Een niet 
onbelangrijk verschil tussen het huidige onderzoek en het onderzoek uit 1997 is 
evenwel dat toentertijd de respondenten de keus is geboden de meer intieme vragen 
zelf op de computer in te voeren. Mede op basis van de ervaringen van een 
vooronderzoek dat is uitgevoerd naar de haalbaarheid van een onderzoek naar 
huiselijk geweld onder in Nederland verblijvende allochtone groeperingen is uiteindelijk 
besloten deze voorziening niet in het huidige onderzoek op te nemen. Bij delen van de 
allochtone groeperingen bestaan analfabetiseringsproblemen, is de bekendheid met 
een computer minder groat en werd er bovendien verondersteld dat de introductie van 
een 'koud' registratief apparaat de sfeer van het gesprek negatief zou beinvloeden. In 
het vooronderzoek is ook aan de respondenten zelf gevraagd of zij er een voorkeur 
voor zouden hebben de meer intieme vragen zelf te noteren. Toentertijd gaf slechts 12 
procent aan daar een voorkeur voor te hebben. 

De resultaten 
Dit onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld onder de vier genoemde 
allochtone groeperingen leidt tot een tweetal hoofdconclusies. Een: oak voor 
Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse mensen die in 
Nederland wonen is huiselijk geweld een probleem met significante incidentie. Twee: 
het onderhavige onderzoek geeft hoogstwaarschijnlijk een onderrapportage van de 
omvang waarin huiselijk geweld voorkomt. 

Wat meet dit onderzoek eigenlijk als het de incidentie van huiselijk geweld onder 
Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse mensen die in 
Nederland wonen inderdaad onderschat? In de eerste plaats: de incidentie van 
huiselijk geweld in de mate waarin men daarover spreken kon. Zelfs als inderdaad 
sprake is van onderschatting is anderzijds aangetoond dat het een in getalsmatig 
opzicht een grate groep mensen is die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. 
In de tweede plaats: het onderzoek biedt zicht op dat wat de ondervraagden die 
slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en die daarover durven te praten 
precies is overkomen, wie de dader(s) waren, welke gevolgen het (naar bun eigen 
zeggen) heeft gehad, of ze het bij de politie hebben aangegeven en veel meer. 
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Slachtofferschap van huiselijk geweld 
De verschillen tussen de uitkomsten van het onderzoek onder allochtonen en 
onderzoek onder autochtonen zijn groot; in het allochtonen onderzoek is 24 procent 
slachtoffer van huiselijk geweld tegen 45 procent in het onderzoek onder autochtonen. 
Daarom is er gekeken of er in het beschikbare materiaal aanwijzingen te vinden zijn 
die duiden op een onderrapportage van huiselijk geweld. Naast een nadere analyse 
van de verzamelde gegevens is er in dit kader ook gekeken naar de ervaringen van de 
enqueteurs met het onderzoek. Dit is op een tweetal manieren gedaan. In de eerste 
plaats zijn de door de enqueteurs zelf beantwoorde evaluatieve vragen aan het eind 
van de vragenlijst over het onderzoek geanalyseerd. 

Daarnaast is er door de begeleidingscommissie met een aantal enqueteurs gesproken 
over hun ervaringen met het veldwerk. Hieronder geven we aan welke informatie naar 
onze overtuiging duidt op onderrapportage. 

Onderrapportage 

• Bij feitelijk gerapporteerd slachtofferschap zien we grote verschillen tussen de 
vier groepen allochtonen gezamenlijk en autochtonen. Het gerapporteerde 
slachtofferschap van huiselijk geweld is bij allochtonen veel lager dan bij 
autochtonen. Kijken we echter naar of men iemand kent die slachtoffer is van 
huiselijk geweld, dan valt op dat met betrekking tot fysiek en geestelijk geweld 
de verschillen tussen allochtonen en autochtonen aanmerkelijk kleiner zijn. 3  Dit 
duidt naar onze mening op onderrapportage in het onderzoek. 

• Over slachtofferschap van seksueel geweld wordt nauwelijks gesproken. 
Ouderen melden in zijn geheel geen slachtofferschap van seksueel geweld. Ook 
onderling wordt niet gesproken over seksueel geweld blijkend uit het feit dat, in 
vergelijking met het onderzoek onder autochtonen, veel minder respondenten 
aangeven iemand te kennen die slachtoffer is van deze vorm van huiselijk 
geweld. Naar onze mening indiceert die omstandigheid dat er sprake is van een 
taboe op het spreken over seksueel geweld binnen met name de Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse gemeenschap. 

• Er is een effect waarneembaar van de tijd dat men in Nederland woont op het 
gerapporteerde huiselijk geweld. Zeker wanneer gecontroleerd wordt voor 
leeftijd blijkt dat hoe langer men in Nederland woont hoe vaker men zegt 
slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Wellicht wordt men opener over huiselijk 
geweld naarmate men meer gewend is aan de Nederlandse opvattingen 
hierover. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de verblijfsduur in Nederland, de 
kans om slachtoffer te worden van huiselijk geweld vergroot. Dit duidt naar onze 
mening op onderrapportage in het onderzoek. 

Bij de vraag of men iemand kent die slachtoffer is van een vorm van huiselijk geweld is niet vastgesteld of 
het gaat om iemand van binnen of buiten de 'eigen' allochtone groep. Het is echter waarschijnlijk gegeven 
het onderwerp dat wanneer men iemand kent die persoon behoort tot de directe intimi van de respondent. 
In veel gevallen zal het gaan om iemand uit de 'eigen' bevolkingsgroep. 
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• Uit een kwantitatieve analyse van de door de enqueteurs ingevulde vragen over 
het onderzoek en uit gesprekken met enqueteurs na afloop van het onderzoek 
kwam naar voren dat een deel van de ondervraagden die naar eigen zeggen 
geen slachtoffer van huiselijk geweld is geweest mogelijk niet naar waarheid 
heeft geantwoord. Het betreft hier met name de groep die heeft aangegeven 
geen slachtoffer van huiselijk geweld te zijn. Volgens de enqueteurs heeft 9 
procent van de niet-slachtoffers (74%) niet naar waarheid geantwoord. Er zijn 
geen verschillen tussen de verschillende allochtone groepen waameembaar. 
Daarnaast hebben de enqueteurs in bijna een kwart van de gevallen 
aangegeven niet te weten of de respondent naar waarheid heeft geantwoord. 
Ook deze informatie indiceert naar onze mening onderrapportage in het 
onderzoek. 

• (Mt gesprekken met de enqueteurs kwam verder naar voren dat men de indruk 
had dat met name makkelijk benaderbare gezinnen (zonder huiselijk geweld) 
aan het onderzoek hebben meegedaan. Ook dit duidt op mogelijke 
onderrapportage in het onderzoek. 

Op basis van deze reeks van indicaties van onderrapportage is het waarschijnlijk dat 
we in het onderzoek naar huiselijk geweld onder de vier allochtone groepen te maken 
hebben met onderrapportage. In verband met het vermoeden van onderrapportage 
hebben we aan enkele allochtone deskundigen, uit verschillende bevolkingsgroepen, 
de onderzoeksresultaten voorgelegd en gevraagd naar een mogelijke interpretatie van 
de cijfers. De uitkomsten van die interviews ondersteunen de conclusie dat er sprake 
is van onderrapportage. De omvang van de onderrapportage valt echter niet vast te 
stellen. Elke schatting hiervan is speculatief en moet dus achterwege blijven. 

Resultaten 
In dit rapport wordt onderschetd gemaakt tussen 'incidenten' en 'huiselijk geweld'. 

Er is sprake van een incident als het geweld: 
• volgens het slachtoffer zelf geen noemenswaardige psychische en sociale 

gevolgen had, en 
• geen lichamelijk letsel ten gevolge had, en 
• korter dan een jaar duurde en 
• ten hoogste enkele keren per jaar (of eenmalig) is voorgekomen. 

In alle andere gevallen is sprake van niet-incidenteel huiselijk geweld, wat in dit rapport 
wordt aangeduid als 'huiselijk geweld'. 
• Als allochtonen praten over huiselijk geweld, blijkt het overigens bijna alleen om 

niet-incidenteel huiselijk geweld te gaan. Twee procent van de ondervraagde 
allochtonen heeft aangegeven slachtoffer te zijn van incidenteel geweld. Dit 
percentage is beduidend lager dan in het onderzoek onder autochtonen waar acht 
procent van de ondervraagden slachtoffer was van incidenteel geweld. 

• 24 procent van de allochtone respondenten zegt slachtoffer te zijn van huiselijk 
geweld. In het onderzoek onder autochtonen zegt een veel hoger percentage, 
namelijk 45 procent, slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. 

• Turken, Marokkanen en in iets mindere mate Surinamers zeggen over de hele 
linie minder vaak slachtoffer te zijn van huiselijk geweld dan Antillianen en 
Arubanen. 
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• Antillianen en Arubanen en Surinamers lijken sterk op de Nederlandse bevolking 
als het gaat om slachtofferschap van fysiek geweld en in iets mindere mate als het 
gaat om slachtofferschap van geestelijk geweld. 

• Marokkaanse mannen melden niet of nauwelijks huiselijk geweld. Het is de enige 
bevolkingsgroep waar fysiek en geestelijk geweld onder mannen structureel lager 
ligt dan onder vrouwen. 

• Jongere allochtonen (18-34 jaar) zeggen vaker ooit slachtoffer te zijn geweest van 
huiselijk geweld dan ouderen. 

• Van verschillende vormen seksueel geweld geeft een klein percentage van de 
allochtonen aan slachtoffer te zijn.. 

• Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen (50 plus) maken in het geheel geen 
melding van slachtofferschap van seksueel geweld. 

Ook al hebben we in het onderzoek zeer waarschijnlijk te maken met onderrapportage 
van huiselijk geweld, het onderzoek 'evert toch belangrijke en nieuwe informatie op 
over allochtone slachtoffers van huiselijk geweld. Zoals gezegd heeft bijna een kwart 
van de ondervraagden aangegeven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Dit maakt 
het mogelijk om allochtone slachtoffers van huiselijk geweld te vergelijken met 
autochtone slachtoffers. De vragen die daarbij aan de orde komen zijn: is de intensiteit 
van het huiselijk geweld anders, zijn er andere daders in het spel, zoeken allochtone 
slachtoffers op dezelfde wijze hulp, en zijn er verschillen in de gevolgen die 
slachtoffers ondervinden van huiselijk geweld? 

De intensiteit van huiselijk geweld 

We onderscheiden vijf vormen van intensiteit van huiselijk geweld: incidenteel, laag, 
matig, hoog en zeer hoog. Bij het vaststellen van intensiteit van huiselijk geweld is 
uitgegaan van de volgende factoren: de duur, de frequentie, de vraag of er lichamelijk 
letsel is toegebracht en de vraag of het geweld psychische en/of sociale gevolgen 
heeft gehad. In het onderzoek wordt dezelfde definitie gehanteerd als in het 
autochtone onderzoek van 1997. In het onderzoek onder autochtonen hadden de 
groepen een ongeveer gelijke omvang. De toepassing van deze zelfde definitie in het 
allochtonenonderzoek laat zien dat huiselijk geweld onder de vier onderzochte 
allochtone groepen verhoudingsgewijs intenser is dan onder autochtonen. 

Wie worden slachtoffer van huiselijk geweld? 
• Bij allochtonen worden vrouwen en meisjes iets vaker slachtoffer van huiselijk 

geweld dan mannen en jongens. Als het gaat om huiselijk geweld met een zeer 
hoge intensiteit, zijn de vrouwelijke slachtoffers, zowel in het autochtone als 
allochtone onderzoek, echter ver in de meerderheid. 

• De meeste allochtone slachtoffers van lichamelijk en geestelijk huiselijk geweld 
worden slachtoffer in hun jeugd. Vooral jongeren tussen de 15 en 20 jaar worden 
slachtoffer. Dit beeld is vergelijkbaar met het onderzoek onder autochtonen. 

• Allochtone slachtoffers van huiselijk geweld worden vaker slachtoffer in het eigen 
huis dan autochtone slachtoffers van huiselijk geweld (respectievelijk 50% en 35%) 

• Driekwart van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft aangegeven dat het 
geweld in Nederland heeft plaatsgevonden. Een kwart , van de slachtoffers heeft 
aangegeven dat het geweld in het land van herkomst heeft plaatsgevonden. Kijken 
we naar de intensiteit van het geweld, dan blijkt dat 92 procent van slachtoffers van 
het meest intense geweld slachtoffer is geworden in Nederland. 
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Slachtoffer en dader 
• De plegers (daders) van huiselijk geweld onder allochtonen zijn net als onder 

autochtonen meestal mannen. In ongeveer 40 procent van de gevallen gaat het om 
de (ex-)partner van het slachtoffer. Een huisvriend is, evenals een ouder, in ruim 
een kwart van de gevallen de pleger. 

• Bij allochtonen zijn (ex-)partners veel vaker plegers van huiselijk geweld dan bij 
autochtonen. Huisvrienden en broers zijn bij allochtonen juist minder vaak 
verantwoordelijk voor het huiselijk geweld dan bij autochtonen. 

• Er is een duidelijke samenhang tussen het soort dader en de intensiteit van het 
geweld. Onder de onderzochte allochtone groepen wordt het meer intense geweld 
vaker door de partner gepleegd dan in het autochtone onderzoek. 

• In tweederde van de gevallen wordt huiselijk geweld onder allochtonen gepleegd 
door een man en in een op de zes gevallen door een vrouw. Huiselijk geweld met 
een zeer hoge intensiteit wordt — net als onder autochtonen - in een nog groter deel 
van de gevallen gepleegd door mannen. 

• Waarom pleegt de dader de voorvallen? De reden die door de slachtoffers het 
meest genoemd wordt (bijna een op de drie) is dat het in het karakter van de dader 
zit. Een vijfde van de slachtoffers zegt dat een conflict de aanleiding was en nog 
eens ongeveer een vijfde denkt dat de dader het idee heeft dat het normaal is. 
Wanneer de resultaten uit het allochtonenonderzoek worden vergeleken met dat in 
het onderzoek onder autochtonen, dan is er sprake van een vergelijkbaar beeld. 

• Ongeveer 40 procent van de allochtone slachtoffers heeft geen verzet gepleegd 
tegen de dader. Autochtone slachtoffers hebben iets vaker, namelijk in ongeveer 
50 procent van de gevallen geen verzet gepleegd. 

• De meest genoemde redenen om niets te doen tegen het geweld is dat men te jong 
was om er lets tegen te doen, het niet in het slachtoffer opkwam er lets tegen te 
doen, het slachtoffer geen behoeft had er iets tegen te doen, of het slachtoffer 
aangaf er niets tegen te kunnen doen. Oak in het autochtone onderzoek waren dit 
de meest genoemde redenen. 

• Van de allochtone slachtoffers die lets tegen de dader hebben gedaan, geeft 80 
procent aan dat het verzet zin heeft gehad. In ruim een derde van de gevallen is het 
huiselijk geweld zelfs helemaal gestopt. In het autochtone onderzoek ligt dit 
percentage op 50 procent. 
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Hulp 
• Tweederde van de allochtone slachtoffers heeft in de periode dat het huiselijk 

geweld plaatsvond met iemand daarover gesproken. Dit is vergelijkbaar met het 
autochtone slachtoffers. 

• Het meest wordt over het onderwerp gesproken met familie, met name met ouders, 
broers en zussen of andere familieleden. Ook hierin verschillen allochtonen en 
autochtonen niet vel van elkaar. 

• 13 procent van de allochtone slachtoffers praat met artsen en hulpverlenende 
instanties over het huiselijk geweld. De huisarts is in de meeste gevallen degene 
met wie zij contact zoeken. Andere instellingen waar zij naar toe gaan zijn de 
RIAGG (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) en het 
Algemeen Maatschappelijk werk. Dit percentage komt overeen met dat in het 
autochtone onderzoek. 

• Eenderde van de slachtoffers heeft met niemand over het huiselijk geweld 
gesproken. De meest genoemde reden daarvoor is dat men er niet over durfde te 
praten. Dit wordt veel vaker in het allochtone onderzoek dan in het autochtone 
onderzoek genoemd. Andere redenen zijn dat de slachtoffers zich medeschuldig 
voelden of dat zij te jong waren om er over te praten. Schaamte wordt door 
allochtone slachtoffers minder vaak dan door autochtone slachtoffers als reden 
gegeven om niet over het geweld te praten. 

Melding en aangifte bij de politie 
• Een op de negen allochtone slachtoffers van huiselijk geweld heeft dit gemeld bij 

de politie. Zeven procent van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft 
daadwerkelijk aangifte gedaan. Deze percentages komen overeen met de 
percentages bij autochtone slachtoffers van huiselijk geweld. 

• Het percentage meldingen bij de politie is het hoogst onder slachtoffers van geweld 
met een (zeer) hoge intensiteit. Van deze allochtone slachtoffers gaat een op de 
vier naar de politie. Autochtone slachtoffers van intens huiselijk geweld gaan 
minder vaak naar de politie: van hen gaat slechts een op de zes naar de politie. 

Gevolgen van huiselijk geweld 
• Volgens 15 procent van de allochtone slachtoffers heeft het huiselijk geweld ervoor 

gezorgd dat hun zelfvertrouwen minder groot werd, dat ze angstgevoelens 
ontwikkelden en dat ze overspannen raakten. Anderen geven aan neerslachtig te 
zijn geworden (8%) of last te hebben van nachtmerries (6%), maar ook 
eetproblemen (6%) of problemen met medicijnen (5%) worden genoemd als gevolg 
van het huiselijk geweld. Bij 13 procent van de slachtoffers heeft het huiselijk 
geweld tot een echtscheiding geleid. 

• Bij de autochtone groep noemen de slachtoffers van het huiselijk geweld over het 
geheel genomen veelal dezelfde gevolgen. Autochtone slachtoffers geven wel 
vaker aan minder zelfvertrouwen te hebben (26% in vergelijking met 15% van de 
allochtone slachtoffers). Ook gevoelens van angst en neerslachtigheid worden 
vaker genoemd bij de autochtone groep dan de allochtone groep. Het percentage 
autochtone slachtoffers (10%) dat aangeeft te maken te hebben met problemen 
met intimiteit of seksualiteit naar aanleiding van het geweld is tweemaal zo hoog als 
dat van de allochtone groep (5%). Verder noemt de autochtone groep iets vaker het 
verlies van familie en vrienden. 

• Allochtone en autochtone slachtoffers van intens huiselijk geweld voelen zich 
aanmerkelijk onveiliger dan niet-slachtoffers. 
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De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek 
• In het onderzoek naar huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, 

Marokkanen en Turken hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met 
onderrapportage. De gerapporteerde incidentie van huiselijk geweld — 24 procent - 
moet naar onze mening als ondergrens worden beschouwd. 

• Over slachtofferschap van seksueel geweld wordt door allochtonen nauwelijks 
gesproken. 

• Het huiselijk geweld onder de vier allochtone groepen, voor zover daar over 
gesproken wordt, is intenser dan onder autochtonen. 

• Bij allochtonen worden vrouwen en meisjes iets vaker slachtoffer van huiselijk 
geweld (54%) dan mannen en jongens (46%). Als het gaat om huiselijk geweld met 
een zeer hoge intensiteit, dan zijn vrouwen echter ver in de meerderheid; net als in 
het autochtone onderzoek. 

• Net als onder autochtonen worden met name jongeren slachtoffer van fysiek en 
geestelijk geweld. 

• Bij allochtonen zijn (ex-)partners veel vaker plegers van huiselijk geweld dan bij 
autochtonen. 

• De redenen die door de allochtone slachtoffers van huiselijk geweld worden 
genoemd voor het gedrag van de dader zijn met name, het zit in zijn/haar karakter 
en de dader vindt het normaal. Deze redenen worden ook door autochtonen vaak 
genoemd. 

• Ongeveer 60 procent van de allochtone slachtoffers van huiselijk geweld heeft 
verzet gepleegd. Dit percentage ligt beduidend hoger dan onder autochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld. 

• Van de allochtone slachtoffers van huiselijk geweld heeft 13 procent gepraat met 
een arts en hulpverlenende instanties. Dit percentage is vergelijkbaar met het 
percentage onder autochtone slachtoffers van huiselijk geweld. 

• Net als in het autochtone onderzoek heeft ongeveer eenderde van de slachtoffers 
met niemand over huiselijk geweld gesproken. In het allochtone onderzoek is de 
meest genoemde reden dat men er niet over durfde te praten (30%). Dit is veel 
hoger dan in het autochtone onderzoek (11%). 

• Net als autochtone slachtoffers melden allochtone slachtoffers van huiselijk geweld 
dit geweld niet vaak bij de politie (11%). 

• Slachtofferschap van huiselijk geweld leidt bij 15 procent van de allochtone 
slachtoffers tot afnemend zelfvertrouwen, angstgevoelens en overspannenheid. Bij 
13 procent van de slachtoffers is een scheiding het gevolg. De door allochtone 
genoemde gevolgen van het slachtofferschap verschillen niet wezenlijk van die 
gevolgen die door autochtonen worden genoemd. 
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1. INLEIDING 

1.1 Betekenis onderzoek 
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In 1997 zijn de uitkomsten gepubliceerd van een door ons verricht onderzoek naar de 
incidentie van huiselijk geweld onder autochtone Nederlanders. Het huidige onderzoek 
is in vrijwel alle opzichten een replicatie van die studie, maar dan onder Antilliaanse en 
Arubaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse mensen die in Nederland wonen. 

Het onderzoek onder autochtonen bracht aan het licht dat velen in hun leven op 
enigerlei wijze met huiselijk geweld in aanraking waren gekomen: niet minder dan 45 
procent had ooit te maken gehad met een vorm van huiselijk geweld. Die uitkomst 
maakte een tweetal zaken duidelijk: huiselijk geweld heeft een grote omvang en 
autochtonen zijn klaarblijkelijk in staat — ook in een enquete — op grote schaal te 
spreken te spreken over hun ervaringen. Die laatste bevinding was vOor de start van 
dat onderzoek geen vanzelfsprekendheid. 

Naar aanleiding van deze studie is de wens geexpliciteerd — onder andere in de 
Tweede Kamer — het onderzoek te herhalen onder de vier eerder genoemde 
allochtone groeperingen. Ook toen is er uit de aard van de zaak niet vanuit gegaan dat 
zo'n onderzoek zonder meer gehouden zou kunnen worden. 

Daarom is eerst een vooronderzoek gehouden onder de vier groeperingen om na te 
gaan of een omvangrijke studie kans van slagen zou kunnen hebben. Die vraag is 
bevestigend beantwoord, terwijI ook op dat moment duidelijk bleef dat een studie naar 
huiselijk geweld onder Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Turkse mensen die in Nederland wonen waarschijnlijk ingewikkelder zou zijn dan 
onder autochtone mensen. 

De studie uit 1997 en dit onderzoek hebben beide een registratief, tellend karakter. 
lndertijd betrof het geen onderzoek naar de sociaal-culturele achtergronden van 
huiselijk geweld en het spreken daarover. Dit onderzoek is ook geen cultuur-
sociologisch onderzoek. Zonder op die aspecten diepgaand in te gaan lijkt het evenwel 
waarschijnlijk dat het voor allochtone groeperingen gemiddeld genomen nog 
gecompliceerder is om over huiselijk geweld te spreken, met alle variaties die tussen 
de vier groepen en binnen die groepen gelden. Autochtone Nederlanders bestaan uit 
een veelheid van soorten mensen. Dat geldt natuurlijk ook voor de hier wonende 
Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse mensen. De cultuur 
en beleving van man-vrouw relaties, seksualiteit, het individu in het verband van de 
familie en de groep, van dat wat geweld heet en wat niet, de mate waarin het 
gewaardeerd wordt intimiteiten met anderen te delen, de stabiliteit van de plaats in de 
samenleving in het kader van het hebben en houden van een verblijfsvergunning zijn 
voor meer of minder grote groepen allochtone in Nederland verblijvende mensen 
waarschijnlijk wel factoren die een rol spelen in het spreken over huiselijk geweld. 
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1.2 Onderzoeksvragen en doel van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek naar huiselijk geweld bij Turken, Marokkanen, 
Antillianen en Arubanen, en Surinamers was het complementeren van de gegevens 
over huiselijk geweld in Nederland. Daartoe diende het onderzoek naar huiselijk 
geweld onder deze vier allochtone groepen een replicatie te zijn van het in 1997 
uitgevoerde onderzoek onder de autochtone bevolking. De onderzoeksvragen zoals 
die in dat onderzoek zijn geformuleerd zijn ook op het huidige onderzoek van 
toepassing. Voor de volledigheid herhalen we hier de toen geformuleerde 
onderzoeksvragen waarbij wij deze hebben aangepast aan de context van het 
onderzoek naar huiselijk geweld onder de vier onderzochte allochtone groepen. 

A. Persoonlijk slachtofferschap 
• Welk deel van de in Nederland wonende Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, 

Surinaamse en Turkse mensen is zelf slachtoffer van huiselijk geweld geworden en 
om welke voorvallen en delicten gaat het in dat verband? 

• Op welk moment in het !even is men geconfronteerd met huiselijk geweld? 
• Wie pleegde de daden? 
• Hoe lang duurde de periode waarin het slachtoffer werd blootgesteld aan huiselijk 

geweld? 
• Met welke frequentie werd het slachtoffer geconfronteerd met huiselijk geweld? In 

hoeverre is er sprake van herhaald slachtofferschap? 

B. Slachtoffer en dader 
• Waarom en waardoor pleegde de dader de voorvallen naar het oordeel van het 

slachtoffer? 
• In hoeverre heeft het slachtoffer getracht iets te ondernemen tegen de dader en 

heeft dit enig effect gehad? 
• Als het slachtoffer niets ondernomen heeft, waarom is dat dan niet gebeurd? 
• In hoeverre hangt de wijze waarop het slachtoffer zich heeft opgesteld samen met 

de vorm van huiselijk geweld en de persoonlijke achtergrondkenmerken van het 
slachtoffer? 

C. Hulp 
• In hoeverre en met wie hebben de slachtoffers gesproken over hun situatie? 
• Voor de slachtoffers die niet hebben gesproken over hun situatie: welke redenen 

noemen zij voor bun zwijgen? 
• In hoeverre hebben de slachtoffers aangifte gedaan? 
• In hoeverre hangt de wijze waarop het slachtoffer zich heeft opgesteld samen met 

de vorm van huiselijk geweld en de persoonlijke achtergrondkenmerken van het 
slachtoffer? 

• Voor de slachtoffers die contact hebben gehad met een hulpverlenende instantie: 
hebben de slachtoffers het gevoel gehad begrepen te worden en menen zij iets aan 
de hulp te hebben gehad? Welke suggesties ter verbetering van het functioneren 
van deze hulpverlenende instanties noemen de slachtoffers? 



1.3 Definities 
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D. Gevolgen 
• Welke gevolgen heeft het slachtofferschap van huiselijk geweld, naar het oordeel 

van de slachtoffers zelf? 
• In hoeverre wijken slachtoffers van huiselijk geweld af van niet-slachtoffers met 

betrekking tot: hun gezondheid, de mate waarin zij zich onveilig voelen, de wijze 
waarop zij met anderen relateren en de mate waarin zij het gevoel hebben controle 
te hebben op het eigen leven. 

• Welke relatie bestaat er tussen de eigen verklaring van de slachtoffers over de 
gevolgen van het huiselijk geweld en een op indirecte wijze verkregen registratie 
van de gevolgen? 

E. Bekendheid met slachtoffers 
• In hoeverre kent men slachtoffers van huiselijk geweld en om welke voorvallen en 

delicten gaat het in dat kader? 
• In welke mate is er een samenhang tussen de bekendheid met slachtoffers en de 

persoonlijke achtergrondkenmerken van de respondenten? 

Waar mogelijk en relevant worden de uitkomsten van het onderzoek onder allochtone 
groeperingen vergeleken met die van het onderzoek uit 1997. 

De definitie van huiselijk geweld die binnen dit onderzoek wordt gehanteerd is exact 
gelijk aan de definitie die in het onderzoek van 1997 is gebruikt: 

Huiselijk geweld is geweld, dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer 
gepleegd is. 

In het kader van het onderzoek zijn een aantal andere definities evenzeer relevant. 

Geweld: 	Aantasting van de persoonlijke integriteit. Hierbij 
onderscheiden we geestelijk en lichamelijk geweld 
(waaronder seksueel geweld). 

Huiselijke kring: Er is sprake van huiselijk geweld als de dader af-
komstig is uit de 'huiselijke kring' van het slacht-
offer. De huiselijke kring bestaat uit (ex)partners, 
gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

Huisvrienden: 	Personen die een vriendschappelijke band onder- 
houden met het slachtoffer of met iemand uit de 
onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en die 
het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoeten. 
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1.4 Opzet van het onderzoek, responsoverzicht en representativiteit 

4 

5 
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Deze definitie is in 1997 tot stand gekomen na een uitvoerige discussie met de 
begeleidingscommissie. De term huiselijk geweld impliceert dat het geweld binnen 
prive-woningen moet plaatsvinden, maar dat zou betekenen dat iedere vorm van 
geweld die buiten plaatsvindt (in de tuin, in het park, in het café) buiten beschouwing 
zou moeten blijven. Anderzijds zou doze fixatie op de locatie al het geweld dat zich 
binnen prive-woningen afspeelt (een verkrachting door een onbekende in het eigen 
huis) tot huiselijk geweld bestempelen. Daarom is gekozen voor een definitie die de 
relatie tussen de dader en het slachtoffer als uitgangspunt neemt. Huiselijk geweld is 
slechts dan huiselijk geweld als het wordt gepleegd door een (ex-)partner, een gezins-
of familielid of een huisvriend van het slachtoffer. Kortom: het 'huiselijke' van huiselijk 
geweld wordt niet bepaald door de plek waar het gebeurt, maar door de persoon die 
het doet. 

Zoals gezegd wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt naar vier in Nederland 
wonende allochtone groeperin,gen: Antilliaanse en Arubaanse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Turkse mensen. 4  Als criterium is gehanteerd dat zij zelf of minimaal 
een van hun ouders in het buitenland moesten zijn geboren. In feite sluiten wij hiermee 
aan bij de door de regering gehanteerde definitie van allochtonen als zijnde in 
Nederland verblijvende migranten en hun nakomelingen tot in de derde generatie 5 . 

Marokkanen, Turken, Antillianen en Arubanen en Surinamers vormen de grootste 
etnische minderheden in ons land.Het onderzoek heeft alleen betrekking op deze 
groeperingen en kan dus niet gegeneraliseerd worden naar andere allochtone 
bevolkingsgroepen. 

1.4.1 Opzet van het onderzoek 

Bij het opzetten van het onderzoek is -zoals gezegd- gekozen voor een brede 
onderzoeksopzet. Deze keuze heeft ook bij het vormgeven van de vragenfijst een 
belangrijke rol gespeeld. Zo is er, ten eerste, voor gekozen om vooral aandacht te 
besteden aan het complex van het huiselijk geweld. Het complex van huiselijk geweld 
wordt gevormd door alles wat er tussen een dader en slachtoffer voorvalt. De nadruk 
op het complex van het huiselijk geweld heeft er toe geleid dat er bijvoorbeeld geen 
vragen werden gesteld over de gevolgen van afzonderlijke voorvallen, maar over de 
gevolgen van a//es wat een bepaalde dader bij de respondent had gedaan. 

In het ondemoek worden Antillianen en Arubane beschouwd als eon groep. 
Zie: Tweede Kamerstuk vergaderjaar 91-92, Kamemummer 22314/11 Note registratie en rapportage 
minderhedenbeleid. Voor moor infomiatie over de mogelijkheden en beperkingen van doze methode zie: 
Velweij A.O. Vaststelling van etnische hedcomst in Nederland. De BiZa-methode nader bekeken. 
Rotterdam (ISE0) 1997). 
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Ten tweede is er voor gekozen om de vragenlijst niet te beperken tot een dader. Om 
de lengte van de vragenlijst en de belasting voor de respondenten binnen de perken te 
houden, is overigens wel gekozen om voor maximaal drie daders het complex van het 
huiselijk geweld in kaart te brengen. Tot slot is ervoor gekozen in de vragenlijst geen 
indeling te maken naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld, maar alle voorvallen 
door elkaar te behandelen. Het idee hierachter is dat het bij huiselijk geweld vaak om 
een combinatie van verschillende soorten voorvallen gaat. 

De hier geschetste onderzoeksopzet is in vrijwel alle opzichten een replicatie van de 
onderzoeksopzet voor het onderzoek uit 1997 onder autochtone mensen. Een niet 
onbelangrijk verschil tussen het huidige onderzoek en het onderzoek uit 1997 is 
evenwel dat toentertijd de respondenten de keus is geboden de meer intieme vragen 
zelf op de computer in te voeren. Mede op basis van de ervaringen van het 
vooronderzoek dat is uitgevoerd naar de haalbaarheid van een onderzoek naar 
huiselijk geweld onder in Nederland verblijvende allochtone groeperingen is uiteindelijk 
besloten deze voorziening niet in het huidige onderzoek op te nemen. Bij delen van de 
allochtone groeperingen bestaan analfabetiseringsproblemen, is de bekendheid met 
een computer minder groot en werd er bovendien verondersteld dat de introductie van 
een `koud' registratief apparaat de sfeer van het gesprek negatief zou beInvloeden. In 
het vooronderzoek is ook aan de respondenten zelf gevraagd of zij er een voorkeur 
voor zouden hebben de meer intieme vragen zelf te noteren. Toentertijd gaf slechts 12 
procent aan daar een voorkeur voor te hebben. 

1.4.2 Steekproef en response 

De steekproeven zijn getrokken uit de bevolkingsregisters van een twintigtal 
gemeenten. Daartoe zijn gemeenten geselecteerd op grootte, stedelijkheidsgraad en 
spreiding over Nederland. Deze gemeenten zijn door ons geInstrueerd over de 
precieze wijze waarop de steekproeftrekking diende te verlopen. De aantallen per 
gemeente te trekken respondenten varieerden op basis van de fractie die de 
subpopulatie in de betreffende gemeente vertegenwoordigde vis 6 vis het landelijke 
beeld. Zo zijn in de allergrootste gemeenten relatief grote samples getrokken binnen 
alle vier de doelgroepen en zijn in de kleinste gemeenten relatief kleine steekproeven 
getrokken binnen soms slechts een van de vier doelgroepen. 

De aldus geselecteerde respondenten hebben vervolgens een brief gehad (zie bijlage 
met een voorbeeld van de brief die aan Antilliaanse en Arubaanse respondenten is 
gezonden) waarin zij werden geYnformeerd over het doel van het onderzoek. De 
brieven waren in het Nederlands gesteld en bij Turkse en Marokkaanse respondenten 
tevens in de moedertaal. In de brief is expliciet vermeld dat het onderzoek vragen zou 
bevatten over `(zeer) ongewenste voorvallen en zelfs geweld binnen de huiselijke 
kring'. De brief informeerde de respondenten voorts over de mogelijkheid het interview 
op een andere locatie af te laten nemen dan de eigen woning en bood de 
respondenten de keus tussen een mannelijke of een vrouwelijke enqueteur en tussen 
een interviewer uit de eigen etnische groep of uit een andere. In de brief was een 
retourstrookje opgenomen waarmee respondenten — via een bijgevoegde envelop — 
aan konden geven niet aan het onderzoek mee te willen werken. 



Vervolgens zijn de respondenten door Colourview -een in het ondervragen van 
allochtone groeperingen gespecialiseerd bureau- indien mogelijk telefonisch benaderd. 
Respondenten zonder vindbaar telefoonnummer zijn direct op hun woonadres 
benaderd. 

De enqueteurs hebben een uitgebreide instructie ontvangen en zijn geinformeerd over 
de mogelijke problemen die tijdens de afname van de vraaggesprekken zouden 
kunnen ontstaan. De interviewers zijn voorts uitgerust met namen en adressen van 
verschillende hulpverlenende instanties in het kader van de opvang van huiselijk 
geweld en zijn uitdrukkelijk gainstrueerd deze informatie aan de respondenten door te 
geven als het vermoeden bestond dat daar behoefte aan zou kunnen bestaan. In 
principe werden alle interviews uitgevoerd door tweetalige enqueteurs en enquetrices 
uit de eigen bevolkingsgroep. 
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Uiteindelijk is de vragenlijst afgenomen bij 394 mannen en 455 vrouwen in de leeftijd 
tussen 18 en 69 jaar. De interviews zijn gehouden in de periode van oktober 2001 tot 
maart 2002. 

Het veldwerk is niet zonder problemen verlopen. Naast de ongewoon lange 
veldwerkperiode van ongeveer een half jaar bleek uit een controle van de vragenlijsten 
dat een aantal enquetes niet aan de gestelde vereisten voldeed. Uiteindelijk zijn er 849 
valide vragenlijsten in het onderzoek betrokken. In onderstaande tabel is een 
uitgebreid responsoverzicht opgenomen. 6  

label 1-1 Responsoverzicht 

	

Antillianen & Arubanen 	Marokkanen 	 Surinamers 	 Turken 	 Totaal  

Bruto steekproef 	 840 	 908 	 888 	 867 	 3503 

Niet gebruikt 	 236 	 371 	 217 	 332 	 1156 

Retourstrook In gestuurd 	 129 	31% 	 84 	21% 	 121 	27% 	 91 	20% 	 425 	25% 

Verwijderd 	 61 	 50 	 104 	 0 	 215 

Benaderd 

Welgedng 	 78 	19% 	 89 	22% 	 111 	25% 	 77 	17% 	 355 	21% 

Met [huts 	 107 	26% 	 82 	20% 	 145 	33% 	 108 	24% 	442 	26% 

Ovedg 	 35 	8% 	 11 	3% 	 8 	2% 	 7 	2% 	 61 	4% 

Geslaagde gesprekken 

6 

414 	100% 	 403 	100% 	 446 	100% 	 444 	100% 	1707 	100% 

194 	47% 	 221 	55% 	 182 	41% 	 252 	57% 	 849 	50% 

Uit het responsoverzicht blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten die een 
aankondigingbrief hebben ontvangen niet is benaderd. De redenen hiervoor zijn het 
terugsturen van antwoordstroken (n=425) waarmee men kon aangeven niet aan het 
onderzoek te willen meewerken en het bereiken van het oorspronkelijk quotum van 
250 vraaggesprekken waardoor meer benaderpogingen niet nodig waren (n=1158). 
Daarnaast zijn, zoals al is aangegeven 215 twijfelachtige enquetes uiteindelijk niet in 
het onderzoek zijn opgenomen. 

De informed° voor het responsoverzicht is afkomstig van het veldwerkbureau Colourview. 

15-11-2002/rap77747 HGA 	 - 18/70- 



Nemen we de benaderde respondenten als uitgangspunt, dan blijkt dat uiteindelijk 50 
procent van de benaderde personen heeft meegedaan aan het onderzoek. De 
belangrijkste redenen voor het niet meedoen aan het onderzoek zijn de weigering en 
het niet thuis aantreffen van de respondent (26%). Tussen de bevolkingsgroepen zijn 
geen grote verschillen waarneembaar. Deze respons is geflatteerd omdat eigenlijk de 
ingezonden retourstroken ook als weigering kunnen worden opgevat. Indien we hier in 
de berekening van het responspercentage rekening mee houden, dan bedraagt het 
percentage 40 in plaats van 50 procent. 

1.4.3 Representativiteit 

Een belangrijk aspect van het onderzoek is de representativiteit van de groep 
ondervraagde personen. Naast de zorgvuldige steekprOeftrekking gespreid over het 
land en naar verschillende stedelijkheidsgraden is ook de verdeling naar geslacht en 
leeftijd een belangrijke indicator voor de representativiteit van het onderzoek. In 
onderstaande tabel is voor de verschillende allochtonen groepen de verdeling in de 
populatie en in de steekproef aangegeven. 

Tabel 1-2 Leeftijd-geslachtsverdeling uitgesplitst naar bevolkingsgroep 
— steekproef en populatie cijfers7  

Mannen 
18-34 
35-49 
50 plus 

Vrouwen 
18-34 
35-49 
50 plus 

Totaal 

Antillianen & Arubanen 	 Marokkanen 
steekproef 

47 24% 
28 14% 
17 

46 
41 
15 

steekproef 
Mannen 

18-34 	 30 
35-49 	 30 
50 plus 	 12 

Vrouwen 
18-34 	 43 
35-49 	 46 
50 plus 	 21 

9% 

24% 	20175 26% 
21% 	12315 16% 

7000 9% 8% 

Totaal 	 194 100% 	76815 100% 

Surinamers 

7% 

24% 
25% 
12% 

populatie 
20475 27% 
11675 15% 
5175 7% 

populatie 

16% 	44295 21% 
16% 	36340 17% 

19565 9% 

48440 23% 
41990 20% 
23760 11% 

182 100% 214390 100% 
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steekproef 	populatie 
48 22% 
31 14% 
23 10% 

67 30% 
32 14% 
20 9% 

Turken 
steekproef 	populatie 

58 23% 
41 16% 
29 12% 

63 25% 
43 17% 
18 8% 

De populatie gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De peildatum is 1 januari 2001. 

46720 29% 
23775 15% 
18810 12% 

44615 27% 
19000 12% 
10205 6% 

221 100% 163125 100% 

55605 28% 
31300 16% 
18415 	9% 

55235 28% 
24930 12% 
15305 8% 

252 100% 200790 100% 
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B Zie Bijlage D voor eon uitvoedg verslag van deze gesprekken. 

15-11-2002/rap77747 FIGA 	 - 20/70- 

INTOMART 

De leeftijds-geslachtsverdeling in de steekproef wijkt in geringe mate af van de 
verdeling in de populatie. Globaal genomen zijn jonge mannen in de steekproef wat 
ondervertegenwoordigd, maar nergens zijn de verschillen groot. Hierdoor is het 
mogelijk om door middel van weging de steekproef qua leeftijd-geslachtsverdeling 
representatief te maken voor de populatie. Bij het construeren van de weegfactoren is 
rekening gehouden met de relatieve omvang van de verschillende allochtone 
bevolkingsgroepen. In de berekening van cijfers voor de groep allochtonen als geheel, 
telien de Antillianen en Arubanen derhalve minder zwaar mee dan de Marokkanen, de 
Marokkanen minder zwaar dan de Turken en de Turken minder zwaar dan de 
Surinamers. 

Een andere mogelijke vertekening binnen steekproefonderzoek is selectieve non-
respons. Er is sprake van selectieve non-respons als degenen die weigeren mee te 
doen aan het onderzoek op relevante kenmerken afwijken van degenen die wel 
meedoen. Uit gesprekken met een aantal enqueteurs is gebleken dat de enqueteurs 
het idee hadden dat met name die huishoudens waar geen sprake was van huiselijk 
geweld een grotere bereidheid hadden om aan het onderzoek mee te doen. 8  Dit duidt 
mogelijkerwijs op de aanwezigheid van selectieve respons. Daar we echter geen 
relevante informatie met betrekking tot het onderzoek hebben over de weigeraars kan 
niet worden vastgesteld wat het effect van selectieve non-respons op het hier 
gepresenteerde is geweest. 



2., PERSOONLIJK SLACHTOFFERSCHAP 

In de volgende paragraaf richten we ons op de incidentie van huiselijk geweld. 
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In dit hoofdstuk komen twee belangrijke vragen in het kader van dit onderzoek aan de 
orde: 

• Welk deel van de in Nederland woonachtige Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen en Arubanen is slachtoffer van huiselijk geweld geworden en om welke 
voorvallen gaat het in dat verband? 

• Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te zien met betrekking tot huiselijk 
geweld tussen de autochtone en allochtone bevolkingsgroepen? 

Onder huiselijk geweld verstaan we -zoals gezegd- geestelijk en lichamelijk geweld 
(waaronder seksueel geweld), waarbij de dader uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer afkomstig is. Voor 32 verschillende vormen van huiselijk geweld is 

• gevraagd of de respondent daar ooit slachtoffer van is geworden. Daaronder waren elf 
voorvallen van geestelijk geweld, elf voorvallen van lichamelijk geweld en tien 
voorvallen van seksueel geweld. Strikt genomen valt elk van de 32 voorvallen onder 
de definitie van huiselijk geweld, omdat het in alle gevallen gaat om een aantasting van 
de integriteit van de respondent door iemand uit zijn of haar huiselijke kring. 
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2.1 De incidentie van huiselijk geweld onder vier groepen allochtonen 
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Allereerst laten we zien hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van een of meer 
vormen van huiselijk geweld, zowel voor de verschillende allochtonen groepen 
afzonderlijk als voor het totaal. Dew resultaten worden afgezet tegen de resultaten uit 
het onderzoek onder autochtonen. 

Figuur 2-1 Slachtofferschap van huiselijk geweld ultgesplitst naar bevolkingsgroep. 

Marokkanen Surinamers Turken 
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Uit figuur 2.1 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen het gerapporteerde huiselijk 
geweld onder allochtonen en autochtonen. Was in het onderzoek onder autochtonen 
53 procent van de ondervraagden slachtoffer van huiselijk geweld, in het bier 
gepresenteerde onderzoek heeft 'slechts' 26 procent van de ondervraagden 
aangegeven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Ook tussen de vier allochtonen 
groepen zijn grote verschillen waarneembaar. Zo heeft 42 procent van de Antilliaanse 
en Arubaanse ondervraagden aangegeven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld 
tegen 17 procent van de Marokkanen. Van de Surinaamse respondenten geeft 30 
procent aan slachtoffer te zijn van huiselijk geweld en onder Turkse respondenten is 
dit percentage 23 procent. 

In principe valt elk van de 32 voorvallen waarover in dit onderzoek vragen zijn gesteld 
onder de definitie van huiselijk geweld. Toch is het belangrijk am rekening te houden 
met het felt dat de vraag of het voorval ooit is gebeurd slechts een invalshoek is. Er 
zijn namelijk gradaties in de ernst van het huiselijk geweld. 
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Het zou te ver voeren om in alle gevallen dat iemand slachtoffer is geworden van een 
of meer van de voorvaIlen direct te spreken van huiselijk geweld. Dat zou een inflatie 
en uitholling van het begrip betekenen. Het gaat immers ook om de vraag hoe vaak de 
voorvallen voorkwamen, hoe lang het geweld voortduurde en om de vraag of het 
geweld gevolgen heeft gehad. In deze paragraaf houden we rekening met dergelijke 
verschillen, door Incidenten' te scheiden van 'huiselijk geweld'. 

Er is sprake van een incident als het geweld: 
• volgens het slachtoffer zelf geen noemenswaardige gevolgen had, en 
• geen lichamelijk letsel ten gevolge had, en 
• korter dan een jaar duurde, en 
• hoogstens enkele keren (of eenmalig) is voorgekomen. 

Het zou kunnen dat allochtonen minder over incidenteel huiselijk geweld praten en 
meer over de meer 'ernstige' vormen van huiselijk geweld. In onderstaande figuur is 
voor elke bevolkingsgroep aangegeven in welke mate men slachtoffer is geworden 
van niet-incidenteel huiselijk geweld. 

Figuur 2-2 Slachtofferschap van huiselijk geweld (exclusief incidenten) uitgesplitst naar 
bevolkingsgroep. 

Antillianen en 
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Bovenstaande figuur laat zien dat, wanneer respondenten uit de vier bevolkings-
groepen praten over huiselijk geweld, het bijna louter en alleen gaat om niet-
incidentele vormen van huiselijk geweld. 

Autochtonen 
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De percentages inclusief incidenten en exclusief incidenten verschillen 'slechts' 
marginaal van elkaar. Dit in tegenstelling tot de situatie in het onderzoek onder 
autochtonen waar acht procent van de bevolking (53% minus 45%) slachtoffer is van 
een incidentele vorm van huiselijk geweld. 

Kortom er is een essentieel verschil tussen de onderzochte allochtone groepen en de 
autochtone bevolking. Allochtonen noemen huiselijk geweld bijna alleen als het niet-
incidenteel is. 

Wanneer we kijken naar het niet-incidentele huiselijk geweld, dan neemt het verschil 
tussen de onderzochte allochtonen en autochtonen af. Echter, het verschil blijft groot — 
21 procentpunten. Wij denken dan ook dat we in het onderzoek te maken hebben 
gehad met onderrapportage van huiselijk geweld onder de vier allochtone groepen. 
Het is echter ingewikkeld om harde uitspraken te doen over de mate waarin 
onderrapportage voorkomt in het onderzoek, daarvoor ontbreekt de informatie. Toch is 
het wel mogelijk om in het bestaande materiaal to zoeken naar zaken die eon 
aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van onderrapportage in het onderzoek. Het 
zou kunnen zijn dat bepaalde groepen (in termen van achtergrondkenmerken) 
allochtonen minder makkelijk praten over huiselijk geweld (bijvoorbeeld, ouderen, 
mannen) en daarom in mindere mate aangeven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. 
Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag of men iemand in de omgeving kent 
die slachtoffer is van huiselijk geweld. Deze vraag is minder bedreigend dan de vraag 
naar persoonlijk slachtofferschap. Als er nu sprake zou zijn van een structureel lager 
percentage slachtoffers onder allochtonen dan onder autochtonen, dan is de 
veronderstelling dat dan ook minder allochtonen iemand in hun omgeving kennen die 
slachtoffer is van huiselijk geweld. Tenslotte besteden we aandacht aan de ervaring 
van de interviewers tijdens het interview. In hoeverre denken de interviewers dat de 
respondenten naar waarheid hebben geantwoord, en wat waren de achterliggende 
redenen om aan het waarheidsgehalte van de antwoorden te twijfelen. 
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2.2 De 32 vormen van huiselijk geweld 

9 Voor een compleet overzicht inclusief incidenten verwijzen we naar Bijlage B. 
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In de volgende tabel staat voor elk van de 32 voorvallen aangegeven hoeveel mensen 
er ooit slachtoffer van zijn geworden. Hier zijn de incidentele vormen van huiselijk 
geweld uit verwijderd. 9  Het gaat hier dus nog niet om de vraag hoe vaak de voorvallen 
gebeurden, maar om de vraag of het voorval de respondent ooit is overkomen. Het is 
overigens afhankelijk van de perceptie van de respondent hoe de voorvallen 
geInterpreteerd werden. Een voorbeeld hiervan is gedwongen seks binnen het 
huwelijk, waarvan bekend is dat dit door sommigen wel, en door anderen niet als 
`verkrachting` wordt beschouwd. 

Voor de overzichtelijkheid worden de voorvallen in drie soorten geweld onderverdeeld: 
geestelijk, lichamelijk en seksueel. Dit is een onderscheid dat in de vragenlijst niet is 
aangebracht. Daar werden alle voorvallen 'door elkaar' genoemd. Het blijkt dat 
slachtoffers van huiselijk geweld meestal slachtoffer zijn geworden van verschillende 
voorvallen. Degenen die geschopt zijn, zijn in veel gevallen ook geslagen. Ook blijken 
de drie soorten geweld vaak in combinatie met elkaar voor te komen. Als iemand 
slachtoffer is van seksueel geweld, is deze persoon ook vaak slachtoffer van 
lichamelijk en/of geestelijk geweld. 

De indeling in lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld is tot op zekere hoogte 
arbitrair. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat `dreigen met slaan' een vorm van 
lichamelijk geweld is en geen vorm van geestelijk geweld. De indeling in drie soorten 
huiselijk geweld is gebaseerd op een factoranalyse waaruit blijkt welke voorvallen vaak 
in combinatie met elkaar voorkomen. 

In de rest van het rapport speelt de indeling in drie soorten geweld overigens een 
ondergeschikte rol, aangezien het vooral gaat om het complex van huiselijk geweld 
waarin het - zoals gezegd - meestal om een combinatie van de drie soorten gaat. 
AIleen in die gevallen waarin het onderscheiden van lichamelijk, geestelijk en seksueel 
geweld zinvolle informatie oplevert, wordt het onderscheid gehanteerd. 



Voorvallen 

Tabel 2-1 Aantal slachtoffers van huiselijk geweld (in procenten) 

Opmerking: 
De aantallen slachtoffers per voorval kunnen niet worden opgeteld om tot het totaal aantal slachtoffers te komen. 
Eike respondent die van meer dan eon voonral slachtoffer is geworden, staat namelijk meerdere keren in de tabel. 
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Goon slachtoffer van niet-incidenteel huiselijk go weld 	 60 	86 	72 	79 	76 	55 

Fysiek geweld 

iemand dreigde u te slaan 	 25 	9 	20 	9 	15 	23 

geslagen 	 23 	9 	20 	13 	16 	' 23 

zo hard vastgehouden dat het pijn deed 	 14 	7 	13 	9 	10 	16 

ergens hard tegenaan geduwd 	 13 	5 	12 	10 	10 	14 

geschopt 	 13 	6 	16 	9 	11 	13 

iemand dreigde mensen kwaad to doen 	 12 	3 	6 	4 	5 	11 

iemand dreigde u te verwonden 	 15 	4 	15 	4 	9 	12 

iemand sloot u op 	 3 	3 	4 	2 	3 	7 

iemand toonde u messen of vuurwapens 	 8 	3 	4 	5 	4 	6 

gesneden met een mes of ander scherp voorwerp 	 3 	1 	1 	2 	1 	2 

van de trap af gesmeten 	 2 	0 	1 	2 	1 	1 

Geestelijk go weld 

dreigementen dat relatie verbroken zou worden 	 13 	6 	8 	5 	7 	16 

geregeld bespot of gekleineerd worden 	 13 	6 	11 	10 	10 	16 

steeds in de gaten gehouden worden 	 8 	4 	8 	3 	6 	9 

niet mogen uitgaan 	 4 	5 	7 	8 	6 	 8 

op feeshes niet met anderen mogen praten 	 6 	5 	3 	3 	4 	4 

geen afspraak met iemand mogen maken 	 4 	2 	5 	3 	4 	4 

niet zomaar met iemand mogen bellen 	 6 	3 	3 	2 	3 	3 

telefoonafschriften die gecontroleerd worden 	 4 	2 	2 	4 	3 	2 

geen inzicht in eigen financiele positie 	 1 	2 	1 	2 	1 	2 

de eigen post niet mogen inkijken 	 2 	1 	2 	1 	2 

goon eigen bankrekening mogen hebben 	 1 	2 	 2 	1 	 1 

Seksueel geweld 

iemand maakte vervelende obscene gebaren 	 7 	2 	4 	2 	3 	11 

iemand dreigde ll seksueel te benaderen 	 4 	1 	3 	2 	3 	11 

aangeraakt met ongewenste seksuele bedoelingen 	 5 	2 	4 	1 	3 	10 

iemand stond dicht bij u met ongewenste seksuele bedoelingen 	 6 	2 	3 	2 	3 	9 

gedwongen tot seksuele handelingen 	 2 	2 	2 	2 	2 	8 

iemand kleedde zich in uw bijzijn uit 	 2 	2 	1 	0 	1 	5 

verkracht 	 1 	1 	2 	1 	2 	4 

gevraagd iemand anders aan to raken 	 3 	 1 	o 	1 	4 

gedwongen zich te ontkleden 	 1 	2 	2 	1 	1 	3 

gedwongen to kijken naar seksuele handelingen van een ander 	 1 	o 	1 	1 	1 	 3 

Totaat (=100%) 	 194 	221 	182 	252 	849 	1005 
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De twee meest voorkomende vormen van lichamelijk geweld onder de vier allochtone 
groepen gezamenlijk zijn bedreigd worden met slaan en daadwerkelijk geslagen zijn. 
Ongeveer een op de zes van de respondenten is ooit bedreigd met een klap door 
iemand uit zijn of haar huiselijke kring (15%). Bijna evenveel mensen zijn ook 
daadwerkelijk geslagen (16%). Ongeveer een op de tien respondenten is ooit zo hard 
vastgehouden dat het pijn deed (10%). Een ongeveer even grote groep allochtonen is 
wel eens ergens hard tegenaan geduwd (10%), is wel eens geschopt (11%) of is 
bedreigd verwond te worden (9%). Van de vier allochtone groepen is vijf procent 
bedreigd met het kwaad doen van dierbaren. Opgesloten worden of messen of 
vuurwapens te zien krijgen is respectievelijk drie procent en vier procent van de 
respondenten ooit overkomen. Het daadwerkelijk toebrengen van snijwonden en het 
van de trap afsmijten komen - relatief gezien - het minste voor (beide 1%). 

Van de vormen van geestelijk geweld komt geregeld bespot of gekleineerd worden het 
vaakst voor. Een op de tien respondenten is hiervan ooit het slachtoffer geworden 
(10%). Bij ongeveer een op de vijftien respondenten zijn dreigementen geuit dat de 
relatie verbroken zou worden (7%). Bijna eenzelfde aantal allochtonen is voortdurend 
in de gaten gehouden of mocht niet zelf uitgaan op een leeftijd waarop dat wel 
gebruikelijk is (beide 6%). Van de andere vormen van geestelijk geweld is tussen de 
een en vier procent van de respondenten ooit het slachtoffer geworden. 

Het aantal allochtonen dat zegt dat seksueel geweld hen ooit is overkomen is klein. 
Een op de dertig respondenten geeft aan meegemaakt te hebben dat iemand 
ongewenste seksuele gebaren maakte, dreigde met ongewenste seksuele benadering, 
iemand hen aanraakte met ongewenste seksuele bedoelingen of te dichtbij stond met 
ongewenste seksuele bedoelingen (alle vier 3%). Van de andere vormen van seksueel 
geweld zegt een of twee procent van de respondenten dit ooit meegemaakt te hebben. 

Een vergelijking tussen allochtonen en autochtonen laat zien dat allochtonen voor alle 
voorvallen minder vaak aangeven dat hen dit is overkomen. Er zijn hierin echter wel 
gradatieverschillen. Bij een vergelijking van de groepen valt op dat Marokkanen en 
Turken veel minder vaak dan Antillianen en Arubanen en Surinamers aangeven 
slachtoffer te zijn van de meeste vormen fysiek geweld. De slachtofferpercentages van 
fysiek geweld bij Antillianen en Arubanen en Surinamers komen redelijk overeen met 
slachtofferpercentages in het onderzoek onder autochtonen. 

Met betrekking tot geestelijk geweld worden met name idreigementen dat relatie 
verbroken zou worden', 'het geregeld bespot of gekleineerd worden' en 'het steeds in 
de gaten gehouden worden' minder vaak genoemd dan in het onderzoek onder 
autochtonen. Kijken we naar de patronen dan valt op dat het gerapporteerde huiselijk 
geweld onder Marokkanen het meest afwijkt van het onderzoek onder autochtonen, 
gevolgd door Turken en Surinamers. Qua incidentie van de verschillende vormen van 
geestelijk geweld lijkt de groep Antillianen en Arubanen het meest op de autochtonen. 

Wanneer we kijken naar de verschillende vormen van seksueel geweld, dan valt op 
dat alle voorvallen onder allochtonen veel minder vaak worden genoemd dan onder 
autochtonen. De sterkste verschillen vinden we hier wederom bij Turken en 
Marokkanen, gevolgd door Surinamers en Antillianen en Arubanen. Voor alle groepen 
geldt echter dat het gerapporteerde seksueel geweld op een beduidend lager niveau 
ligt dan in het onderzoek onder autochtonen. 
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2.3 Huiselijk geweld ultgesplitst near achtergrondkenmerken 
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In deze paragraaf kijken we of bepaalde groepen allochtonen nu vaker of juist minder 
vaak zeggen slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. We kijken hierbij near geslacht, 
leeftijd en de tijd dat men in Nederland woonachtig is. Voor wat betreft de eerste twee 
kenmerken wordt een vergelijking gemaakt met het onderzoek onder autochtonen. 

In de onderstaande tabel wordt huiselijk geweld uitgesplitst naar mannen en vrouwen 
en bevolkingsgroep. De verwachting is dat allochtone mannen minder makkelijk praten 
over huiselijk geweld en derhalve minder vaak zullen zeggen slachtoffer te zijn van 
huiselijk geweld. 

Tabel 2-2 Slachtofferschap van huiselijk geweld per soort en per geslacht 

Antillianen 	Marokkanen 	Sudnamers 	Turken 	 Allochtonen 	 Autochtonen 

geslacht 	geslacht 	geslacht 	geslacht 	geslacht 	 geslacht 

	

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 	man vrouw Totaal 	man vrouw Totaal 
fysiek 	 31 	36 	6 	16 	26 	27 	16 	15 	18 	22 	20 	35 	34 	35 
geestelijk 	 24 	25 	5 	17 	16 	22 	15 	19 	14 	21 	17 	26 	30 	28 
seltsueel 	 9 	15 	2 	4 	2 	10 	2 	5 	3 	8 	5 	13 	30 	21 

huiselijk geweld 	41 	40 	10 	20 	26 	29 	20 	23 	21 	27 	24 	43 	46 	45 

Totaal (100%) 	94 	100 	121 	100 	85 	97 	132 	120 	430 	419 	849 	507 	498 1005 

Leesvoorbeeid: 
In totaal zegt 24% van de allochtone respondenten ooit slachtoffer to zijn geweest van huiselijk geweld. Bij 
20% van deze respondenten maakte tenminste Mn fysieke vorm van geweld (bijvoorbeeld slaan) deel uit 
van dit geweld. Van alle mannefijke allochtone respondenten geeft 21% aan ooit slachtoffer to zijn geweest 
van huiselijk geweld. Bij 18% van de mannelijke allochtone respondenten maakte tenminste Mn fysiek 
voorval deel uit van dit geweld. !emend die zowel slachtoffer is van fysiek, geestelijk als seksueel geweld 
tell drie keer mee in daze tabel. 

Fysieke vormen van huiselijk geweld komen het meeste voor. Hiervan zegt een op de 
vijf respondenten uit de onderzochte allochtone groepen slachtoffer te zijn geworden 
(20%). Geestelijk geweld komt iets minder vaak voor, maar nog altijd zegt ruim een op 
de zes personen uit de genoemde allochtone groepen ooit het slachtoffer te zijn 
geworden van een geestelijke vorm van huiselijk geweld (17%). Seksueel geweld is 
van de drie soorten geweld de meest zeldzame, maar toch geeft een op de twintig 
allochtonen aan hiervan ooit het slachtoffer te zijn geworden (5%). 

Ruim een kwart van de allochtone vrouwen en meisjes zegt slachtoffer te zijn van 
huiselijk geweld (27%). Mannen en jongens geven minder vaak aan slachtoffer te zijn, 
maar ook van deze groep zegt 21 procent slachtoffer te zijn van huiselijk geweld 
(21%). Wanneer we alleen het lichamelijke geweld in ogenschouw nemen, blijkt het 
verschil tussen mannen en vrouwen uit de allochtone groepen nog kleiner - 18% van 
de mannen, 22% van de vrouwen zegt slachtoffer te zijn van fysieke geweld. Mannen 
uit de vier onderzochte allochtonen groepen geven wel minder vaak aan slachtoffer te 
zijn van geestelijk geweld dan vrouwen (14% van de mannen, 21% van de vrouwen). 
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Ook bij seksuele vormen van huiselijk geweld zien we een verschil tussen de twee 
seksen: van de allochtone mannelijke respondenten zegt drie procent ooit slachtoffer 
te zijn geweest van seksueel huiselijk geweld, terwijI dit onder allochtone vrouwen acht 
procent is. 

Wederom zijn de verschillen tussen allochtonen en autochtonen groot. Van de 
autochtone vrouwen zegt 46 procent slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, terwijI dit 
onder allochtone vrouwen 27 procent is. Bij mannen is dit verschil nog groter: 43 
procent van de autochtone mannen en 21 procent van de allochtone mannen zegt 
slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Het grootste verschil tussen autochtone en 
allochtone vrouwen is te zien bij seksueel geweld: 30 procent van de autochtone 
vrouwen zegt slachtoffer te zijn, terwijI dit acht procent van de allochtone vrouwen is. 
Bij mannen is het grootste absolute verschil te zien tussen autochtonen en allochtonen 
bij gerapporteerd slachtofferschap van fysiek geweld (respectievelijk 35% en 18%). 
Ook ten aanzien van het gerapporteerde seksuele geweld zien we een groot verschil 
tussen allochtonen en autochtonen mannen. Autochtone manen geven vier keer zo 
vaak aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld dan allochtone mannen 
(respectievelijk 13% en 3%). 

Kijken we naar de vier onderzochte allochtone groepen, dan valt op dat bij Antillianen 
en Arubanen, Surinamers, en Turken ongeveer evenveel mannen als vrouwen 
aangeven slachtoffer te zijn van fysiek en geestelijk geweld. Wel geven mannen in 
deze drie groepen minder vaak aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld. Bij 
Marokkanen is echter een afwijkend beeld te zien. Voor alle vormen van huiselijk 
geweld geven mannen veel minder vaak aan slachtoffer te zijn van het geweld dan 
vrouwen. Mogelijk duidt dit op onderrapportage onder Marokkaanse mannen. 

Naast verschillen tussen mannen en vrouwen hebben we ook gekeken in hoeverre de 
leeftijd van de respondent samenhangt met het gerapporteerde geweld. Het gaat 
hierbij uitdrukkelijk niet om de leeftijd waarop men slachtoffer van huiselijk geweld is 
geworden. Die informatie wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 4. Hier gaat het om de 
huidige leeftijd van de respondent en het gerapporteerde slachtofferschap van huiselijk 
geweld. De veronderstelling is dat met name de oudere allochtonen minder makkelijk 
over huiselijk geweld praten dan jongere allochtonen. Verder verwachten we dat dit in 
verhevigde mate opgaat voor slachtofferschap van seksueel geweld. 
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In onderstaande tabel worden de percentages slachtoffers van huiselijk geweld 
gepresenteerd uitgesphtst naar leeftijds- en bevolkingsgroep. 

Tabel 2-3 Slachtofferschap van huiselijk geweld per soort en per leeftljdsgroep 

Antigianen 	Marokkanen 	Surinamers 	Turken 	 Allac:Malan 	 Autochtonen 

Leeftijd 	 Leeftljd 	 Leeftijd 	 Leeftijd 	 Leeftijd 	 Leeftljd 

	

18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 18-34 35-49 50+ 	18-34 35-49 50+ Totaal 	18-34 35-49 	50+ Toteal 

fysiek 	 37 	32 27 	12 	11 	7 	28 	27 23 	18 	15 	9 	21 	21 15 	20 	39 	36 	29 	35 

geestefijk 	 33 	18 	9 	12 	12 	5 	25 	17 12 	18 	17 11 	20 	16 10 	17 	33 	27 	24 	28 

seksueel 	 16 	9 	4 	4 	3 	0 	5 	11 	0 	4 	5 	0 	6 	7 	0 	5 	22 	23 	21 	21 

huiselfik geweld 	48 	34 27 	16 	15 	7 	29 	28 26 	24 	19 16 	26 	23 18 	24 	49 	46 	38 	45 

Leesvoorbeeld: 
In totaal zegt 24% van de allochtone respondenten ooit slachtoffer to zijn geweest van huiselijk geweld. Bij 
20% van deze respondenten maakte tenminste een fysieke vorm van geweld (bijvoorbeeld slaan) deel uit 
van dit geweld. Van alle allochtone respondenten jonger dan 35 jaar geeft 26% aan ooit slachtoffer te zijn 
geweest van huiselijk geweld. Bij 21% van de respondenten jonger dan 35 jaar van de allochtone 
respondenten maakte tenminste een fysiek voorval deel uit van dit geweld. lemand die zowel slachtoffer is 
van fysiek, geestelijk als seksueel geweld telt diie keer mee in doze tabel. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat jongere allochtonen vaker aangeven slachtoffer te zijn 
van huiselijk geweld dan oudere allochtonen. Eenzelfde patroon vinden we bij 
autochtonen. Ook daar geven jongeren vaker aan slachtoffer te zijn van huiselijk 
geweld dan ouderen. 

Vergelijken we de verschillende allochtone groepen met elkaar, dan zien we overal 
een vergelijkbaar patroon. De omvang van het gerapporteerde huiselijk geweld 
verschilt echter aanzienlijk per bevolkingsgroep. De mate waarin huiselijk geweld 
voorkomt in de jongste (18-34 jaar) leeftijdsgroep bij Antillianen en Arubanen is zeer 
vergelijkbaar met die in het onderzoek onder autochtonen. In de oudere 
leeftijdsgroepen is er tussen Antillianen en Arubanen en autochtonen echter sprake 
van een groot verschil (meer dan 10 procentpunten). Kijken we naar de overige 
allochtone groepen, dan zien we net als eerder dat het niveau van het gerapporteerde 
huiselijk geweld in alle leeftijdsgroepen op een beduidend lager niveau ligt dan in het 
onderzoek onder autochtonen. De grootste verschillen warden wederom bij 
Marokkanen aangetroffen gevolgd door Turken en Surinamers. 

Opvallend is de mate waarin slachtofferschap van seksueel geweld wordt 
gerapporteerd. Jongvolwassen Antillianen en Arubanen rapporteren relatief gezien nog 
het meeste seksueel geweld. Geen van de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse 
respondenten in de oudste leeftijdsgroep (50 plus) heeft aangegeven slachtoffer te zijn 
geworden van seksueel geweld. Antilliaanse en Arubaanse respondenten in de oudste 
leeftijdsgroep geven in beperkte mate aan slachtoffer te zijn geworden van seksueel 
geweld. Hier is sprake van een groot verschil met het onderzoek onder autochtonen 
waar in elk van de leeftijdsgroepen ongeveer een gelijk percentage aangeeft 
slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 
seksueel geweld onder allochtonen (met uitzondering van de jongste groep Antillianen 
en Arubanen) een taboe is en dat dit taboe groter is onder de oudere generatie. 

Naast de leeftijd van de respondent kan ook de tijd die men in Nederland woonachtig 
is van invloed zijn op het gerapporteerde huiselijk geweld. Wellicht wordt men opener 
over huiselijk geweld naarmate men meer gewend is aan de Nederlandse opvattingen 
daarover. In onderstaande tabel is de relatie tussen verblijfsduur in Nederland en het 
gerapporteerde huiselijk geweld aangegeven, uitgesplitst naar bevolkingsgroep. 
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fysiek 

geestelijk 

seksueel 

huiselijk geweld 

Leeftijd 

fysiek 
geestelijk 
seksueel 

Totaal 

Tabel 2-4 Slachtofferschap van huiselijk geweld per soort en tijd die men in 
Nederland woont 

Antillianen 	Marokkanen 
Tijd die men in NL Tijd die men in NL 

0-10 

33 

27 

18 

woont 

11-20 
32 
27 
11 

41 	43 38 	13 	17 14 

Leesvoorbeeld: 
In totaal is 24% van de allochtone respondenten ooit slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Bij 20% 
van deze respondenten maakte tenminste een fysieke vorm van geweld (bijvoorbeeld slaan) deel uit van dit 
geweld. Van alle allochtone respondenten die minder dan 11 jaar in Nederland wonen 20% aan ooit 
slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Bij 15% van de respondenten van de allochtone 
respondenten die minder dan 11 jaar in Nederland woont maakte tenminste een fysiek voorval deel uit van 
dit geweld. lemand die zowel slachtoffer is van fysiek, geestelijk als seksueel geweld telt drie keer mee in 
deze tabel. 

Op basis van bovenstaande tabel kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het 
percentage slachtoffers van huiselijk geweld in de groep die korter dan 11 jaar in 
Nederland woont lager is dan in de groepen die langer in Nederland wonen. 

Dit geldt met name voor gerapporteerd slachtofferschap van fysiek en geestelijk 
geweld. Met betrekking tot seksueel geweld kan niet van een verschil gesproken 
worden. 

Wanneer we naar de verschillende allochtone groepen kijken, dan valt een gemengd 
beeld op. De kleine aantallen waarop de percentages betrekking hebben, alsmede de 
mogelijke invloed van leeftijd op gerapporteerd huiselijk geweld — ouderen wonen 
meestal ook langer in Nederland — maakt een conclusie niet goed mogelijk. Daarom is 
in onderstaande tabel voor de vier onderzochte allochtonen gezamenlijk de tijd die 
men in Nederland woont verder uitgesplitst naar leeftijdscategorie. 

Tabel 2-5 Slachtofferschap van huiselijk geweld per soort en uitgesplitst naar tijd 
die men in Nederland woont en leeftijd 

0-10 jaar 

21+ 
36 
21 

6 

woont 

0-10 11-20 21+ 
8 	10 13 
8 	13 10 
0 	4 4 

Surinamers 	Turken 
Tijd die men in NL Tijd die men in NL 

woont 

0-10 11-20 
13 	39 

7 	36 
7 	5 

21+ 
26 
17 
6 

16 	42 27 	15 

Tijd die men in Nederland woont 

woont 

0-10 11-20 21+ 
10 	12 19 
10 	14 19 
4 	1 	3 

11-20 jaar 	 21 jaar en !anger 

INTOMART 

Allochtonen 
Tijd die men in NL 

woont 

0-10 11-20 21+ Totaal 
15 	21 22 	20 
12 	21 	17 	17 
7 	4 	5 	5 

17 24 	20 	26 24 	24 

18-34 35-49 50 plus 	18-34 35-49 50 plus 	18-34 35-49 50 plus 	Totaal 
17 	13 	5 	24 	14 	18 	24 	26 	15 	20 
13 	10 	5 	24 	16 	18 	23 	17 	9 	17 

7 	8 	 5 	4 	 5 	8 	1 	 5 

22 	19 	5 	31 	19 	18 	26 	27 	19 	24 

Op basis van bovenstaande tabel kan de volgende conclusie worden getrokken. Er is 
een gecombineerd effect van leeftijd en de tijd die men in Nederland woont 
waarneembaar waar het gaat om slachtofferschap van fysiek en geestelijk geweld. 
Hoe jonger men is en hoe langer men in Nederland woont, hoe vaker men zegt 
slachtoffer te zijn van fysiek en geestelijk geweld. 
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Wellicht praat men makkelijker over huisehjk geweld wanneer men meer gewend is 
aan de Nederlandse opvattingen daarover. Dit fenomeen wijst volgens op de 
aanwezigheid van onderrapportage in het onderzoek. 

2.4 Bekendheid met slachtoffers van huiselijk geweld 

Naast de mogelijkheid om zelf slachtoffer van huiselijk geweld te worden, bestaat 
natuurlijk ook de kans dat men indirect met huiselijk geweld te maken krijgt. In 
hoeverre kent men slachtoffers van huiselijk geweld? 

Tabel 2-6 'Kent u San of meer personen, die ...' 

# doze items zijn lode betreffende metingen niet gesteld 
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CU 

En  

I NTOM A RT 

Fysiek go weld 
Weleens geslagen of geschopt zijn 	 38% 32% 37% 26% 	33% 	38% 

Weleens bedreigd met lichamelijk geweld 	 36% 	27% 	31% 	17% 	26% 	34% 

Weleens lichamelijk mishandeld zijn 	 24% 	18% 	25% 	14% 	20% 	25% 

Weleens van de trap geduwd zijn 	 9% 	11% 	13% 	8% 	11% 	9% 

Seksueel geweld 

To maken gehad met ongew. seks. aanraking 	 19% 	10% 	12% 	6% 	11% 	29% 

Bedreigd met ongewenste seksuele toenad. 	 # 	# 	# 	# 	# 	27% 

Gedwongen tot seksuele handelingen - 	 16% 	9% 	12% 	5% 	10% 	23% 

Geconfr. met ontbloten geslachtsdeel 	 15% 	7% 	10% 	3% 	8% 	18% 

Gedwongen zijn tot geslachtsgemeenschap 	 16% 	9% 	14% 	4% 	10% 	17% 

Geestelijk go weld 

Geregeld gekleineerd of bespot worden 	 30% 	30% 	32% 33% 	31% 	35% 

Geregeld getreiterd worden 	 29% 24% 25% 27% 	26% 	# 

Voortdurend gecontroleerd worden op hun handel en wandel 	22% 	26% 	19% 23% 	23% 	# 

Voortdurend in de gaten worden gehouden 	 22% 	30% 	17% 25% 	23% 	21% 

Niet mogen uitgaan 	 24% 35% 	16% 33% 	27% 	13% 

Mag op feestjes niet met anderen praten 	 21% 	35% 	17% 	22% 	24% 	12% 

Goon inzicht in eigen financiele positie 	 10% 	22% 	7% 	26% 	17% 	.11% 

Niet zelf afspraak mogen maken 	 15% 25% 	12% 24% 	19% 	10% 

Niet zomaar met iemand mogen telefoneren 	 15% 26% 	9% 	16% 	16% 	9% 

Goon eigen bankrekening mogen hebben 	 6% 	22% 	6% 	23% 	15% 	7% 

De eigen post niet mogen inkijken 	 4% 	19% 	4% 	19% 	12% 	7% 

Totaal (abs.) 	 194 	221 	182 	252 	849 	1005 
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CO INTOMART 

Vooral `slaan en schoppen' en `kleineren en bespotten' zijn vormen van huiselijk 
geweld waarvan allochtone respondenten menen te weten dat die in hun omgeving 
voorkomen: ongeveer een derde van de mensen kent iemand waarbij dit is gebeurd. 
Ruim een kwart van de allochtone respondenten kent iemand die wel eens bedreigd is 
met lichamelijk geweld, iemand die geregeld getreiterd wordt of iemand die niet uit 
mag gaan op een leeftijd waarop dat wel gebruikelijk is (respectievelijk 26%, 26% en 
27%). Maar liefst een van de vijf respondenten kent iemand die wel eens lichamelijk is 
mishandeld (20%). 

Zowel fysiek als geestelijk geweld zijn bekende verschijnselen. De specifiekere 
vormen van seksueel geweld zijn nog het minst bekend. 

Voor wat betreft de verschillende vormen van fysiek geweld verschillen de 
percentages tussen autochtonen en allochtonen niet heel veel. Kijken we naar de 
verschillende allochtone groepen, dan liggen de percentages respondenten die 
iemand kennen die slachtoffer is van een van de vormen van fysiek geweld beduidend 
lager onder Turken dan bij de overige drie groepen. Dit is een reflectie van het 
gerapporteerde slachtofferschap van fysiek geweld in paragraaf 2.2. Echter wanneer 
we kijken naar het slachtofferschap van fysiek geweld onder Marokkanen, dan waren 
er grote verschillen — tot 10 procentpunten — waarneembaar met het onderzoek onder 
autochtonen. Kijken we naar de percentages respondenten die iemand kennen die 
slachtoffer is geworden van fysiek geweld, dan zijn de verschillen beduidend kleiner. 
Dit duidt naar onze mening op een onderrapportage van fysiek geweld onder 
Marokkanen. 

Het beeld bij de verschillende vormen van geestelijk geweld is nog iets scherper. De 
slachtoffer percentages lagen bij allochtonen over de hele linie op een lager niveau 
dan bij de autochtonen. Kijken we naar of men iemand kent die slachtoffer is van deze 
vorm van huiselijk geweld, dan is er sprake van een omgekeerd beeld. Bekijken we de 
bevolkingsgroepen afzonderlijk, dan valt op dat onder Marokkanen en Turken de 
laagste percentages van slachtofferschap van het steeds in de gaten gehouden 
worden aangetroffen. Wanneer men echter vraagt of men iemand kent die 
voortdurend in de gaten wordt gehouden, dan treffen we onder deze groepen de 
hoogste percentages aan. Dat duidt naar onze mening op een onderrapportage van 
geestelijk geweld onder Marokkanen en Turken. 

Bij seksueel geweld zijn wel grote verschillen te zien in de percentages respondenten 
die zeggen iemand in de omgeving te kennen die slachtoffer is van deze vorm van 
huiselijk geweld. Allochtonen zeggen beduidend minder vaak iemand te kennen die te 
maken heeft met seksueel geweld dan autochtonen. De verschillen zijn het grootst 
onder Turken, Marokkanen en Surinamers. Dit beeld reflecteert de lage percentages 
van slachtofferschap van seksueel geweld in paragraaf 2.2. Betekent dit nu dat 
slachtofferschap van seksueel geweld ook minder vaak voorkomt onder allochtonen? 
We zijn geneigd om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Een volgens ons meer 
plausibele verklaring is dat het taboe over seksueel geweld zo groot is onder 
allochtonen dat er niet alleen in de enquete niet over gesproken wordt, maar dat ook 
onderling over dit onderwerp niet of nauwelijks wordt gesproken. 
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2.5 Ervaringen van de interviewers 

I NTOMART 

Op basis van het voorafgaande hebben we al enige indicatie gekregen van mogelijke 
onderrapportage in het onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtonen. Daarnaast 
is er ook informatie van de interviewers bekend over hoe zij het vraaggesprek hebben 
ervaren, en hoe zij het waarheidsgehalte van het interview hebben ingeschat. Deze 
informatie is verzameld op basis van een aantal vragen aan de enqueteurs aan het 
eind van de vragenlijst. Daarnaast heeft er na afloop van het veldwerk een gesprek 
plaatsgevonden over het onderzoek tussen leden van de begeleidingscommissie en 
een viertal enqueteurs. In Bijlage C is een verslag opgenomen van het kwantitatieve 
onderdeel. Bijlage D bevat een samenvatting van de gesprekken van de 
begeleidingscommissie met de enqueteurs. In deze paragraaf beperken we ons tot de 
belangrijkste conclusies uit zowel de kwantitatieve analyses als de gesprekken met de 
enqueteurs. 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken.. 
• De plaats waar het interview gehouden is en de aanwezigheid van anderen lijkt 

geen effect te hebben op het gerapporteerde huiselijk geweld. Volgens de 
kwantitatieve analyse heeft de situatie waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden 
derhalve niet geleid tot onderrapportage binnen het onderzoek. Dit beeld wordt iets 
genuanceerd door de gesprekken met enkele enqueteurs, waarin aangegeven 
werd dat de aanwezigheid van met name Turkse en Marokkaanse mannen wel 
van invloed is geweest op het vraaggesprek. 

• De sfeer en de algemene indruk over het verloop van het gesprek zijn over het 
algemeen goed te noemen. Bovendien is er geen relatie met al dan niet 
gerapporteerd huiselijk geweld. Uit de gesprekken met de enqueteurs bleek wel 
dat met name Marokkaanse mannen vaak achterdochtig waren. Marokkaanse 
mannen zullen niet snel praten over problemen in de gezinssituatie dat is prive. 

• Met betrekking tot de vraaggesprekken die met respondenten zijn gehouden die 
hebben aangegeven geen slachtoffer te zijn van enige vorm van huiselijk geweld 
wordt in 'slechts' 60 procent van de gevallen door de enqueteurs aangegeven dat 
de respondent naar waarheid heeft geantwoord. In tien procent van de gevallen 
zeggen de enqueteurs te denken dat er niet naar waarheid is geantwoord en in 30 
procent van de gevallen weet men het niet. Ook bier ligt een aanwijzing voor de 
mogelijkheid van onderrapportage. 

• In 20 procent van de vraaggesprekken heeft de respondent moeite gehad om over 
huiselijk geweld (intieme zaken) te praten zeggen de enqueteurs. Dit percentage is 
ongeveer gelijk onder slachtoffers en 'niet' slachtoffers. Hierin zien we een 
wederom een aanwijzing dat we in het onderzoek te maken hebben met 
onderrapportage. 

• Op basis van de gesprekken met de enqueteurs denken we dat we ook te maken 
hebben met selectieve non-respons. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn minder 
bereid om aan het onderzoek mee te werken dan degenen die geen slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld. 
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2.6 Gesprekken met deskundigen 

2.7 Conclusie 

INTOMART 

In verband met het vermoeden van onderrapportage hebben we aan enkele allochtone 
deskundigen, uit verschillende bevolkingsgroepen, de onderzoeksresultaten voor-
gelegd en gevraagd naar een mogelijke interpretatie van de cijfers. De uitkomsten van 
die interviews ondersteunen de conclusie dat er sprake is van onderrapportage. 

Tevens hebben deze interviews duidelijk gemaakt dat het probleem van huiselijk 
geweld binnen allochtone kring buitengewoon complex en divers is. De verschillen 
tussen en binnen de verschillende groepen kunnen op basis van deze gesprekken niet 
geduid worden met een eenvoudig interpretatief kader. Laat staan dat ze kunnen 
leiden tot generaliserende uitspraken over huiselijk geweld onder allochtonen. 

In deze paragraaf vatten we de belangrijkste conclusies van het onderzoek samen. 
• Van de vier onderzochte allochtone groepen gezamenlijk zegt 26 procent 

slachtoffer te zijn van enige vorm van huiselijk geweld. In vergelijking met het 
onderzoek onder autochtonen is dit een veel lager percentage. In het onderzoek 
onder autochtonen zei 53 procent van de ondervraagden slachtoffer te zijn van 
huiselijk geweld. 

• Sluiten we de incidenten uit, dan blijkt dat 24 procent van de onderzochte 
allochtone groepen zegt slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Als allochtonen 
praten over huiselijk geweld, dan blijkt het bijna alleen om niet-incidenteel geweld 
te gaan. Uit het onderzoek onder autochtonen bleek 45 procent slachtoffer te zijn 
van niet-incidenteel huiselijk geweld. 

• Door Turken en Marokkanen wordt over de hele linie minder huiselijk geweld 
gemeld dan door autochtonen. 

• Met betrekking tot fysiek en in iets mindere mate geestelijk geweld, lijken de 
uitkomsten bij Antillianen en Arubanen en Surinamers sterk op de autochtone 
bevolking. 

• Seksueel geweld wordt door allochtonen in vergelijking met autochtonen veel 
minder vaak gemeld. 

• Marokkaanse mannen melden niet of nauwelijks huiselijk geweld. Het is de enige 
bevolkingsgroep waar fysiek en geestelijk geweld onder mannen structureel lager 
ligt dan onder vrouwen. 

• Jongere allochtonen (18-34 jaar) melden vaker slachtofferschap van huiselijk 
geweld dan ouderen. Dit patroon is vergelijkbaar met het patroon in het onderzoek 
onder autochtonen. 

• Oudere (50 plus) Surinamers, Turken en Marokkanen melden geen slacht-
offerschap van seksueel geweld. Vergelijken we dit met het onderzoek onder 
autochtonen waar alle leeftijdsgroepen vergelijkbare percentages van seksueel 
geweld laten zien, dan duidt dit mogelijk op onderrapportage. 
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• Er is een effect waarneembaar van de tijd dat men in Nederland woont op het 
gerapporteerde huiselijk geweld. Zeker wanneer gecontroleerd wordt voor leeftijd 
blijkt dat hoe langer men in Nederland woont hoe vaker men zegt slachtoffer te zijn 
van huiselijk geweld. Wellicht wordt men opener over huiselijk geweld naarmate 
men meer gewend is aan de Nederlandse opvattingen hierover. Het is namelijk 
onwaarschijnlijk dat de verblijfsduur in Nederland, de kans om slachtoffer te 
worden van huiselijk geweld vergroot. Dit duidt naar onze mening op 
onderrapportage in het onderzoek. 

• Het percentage allochtonen dat zegt iemand te kennen die slachtoffer is van 
huiselijk geweld laat een ander beeld zien dan het feitelijk gerapporteerde 
slachtofferschap. Wat betreft het fysiek geweld zien we percentages bij Antillianen 
en Arubanen, Turken en Marokkanen die vergelijkbaar zijn aan het onderzoek 
onder autochtonen. Met betrekking tot de Marokkanen duidt dit op 
onderrapportage. 

• De allochtone respondenten geven vaker dan de autochtonen aan iemand te 
kennen die slachtoffer is van geestelijk geweld, dan de autochtone respondenten. 
Dit is tegengesteld aan het beeld bij het gerapporteerde slachtofferschap en duidt 
naar onze mening op onderrapportage van huiselijk geweld. 

• Met betrekking tot seksueel geweld valt op dat ook een veel lager percentage 
allochtone respondenten aangeeft iemand te kennen die slachtoffer is van 
seksueel geweld. Dit, samen met de lage slachtofferschap percentages, duidt naar 
onze mening op een taboe in de allochtone, en met name Marokkaanse en Turkse 
gemeenschap. Er wordt niet over dit onderwerp gesproken, ook onderling niet. 

• De kwantitatieve analyse van de door de enqueteurs ingevulde vragen over het 
onderzoek en de gesprekken met enkele enqueteurs, geven aan dat volgens de 
enqueteurs een deel van de ondervraagden niet naar waarheid heeft geantwoord. 
Daarnaast hebben de enqueteurs in de gesprekken na afloop van het veldwerk 
aangegeven dat volgens hen met name makkelijk benaderbare gezinnen (zonder 
huiselijk geweld) aan het onderzoek hebben meegedaan. Beide factoren 
versterken het vermoeden van onderrapportage in het onderzoek. 

• Gesprekken met enkele allochtone deskundigen ondersteunen het vermoeden dat 
we in het onderzoek te maken hebben met onderrapportage. 
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3.1 DE INTENSITEIT VAN HET GEWELD 

3.1 De intensiteit van huiselijk geweld 
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In het voorgaande hoofdstuk is het onderscheid geIntroduceerd tussen incidenten en 
huiselijk geweld. In dit hoofdstuk brengen we een nadere categorisering aan binnen de 
groep slachtoffers van huiselijk geweld. Zoals gezegd kan huiselijk geweld immers in 
verschillende vormen en intensiteiten voorkomen. Zo zijn sommige voorvallen 
ernstiger dan andere voorvallen. Ook is al gewezen op het feit dat de vraag of het 
voorval ooit is gebeurd slechts een invalshoek is. Ook de frequentie, de duur en de 
gevolgen van het geweld moeten in ogenschouw worden genomen. 

Bij de inrichting van de vragenlijst heeft deze aandacht voor de precieze 
verschijningsvormen van het huiselijk geweld een belangrijke rol gespeeld. In de 
enquete werd allereerst voor de 32 verschillende vormen van huiselijk geweld die 
reeds behandeld zijn, gevraagd of men er ooit slachtoffer van is geworden. Aan de 
respondenten die slachtoffer waren geworden van een of meer van de voorvallen is 
per voorval gevraagd wie daarvan de dader was. Nadat de daders waren vastgesteld 
werd niet langer uitgegaan van afzonderlijke voorvallen, maar van de dader(s) waar de 
respondent het slachtoffer van is geworden. Voor elke dader waar men het slachtoffer 
van was, werd een reeks vragen gesteld die betrekking hadden op het complex van 
voorvallen dat door die dader was gepleegd. Zo werd er bijvoorbeeld niet gevraagd 
wat de gevolgen waren van elk afzonderlijk voorval, maar naar de gevolgen van al/es 
wat die dader bij het slachtoffer had gedaan. Om de duur van de enquete en de 
belasting van de respondenten binnen de perken te houden, is besloten om maximaal 
drie daders te behandelen. Als er meer daders waren, werden de vragen gesteld voor 
de drie daders die de meeste voorvallen hadden gepleegd. 

Er is voor gekozen om de slachtoffers te categoriseren naar de intensiteit van het 
huiselijk geweld. Dit is te prefereren boven een categorisering naar de emst van het 
geweld, omdat ernst buitengewoon moeilijk te definieren is. Dit is een probleem dat 
ook uit ander onderzoek op dit terrein naar voren komt. Romkens (1989, p. 37) 
bijvoorbeeld, kiest voor een definiering van ernst aan de hand van drie factoren. 
Allereerst de aard van het geweld die wordt bepaald door de vorm van het geweld, de 
frequentie waarmee het voorkomt, de mate waarin het toe- of afneemt en de lengte 
van de periode dat het duurt. Ten tweede de lichamelijke gevolgen (soorten letsel, 
aantal verwondingen, frequentie van vOOrkomen van letsel) en ten derde de 
subjectieve beleving van het geweld (gevoelens van bedreiging en onveiligheid, de 
mate waarin het geweld als ernstig wordt beleefd). De onderzoekster concludeert 
echter dat de beoordeling van de ernst sterk afhangt van de interpretatie van degene 
die beoordeelt. 

Draijer (1988, p. 140 e.v.) komt in haar onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes 
door verwanten, tot een ernstindeling op basis van de leeftijd waarop het misbruik 
begint, de duur, de frequentie, de relatie met de dader (afhankelijkheid), aard van de 
seksuele handelingen, de mate van dwang, verleiding en lichamelijk geweld en de 
mate van geheimhouding. Zij concludeert echter dat de aldus geconstrueerde 
ernstindex vooral informatie oplevert over de intensiteit van het misbruik. 
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Mede op grond van deze bevindingen is in het onderzoek onder autochtonen gekozen 
om geen emstcategorieen te onderscheiden, maar een categorisering te maken op 
basis van de intensiteit van het huiselijk geweld. 

Er is voor gekozen om bij het vaststellen van de intensiteit van huiselijk geweld uit te 
gaan van de volgende vier factoren: 

• de duur van het geweld 
(het aantal jaren dat de voorvallen plaatsvonden); 

• de frequentie waarmee het geweld werd gepleegd 
(dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele keren per jaar of minder vaak); 

• de vraag of de voorvallen lichamelijk letsel hebben veroorzaakt; 
• de vraag of het geweld (volgens het slachtoffer zelf) gevolgen heeft gehad, zoals 

problemen met relaties en/of intimiteit, eetproblemen, echtscheiding, e.d. 

Met behulp van deze vier indicatoren zijn vijf verschillende intensiteitscategorieen 
onderscheiden. Hieronder geven we een omschrijving van elke categorie. In Bijlage B 
wordt ingegaan op de methode die is gebruikt bij het maken van de 
intensiteitscategorieen. 

Alvorens de verschillende categorieen inhoudelijk te beschrijven, moet er een aantal 
opmerkingen gemaakt worden ten aanzien van het allochtonenonderzoek en de 
gehanteerde intensiteitschaal. In het allochtonenonderzoek is deze schaal niet 
opnieuw ontwikkeld maar is de in het onderzoek onder autochtonen gehanteerde 
schaal toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is dat op deze wijze een vergelijking 
met het onderzoek onder autochtonen mogelijk is. 

3.1.1 Beschrijving van vijf intensiteitscategorieen 

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de in het onderzoek gehanteerde 
indeling naar intensiteit. 

Mcidenteel 

Dit is de groep slachtoffers die ook al in het vorige hoofdstuk is onderscheiden. Bij 
deze mensen ging het om geweld dat minder dan een jaar duurde, geen 
noemenswaardige psychische en sociale gevolgen had, niet tot letsel leidde en 
eenmalig of maximaal enkele keren voorkwam. 

Huiselijk geweld met een lage intensiteit 

In de categorie van het geweld met een (age intensiteit vinden we ten eerste 
slachtoffers waarbij het geweld een tot vier jaar duurde, terwip het geweld een lage 
frequentie had en geen lichamelijk letsel of andere gevolgen veroorzaakte. Een ander 
deel van de slachtoffers in deze categorie ondervond wel psychische en/of sociale 
gevolgen van het geweld, maar geen lichamelijk letsel. Bij hen duurde het geweld 
echter minder dan een jaar en kwamen de voorvallen zeer zelden of zelfs eenmalig 
v001. 
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1 0 Het onderzoek van R6mkens (1989) bijvoorbeeld is zelfs volledig gebaseerd op geweld dat is gepleegd 
door eon dader. 
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Huiselijk geweld met een matige intensiteit 

In de groep slachtoffers van geweld met een matige intensiteit vinden we met name 
twee soorten slachtoffers. Allereerst een groep waarbij de voorvallen regelmatig 
gebeurden (tenminste maandelijks) gedurende een periode van meer dan een jaar. 
Het geweld leidde bij hen echter niet tot lichamelijk letsel en had - volgens de 
respondenten zelf - geen noemenswaardige gevolgen. Bij een andere groep in deze 
categorie had het geweld wel gevolgen (zoals problemen met relaties en/of intimiteit, 
eetproblemen, echtscheiding, e.d.) en kwamen de voorvallen enkele keren per jaar 
voor gedurende een redelijk lange periode (een jaar of langer). De voorvallen 
veroorzaakten bij deze mensen echter geen lichamelijk letsel. 

Huiselijk geweld met een hoge intensiteit 

In de groep van het huiselijk geweld met een hoge intensiteit gaat het om slachtoffers 
van huiselijk geweld dat regelmatig voorkwam (maandelijks of vaker), gedurende een 
langere periode (tenminste een jaar) wat ook gevolgen had voor het slachtoffer. Ook 
hier had het geweld in de meeste gevallen echter geen lichamelijk letsel tot gevolg. Bij 
sommige slachtoffers was er wel lichamelijk letsel, maar duurde het geweld relatief 
kort, kwamen de voorvallen weinig frequent voor of waren er volgens het slachtoffer 
zelf geen noemenswaardige gevolgen. 

Huiselijk geweld met een zeer hoge intensiteit 

In de categorie met de slachtoffers van huiselijk geweld met een zeer hoge intensiteit, 
vinden we geweld dat bijna altijd langer dan een jaar duurde en met een hoge 
frequentie voorkwam (wekelijks tot dagelijks). Tevens had het geweld in deze 
categorie meestal lichamelijk letsel tot gevolg en had het geweld ook volgens het 
slachtoffer zelf gevolgen. 

Ten aanzien van het gebruik van de intensiteitscategorieen moet een belangrijke 
opmerking worden gemaakt. Voor degenen die slachtoffer zijn geworden van 
meerdere daders beperken wij ons bij bepaalde analyses tot een dader, en wel die 
dader die de meeste verschillende vormen van huiselijk geweld heeft gepleegd. Deze 
beperking is noodzakelijk aangezien het onmogelijk is om voor een respondent tegelijk 
verschillende intensiteiten in de analyses mee te nemen. Dat zou ertoe leiden dat 
sommige respondenten twee of zelfs drie keer Theetellen' in de uitkomsten en 
anderen slechts een keer. De beperking tot een dader is echter geen groot probleem, 
omdat we een overzicht willen geven van de samenhang tussen intensiteit van het 
geweld en andere factoren. Ook met behulp van een dader is het mogelijk om die 
samenhang in kaart te brengen 10. Overal in dit rapport wordt expliciet aangegeven in 
welke gevallen deze beperking tot den dader is aangebracht. In alle andere gevallen 
zijn de gegevens - uiteraard alleen voor zover men slachtoffer is van meerdere daders 
- op meerdere daders gebaseerd met een maximum van drie verschillende daders. 

In de volgende tabel wordt een meer cijfermatige beschrijving van deze vijf 
intensiteitscategorieen weergegeven. 



Aantal Jaren dat de voorvallen 
duurden 

minder dan 1 jaar 

1 tot 4 jaar 

moor den 5 jaar 

Frequentle van de voorvallen 

LIchamelljk letsel 

PsychIsche en/of soleale 
gevolgen ondervonden 

aantal (abs.) 

label 3-1 Categorisering slachtoffers naar intensiteit van het geweld 
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totaal 

100% 37% 22% 12% 1% 25% 	100% 27% 15% 12% 2% 32% 

0% 41% 58% 60% 39% 45% 	0% 47% 49% 53% 24% 34% 

0% 21% 21% 28% 60% 30% 	0% 26% 36% 35% 74% 33% 

wekelijks/dagelijks 	 0% 	0% 	5% 	57% 88% 36% 	0% 	0% 	11% 43% 83% 27% 
maandelijks 	 0% 	5% 72% 24% 12% 30% 	0% 	5% 42% 44% 10% 20% 
minder vaak 	 100% 95% 24% 19% 0% 	34% 	100% 95% 47% 13% 7% 	53% 

0% 0% 11% 24% 75% 28% 	0% 0% 9% 22% 72% 20% 

0% 32% 19% 69% 88% 47% 	0% 22% 44% 79% 95% 47% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

11% 13% 29% 21% 26% 100% 	21% 20% 19% 21% 19% 100% 

In bovenstaande tabel zien we in welke mate de intensiteitscategorieen zich van elkaar 
onderscheiden op de vier indicatoren: duur, frequentie, letsel en gevolgen. Naarmate 
de intensiteit groter wordt (naarmate we verder naar rechts opschuiven in de tabel), 
des te langer duurde het geweld, des te frequenter kwam het voor, des te vaker had 
het lichamelijk letsel ten gevolge en des te vaker had het geweld noemenswaardige 
gevolgen voor het slachtoffer. 

In het onderzoek onder autochtonen zijn vijf intensiteitscategorieen gehanteerd die elk 
ongeveer 100 slachtoffers van huiselijk geweld bevatten. In het onderzoek onder 
autochtonen hadden de groepen een ongeveer gelijke omvang. De toepassing van 
deze zelfde definitie in het onderzoek onder allochtonen laat twee verschillen zien. In 
de eerste plaats zijn de groepen in omvang niet gelijk. Huiselijk geweld onder de vier 
onderzochte allochtone groepen is verhoudingsgewijs intenser dan onder autochtonen. 
Dit blijkt uit het relatief geringe aandeel van de groepen incidenteel en laag huiselijk 
geweld. In de tweede plaats zijn er als gevolg van het lagere gerapporteerde geweld 
onder de allochtone respondenten aanzienlijk minder slachtoffers per 
intensiteitscategorie. Dit laatste betekent dat de resultaten met een zekere 
voorzichtigheid moeten warden geinterpreteerd. In sommige gevallen zullen de 
conclusies dan oak tentatief van aard zijn. 



4., WIE WORDEN SLACHTOFFER VAN HUISELIJK GEWELD? 

4.1 Geslacht van slachtoffers van huiselijk geweld 

Geslacht 
slachtoffer 

Tabel 4-1 Geslacht slachtoffer naar intensiteit van het geweld 
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In dit hoofdstuk kijken we naar de kenmerken van de slachtoffers van huiselijk geweld. 
We richtten ons hierbij op het geslacht van de slachtoffers van huiselijk geweld en op 
de leeftijd wanneer het huiselijk geweld plaatsvond. Daarnaast staan we stil bij de 
vraag waar het huiselijk geweld plaatsvond. 

Zowel mannen als vrouwen worden slachtoffer van huiselijk geweld. Onder 
autochtonen is in totaal de verdeling zelfs precies in evenwicht (beiden 50%), onder 
allochtonen worden vrouwen iets vaker slachtoffer dan mannen (respectievelijk 54% 
en 46%). 11  

Allochtonen 	 Autochtonen 
intensiteit van het geweld 	totaal 	 intensiteit van het geweld 	totaal 

TD 	 a) 	 76 	 a) a) o 	 a) 	 o - 
c 	 o 	 c 	 o 
a) 	 c) 	 -c 	 a) 	 a) 	 .c 

cs) a) 	
:0 	a) :0 	0) 	....r. 	0 	ir) 	 ..=. 	o 	it a 	es 	 a 	(a o 	a) 	 o 	w c .— 	as 	g 	-c 	N 	 C .— 	CII 	c? 	.0 	N  

man 	 46% 42% 56% 48% 35% 46% 	49% 61% 48% 49% 40% 50% 

vrouw 	 54% 58% 44% 52% 65% 54% 	51% 39% 52% 51% 60% 50% 

tOtaal 

totaal (abs.) 

11 

	

100% 100% 100% 100% 100% 100% 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Als rekening wordt gehouden met de intensiteit van het geweld komt er een groter 
verschil tussen mannen en vrouwen aan het licht. Als het gaat om huiselijk geweld van 
een matige intensiteit zijn onder allochtonen de mannelijke slachtoffers in de 
meerderheid (56%). Als het daarentegen gaat om huiselijk geweld van een lage of 
zeer hoge intensiteit zijn het onder allochtonen juist de vrouwelijke slachtoffers die 
verreweg in de meerderheid zijn (respectievelijk 58% en 65%). Bij incidenteel geweld 
of geweld met een hoge intensiteit zijn de verschillen tussen het aantal mannen en 
vrouwen geringer. 

Onder autochtonen zijn er meer mannelijke slachtoffers bij huiselijk geweld met een 
lage intensiteit, terwijI er bij incidenteel huiselijk geweld en geweld met een matige of 
hoge intensiteit nauwelijks verschillen te zien zijn. Net  als onder allochtonen, zijn onder 
autochtonen bij geweld met een zeer hoge intensiteit de vrouwen in de meerderheid. 

In het vorige hoofdstuk hebben we echter gezien dat met name Marokkaanse mannen veel minder vaak 
aangeven slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld dan Marokkaanse vrouwen. 
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Op welke leeftijd worden mensen het slachtoffer van huiselijk geweld? Het antwoord 
op deze vraag wordt in drie delen beantwoord omdat er duidelijke verschillen bestaan 
tussen geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld. 

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven vermoeden we in het onderzoek naar huiselijk 
geweld onder allochtonen te maken te hebben met een onderrapportage. Een 
vergelijking van allochtonen en autochtonen is in absolute zin dan ook niet zo zinvol. In 
het onderzoek onder allochtonen zullen de percentage slachtoffers per leeftijdsgroep 
(net als voor het totaal) op een veel lager niveau liggen. Wel interessant is om te kijken 
of patronen overeenkomen. In welke leeftijdsgroep(en) worden de meeste slachtoffers 
van een bepaalde vorm van huiselijk geweld aangetroffen en zijn er in dit opzicht 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen waarneembaar. Om deze vergelijking te 
vergemakkelijken beperken we ons hier tot de groep die slachtoffer is geworden van 
enige vorm van huiselijk geweld. 

Lichamelijk geweld 

Als een respondent slachtoffer is geworden van tenminste een van de voorvallen uit de 
categorie 'lichamelijk geweld' wordt hij of zij beschouwd als slachtoffer van lichamelijk 
geweld. In de volgende grafiek wordt weergegeven op welke leeftijd de voorvallen 
plaatsvonden. Deze grafiek moet overigens meer als globale indicatie worden 
beschouwd dan als exacte weergave van de leeftijd van de slachtoffers. Dit is een 
gevolg van het feit dat niet per voorval is gevraagd naar de leeftijd waarop het geweld 
werd gepleegd maar per dader. Dit betekent dat het bij mensen die van verschillende 
voorvallen slachtoffer zijn geworden niet is vast te stellen wanneer welk voorval 
precies gebeurde. 
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Figuur 4-1 Slachtoffers van huiselijk geweld - lichamelijk geweld per leeftijdscategorie 

allochtoon 

Leesvoorbeeld: 
Van alle allochtone slachtoffers van huiselijk geweld van 35 jaar en ouder is 16% tussen hun 35-39 jaar het 
slachtoffer geworden van tenminste een lichamelijke vorm van huiselijk geweld. Van alle allochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld van 10 jaar en ouder is 29% tussen hun 10-14 jaar slachtoffer geworden 
van tenminste een lichamelijke vorm van huiselijk geweld. 

Slachtoffers van huiselijk geweld geven aan met name in hun jeugd slachtoffer te zijn 
geworden van lichamelijk geweld. Bijna 30 procent van de slachtoffers van huiselijk 
geweld geeft aan tussen hun 10e  en 14e  levensjaar slachtoffer te zijn geworden van 
lichamelijk geweld en ruim een kwart geeft aan tussen het 20e  en 24e  levensjaar 
slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk geweld. Het hoogste percentage wordt 
echter aangetroffen in de categorie 15-19 jaar — van alle slachtoffers van huiselijk 
geweld geeft 39 procent aan slachtoffer te zijn van lichamelijk geweld in deze 
leeftijdscategorie. De slachtoffers van huiselijk geweld geven minder aan slachtoffer te 
zijn geworden van lichamelijk geweld na hun 25e . 12  

Men zou kunnen denken dat een en ander een artefact van het onderzoek is. Het aantal respondenten dat 
op later leeftijd slachtoffer kan worden is namelijk beperkt — een nu 20 jarige respondent kan niet aangeven 
op zijn 35e  slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk geweld. Hier mee is echter in de berekening van de 
percentages rekening gehouden. Aileen als een respondent slachtoffer kan zijn in een bepaalde 
leeftijdscategorie is deze in de percenteerbasis meegenomen. Dit betekent dat voor de leeftijdscategorieen 
tot 19 jaar alle slachtoffers in de berekening zijn betrokken. Daama is de percenteerbasis verschillend, 
namelijk slachtoffers van 25 jaar en ouder, 30 jaar en ouder, 35 jaar en ouder etc. 
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Vergelijken we de uitkomsten uit het onderzoek onder allochtonen met de uitkomst uit 
het onderzoek onder autochtonen, dan valt op dat er grofweg van een zelfde patroon 
sprake is. Ook in het autochtone onderzoek geven slachtoffers van huiselijk geweld 
relatief vaak aan in hun jeugd slachtoffer van lichamelijk geweld te zijn geweest. Wel is 
in het onderzoek onder autochtonen het deel van de slachtoffers dat aangeeft tussen 
hun 100  en 14°  jaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk geweld aanzienlijk 
hoger dan in het onderzoek onder allochtonen (respectievelijk 41% en 29%). Hetzelfde 
patroon is waarneembaar, zij het in iets mindere mate, in de leeftijdsgroep 5-9 jaar. 
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Figuur 4-2 Slachtoffers van huiselijk geweld - geestelijk geweld per leeftijdscategorie 
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Leesvoorbeeld: 
Van alle allochtone slachtoffers van huiselijk geweld van 35 jaar en ouder is 10% tussen hun 35-39 jaar het 
slachtoffer geworden van tenminste een geestelijke vorm van huiselijk geweld. Van alle allochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld van 10 jaar en ouder is 21% tussen hun 10-14 jaar slachtoffer geworden 
van tenminste een geestelijke vorm van huiselijk geweld. 

Net als bij fysiek geweld geven slachtoffers van huiselijk geweld relatief vaak aan 
slachtoffer van geestelijk geweld te zijn geworden in hun jeugd. Van alle slachtoffers 
van huiselijk geweld geeft 35 procent aan tussen hun 15 e  en 20e  slachtoffer te zijn 
geworden van geestelijk geweld. Daamaast geeft 21 procent aan slachtoffer te zijn 
geweest van geestelijk geweld tussen de 10 en 15 jaar en 25 procent tussen de 20 en 
25 jaar. 

Vergelijken we de allochtone slachtoffers van huiselijk geweld met de autochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld, dan valt op dat autochtone slachtoffers ook het 
vaakst aangeven slachtoffer van geestelijk geweld te zijn geweest in hun jeugd-10-20 
jaar. Opvallend verschil is echter dat autochtone slachtoffers van huiselijk geweld 
vaker aangeven op latere leeftijd slachtoffer te zijn geweest van geestelijk geweld dan 
allochtone slachtoffers. 
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Figuur 4-3 Slachtoffers van huiselljk geweld - seksueel geweld per leeftljdscategorie 
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Leesvoorbeeld: 
Van alle allochtone slachtoffers van huiselijk geweld van 35 jaar en ouder is 3% tussen hun 35-39 jaar het 
slachtoffer geworden van tenminste een seksuele vorm van huiselijk geweld. Van alle allochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld van 10 jaar en ouder is 6% tussen hun 10-14 jaar slachtoffer geworden 
van tenminste eon seksuele vorm van huiselijk geweld. 

Allochtone slachtoffers van huiselijk geweld geven het meest aan tussen hun 10°  en 
30°  levensjaar slachtoffer te zijn geworden van seksueel geweld — percentages 
varieren tussen de 6 en 9 procent. In de oudste leeftijdscategorieen worden echter 
helemaal geen slachtoffers van seksueel geweld aangetroffen. Zoals we in hoofdstuk 
2 al hebben aangegeven rust er op seksueel huiselijk geweld een groat taboe. Zeker 
door de oudere generatie wordt bier niet of nauwelijks over gesproken. Dit maakt een 
vergelijking met het onderzoek onder autochtonen weinig zinvol. 
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4.3 Waar werden de voorvallen gepleegd? 

plek waar de voorvallen onder 
andere gebeurden 

totaal 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 

13 
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Aan alle slachtoffers is gevraagd waar de voorvallen zoal plaatsvonden. In de 
onderstaande tabel geven we deze antwoorden weer. Daarbij maken we wederom een 
onderscheid naar de mate van intensiteit van het geweld. 

Tabel 4-2 	Plek waar de voorvallen gebeurden 

1, I NTOMART 

Allochtonen 	 Autochtonen 
intensiteit van het geweld 	totaal 	 IntensItelt van het geweld 	totaal 

To 	 or) 	 To 
a) 	 o 	 a) 

) r 	 0 	 (§ c 
a) 	 a) = 	 ( ) 	 a) 	 .c 

or) 	 :0 	0) 	.4.- 
§: 

P 	c.3.) 	..,.' 	o 	iii 	 'cr) C) 	as 	 o 	co 	 5 	ca 	ca 	 co 
? 	.0 	N 	 .c 	co 	E  .c 	RS  

in hethuis van het slachtoffer 	 45% 29% 47% 47% 70% 50% 	22% 21% 45% 35% 47% 34% 

in het huis van de dader 	 10% 23% 24% 27% 18% 22% 	11% 36% 32% 37% 47% 32% 

in een ander woonhuis 	 10% 0% 	6% 	4% 	8% 	6% 	5% 	5% 	3% 	7% 	9% 	6% 

ergens anders (binnen) 	 8% 	18% 11% 28% 9% 	15% 	38% 14% 16% 26% 14% 22% 

ergens anders (buiten) 	 12% 29% 27% 21% 20% 22% 	23% 24% 25% 28% 22% 25% 

weet niet/wil niet zeggen 	 0% 	0% 	2% 	0% 	0% 	1% 	3% 	4% 	1% 	 1% 

geen opgave 	 22% 9% 0% 	2% 0% 	4% 

107% 108% 117% 128% 125% 119% 	102% 104% 122% 133% 139% 120% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Huiselijk geweld wordt vaak gepleegd in het huis van het slachtoffer: in de helft van de 
gevallen werden onder allochtonen de voorvallen daar gepleegd. Ook in het huis van 
de dader en op een andere plek buiten 13  worden vrij vaak voorvallen gepleegd (beide 
22%). Minder vaak werden de voorvallen in een ander woonhuis gepleegd (6%). Een 
op de zeven slachtoffers noemde nog een andere plek (ergens binnen) waar de 
voorvallen gepleegd werden (15%). 

Vergelijken we de allochtonen met de autochtonen, dan valt op dat bij allochtonen het 
huiselijk geweld vaker in het huis van het slachtoffer voorkomt dan bij autochtonen. 
Het meest nadrukkelijk is dat te zien bij van zeer hoge intensiteit (respectievelijk 70% 
en 47%). 

Bij de definitie van huiselijk geweld is niet uitgegaan van de omgeving waar het gebeurt, maar door de 
persoon die het doet. Zie hiervoor ook hoofdstuk 1. 
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Onder autochtonen speelt huiselijk geweld zich veel minder vaak in het huis van het 
slachtoffer af dan onder allochtonen (respectievelijk 34% en 50%) en juist vaker in het 
huis van de dader (respectievelijk 32% en 22%). Ook wordt huiselijk geweld onder 
autochtonen relatief vaker ergens anders binnen gepleegd dan onder allochtonen 
(respectievelijk 22% en 15%). 

Hoewel onder autochtonen het huiselijk geweld zich vaker in het huis van het 
slachtoffer afspeelt naarmate het meer intens is, zien we toch dat onder allochtonen 
geweld met een zeer hoge intensiteit zich veel vaker hier afspeelt dan onder 
autochtonen (respectievelijk 70% en 47%). Incidenteel geweld komt onder 
autochtonen relatief vaak ergens anders binnen voor, terwijI zich dit onder allochtonen 
oak vaak in het huis van het slachtoffer afspeelt. 

Naast de plek waar het huiselijk geweld plaatsvond is oak gevraagd of het huiselijk 
geweld in Nederland, het land van herkomst of in een ander land heeft 
plaatsgevonden. In de onderstaande tabel staan de resultaten op deze vraag vermeld. 

Tabel 4-3 	Land waar de voorvallen gebeurden 

land wear de voorvallen 

gebeurden 

Allochtonen 
Intensitelt van het geweld 

incidenteel 	laag 	matig 	hoog 	zeer hoog 

totaal 

in Nederland 	 60% 	68% 	73% 	70% 	92% 	75% 

in het land van herkomst 	 15% 	27% 	33% 	28% 	18% 	25% 

in een ander land 	 6% 	0% 	1% 	1% 	2% 	2% 

weet niet/wil niet zeggen 	 0% 	3% 	0% 	0% 	0% 	0% 

geen opgave 	 22% 	4% 	0% 	6% 	0% 	4% 

totaal 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden warden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Driekwart van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft aangegeven dat het geweld in 
Nederland heeft plaatsgevonden. Een kwart van de slachtoffers heeft aangegeven dat 
het geweld in het land van herkomst heeft plaatsgevonden. Kijken we naar de 
intensiteit van het geweld, dan blijkt dat 92 procent van slachtoffers van het meest 
intense geweld slachtoffer is geworden in Nederland. 
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103% 	102% 	107% 	105% 	112% 	107% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 



5. SLACHTOFFER EN DADER 

5.1 Daders 

Dader 

totaal 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de slachtoffers van huiselijk geweld en daders 
aan de orde gesteld. Naast de vraag wie de daders van huiselijk geweld zijn is er ook 
gevraagd naar de motieven van de daders. Daarnaast kijken we naar de manieren 
waarop het slachtoffer zich verzet tegen de dader. Heeft het verzet effect gehad en 
waarom verzetten sommige slachtoffers zich niet? Vanzelfsprekend wordt ook hier in 
ogenschouw genomen of, en zo ja, welke verschillen er zijn tussen slachtoffers van 
minder intens en juist meer intens geweld. 

Voor ieder voorval waar de respondent ooit slachtoffer van is geworden, is gevraagd 
wie de dader was. Daarbij konden meerdere daders worden genoemd omdat het 
mogelijk is dat een voorval door meerdere daders is gepleegd: hetzij door meerdere 
personen tegelijk, hetzij door verschillende daders op verschillende momenten in het 
leven. In deze paragraaf geven we weer wie de voorvallen pleegden. 

5.1.1 De relatie tussen de dader en soort huiselijk geweld 
Het zou te ver voeren om voor elk van de 32 voorvallen weer te geven wie de daders 
waren. Dit is echter ook niet nodig aangezien veel voorvallen een vergelijkbaar beeld 
opleveren. Daarom wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de daders 
van huiselijk geweld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen lichamelijk, 
geestelijk en seksueel geweld. Daarbij zijn de incidenten overigens inbegrepen in het 
totaal. In paragraaf 5.1.2 in dit rapport worden de daders gepresenteerd, waarbij we/ 
rekening wordt gehouden met het verschil tussen incidenten en meer structureel 
huiselijk geweld. 

Tabel 5-1 Relatie dader met slachtoffer in totaal en naar soort voorval 

(ex-) partner (mannelijk) 
(ex-) partner (vrouwelijk) 
broer 
zuster 
vader 
moeder 
overig familie 
huisvriend(in) 
weet niet/wil niet zeggen 

Totaal aantal voorvallen 

Allochtonen 
fysiek geestelijk seksueel 	totaal 

37% 
1% 
5% 
2% 

15% 
6% 
8% 

33% 
2% 

110% 

	

43% 	41% 	39% 

	

5% 	0% 	2% 

	

5% 	5% 	5% 

	

1% 	0% 	2% 

	

29% 	10% 	19% 

	

16% 	0% 	8% 

	

3% 	13% 	7% 

	

17% 	34% 	28% 

	

1% 	3% 	2% 

120% 	106% 

Opmerking: In deze tabel geen aantallen respondenten, maar aantallen voorvallen. Bij ieder voorval is 
immers naar de dader gevraagd. Respondenten die van verschillende voorvallen slachtoffer zijn geworden 
staan dus meerdere keren in de tabel. De percentages tellen niet op tot 100% omdat er per voorval 
meerdere daders konden worden genoemd. 
Leesvoorbeeld: Van alle voorvallen werd 39% gepleegd door een mannelijke (ex-) partner van het 
slachtoffer. Van alle fysieke voorvallen werd 37% gepleegd door een mannelijke (ex-) partner van het 
slachtoffer. 
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22% 
4% 

12% 
3% 

21% 
11% 
6% 

35% 

113% 	120% 

Autochtonen 
fysiek geestelijk seksueel 

32% 
14% 
8% 

1% 
23% 
19% 
6% 

17% 
4% 	2% 
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21% 
1% 

12% 
0% 
9% 

0% 
13% 
50% 

2% 

121% 	109% 

781 	404 	160 	1346 	1373 	703 	758 

totaal 
24% 

6% 
11% 
2% 

18% 
10% 
8% 

34% 
3% 

117% 

2833 
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In totaal zijn ruim vier van de tien voorvallen onder allochtonen gepleegd door een 
(ex-)partner van het slachtoffer (39+2 = 41%). In ruim een kwart van de gevallen 
waren de ouders verantwoordelijk voor het geweld (19+8 = 27%) en in 14 procent van 
de gevallen was de dader een ander familielid zoals broer, zus, oom of tante. In de 
overige gevallen werd het voorval gepleegd door een huisyriend(in) (28%). 

Wat vooral opvalt is dat het meestal mannen zijn die de voorvallen plegen. Allochtone 
mannelijke (ex-)partners zijn bijna twintig keer vaker dader dan allochtone vrouwelijke 
(ex-)partners. Broers zijn ruim twee maal zo vaak dader als zusters. En ook vaders zijn 
ruim twee maal zo vaak dader dan moeders. 

Fysieke vormen van huiselijk geweld worden het meest door mannelijke (ex-)partners 
gepleegd (37%). Daarnaast wordt een huisyriend(in) veel als dader genoemd (33%). 
Ook ouders zijn relatief vaak verantwoordelijk voor lichamelijk geweld, waarbij het ook 
vooral de vader is die de dader is (21%). Broers en zusters worden minder vaak als 
dader genoemd (7%), net als de 'overige familie' (8%). 

Bij geestelijk geweld worden partners en ouders zeer vaak als dader genoemd 
(respectievelijk 48% en 45%). Hierbij gaat het met name om de mannelijke partners en 
de vader (respectievelijk 43% en 29%). Broers, zusters en andere familieleden worden 
minder genoemd. Bij 17 procent van de voorvallen wordt de huisyriend(in) genoemd. 

Bij de seksuele vormen van huiselijk geweld valt op dat deze het meest gepleegd 
worden door de mannelijke (ex-)partner (41%), maar ook vaak door een huisvriend 
(34%). De vader is in tien procent van de voorvallen verantwoordelijk voor seksueel 
geweld en 'overige familie' wordt bij 13 procent van de voorvallen genoemd. 

Vergelijken we allochtonen met autochtonen, dan komt het volgende beeld naar voren. 
Mannelijke (ex-)partners zijn onder allochtonen voor veel meer voorvallen 
verantwoordelijk dan onder autochtonen (respectievelijk 39% en 24%). Daarnaast blijkt 
dat een huisyriend(in) onder allochtonen juist minder vaak verantwoordelijk is voor de 
voorvallen dan onder autochtonen (respectievelijk 28% en 34%). Ook broers worden 
onder allochtonen minder vaak als dader genoemd dan onder autochtonen 
(respectievelijk 5% en 11%). 

Bij het onderscheid naar fysiek, geestelijk en seksueel geweld, blijkt dat voor alle drie 
deze vormen mannelijke (ex-)partners van allochtonen veel vaker verantwoordelijk zijn 
voor de voorvallen dan bij autochtonen. Vrouwelijke (ex-)partners zijn onder 
allochtonen vooral minder vaak verantwoordelijk voor geestelijk geweld dan onder 
autochtonen (respectievelijk 5% en 14%). Broers zijn onder autochtonen vooral vaker 
verantwoordelijk voor fysieke en seksuele voorvallen. Vaders zijn onder autochtonen 
vaker dader van de fysieke voorvallen en onder allochtonen vaker van geestelijke 
voorvallen. Een laatste vrij fors verschil is dat een huisyriend(in) onder autochtonen 
vaker verantwoordelijk is voor seksueel geweld dan onder allochtonen (respectievelijk 
50% en 34%). 
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5.1.2 De relatie tussen de dader en intensiteit van huiselijk geweld 

Nu we een indeling hebben voor de intensiteit van het huiselijk geweld, kunnen we de 
reeds gepresenteerde cijfers wat meer inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld door nogmaals 
te kijken naar de daders. Er blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen het 
soort dader en de intensiteit van het huiselijk geweld. 

Tabel 5-2 Relatie dader met slachtoffer naar intensiteit van het geweld 

Relatie dader met slachtoffer 

IDINTOMART 

Allochtonen 	 Autochtonen 
intensitelt van het geweld 	totaal 	 intensitelt van het geweld 	totaal 

0) 	 115 	 0) o 	 w 	 o o 	 c 	 o .c 	 a)  

F 	if) 	 :0  3 	a) as 	f,c,  
9E 	.(2 	a) .c 

partner 	 47% 30% 19% 40% 46% 35% 	14% 12% 22% 25% 30% 20% 
ouders 	 10% 14% 32% 19% 21% 22% 	1% 23% 20% 12% 17% 14% 
farnilie (uitgezonderd partner & ouders) 	13% 20% 20% 	7% 	12% 	14% 	15% 26% 27% 24% 33% 	24% 
huisvriend 	 31% 37% 29% 34% 21% 29% 	70% 40% 31% 39% 20% 43% 

totaal 	 100% 100% 100% 100% 100% 100% 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 
totaal (abs.) 	 25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Onder allochtonen wordt incidenteel geweld in bijna de helft van de gevallen door de 
partner gepleegd (47%). Ook bij het meest intense geweld is de partner in bijna de 
helft van de gevallen de dader (46%). Bij huiselijk geweld met een matige intensiteit is 
de partner minder vaak verantwoordelijk. Bij een matige intensiteit zijn onder 
allochtonen de ouders relatief vaak verantwoordelijk (32%). 

De familie — uitgezonderd partner en ouders — is vooral verantwoordelijk voor 
incidenteel tot matig intens huiselijk geweld. Een huisvriend is in elke intensiteit van 
huiselijk geweld een veel voorkomende dader. Onder allochtonen is het aldus dat 
incidenteel en het meest intense huiselijk geweld vooral door de partner wordt 
gepleegd. Als een familielid de dader is van huiselijk geweld, dan is dit onder 
allochtonen vooral van minder intens huiselijk geweld. 

Vergeleken met autochtonen zien we dat hier de partner minder vaak verantwoordelijk 
is voor minder intens huiselijk geweld. Bij autochtonen wordt incidenteel huiselijk 
geweld voor het overgrote deel door de huisvriend gepleegd. Familie is onder 
autochtonen vaker verantwoordelijk voor intens tot zeer intens huiselijk geweld, terwijI 
familie onder autochtonen juist vaker incidenteel tot matig intens huiselijk geweld 
pleegt. 

Ook het geslacht van de dader blijkt te verschillen naar intensiteit van het geweld. 
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Geslacht dader 

tOtaal 
totaal (abs.) 

Tabel 5-3 Geslacht dader naar Intensiteit van het geweld 

IntensItelt van het geweld 	totaal 	intensiteit van het geweld 	totaal 

i 
S.  
0 	 0) 
9 	0) 	".... .0 	0 

Allochtonen Autochtonen 

T., 0 
E "8 

0 	 0) 	 .0 
0) 

:0 	CD 	 0 	tt.) 0 	0 0 	0 C 	0 	Vg 	..0 	N  

man 	 73% 56% 60% 61% 80% 66% 	33% 48% 57% 47% 62% 49% 

WOUW 	 0% 21% 21% 18% 8% 15% 	9% 15% 7% 21% 12% 13% 

onbekend 	 27% 23% 19% 21% 13% 19% 	58% 37% 36% 33% 26% 38% 

	

100% 100% 100% 100% 100% 100% 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	533 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

In tweederde van de gevallen wordt huiselijk geweld onder allochtonen gepleegd door 
een man en in een op de zes gevallen door een vrouw. In bijna een op de vijf gevallen 
is het geslacht niet bekend. Geweld met een zeer hoge intensiteit wordt nog vaker 
door mannen gepleegd dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor incidenteel geweld. 
Geweld met een lage, matige of hoge intensiteit wordt daarentegen iets vaker dan 
gemiddeld door vrouwen gepleegd. 

Een vergelijking van allochtonen met autochtonen wordt bemoeilijkt door het grote 
verschil in de mate waarin het geslacht van de dader bekend is. In het autochtone 
onderzoek kon in 38 procent van de gevallen het geslacht niet worden vastgesteld 
terwijI dat in het onderzoek onder de vier allochtone groepen in 19 procent van de 
gevallen het geslacht van de dader niet kon worden vastgesteld. Een betere 
vergelijking is mogelijk wanneer deze groep buiten beschouwing wordt gelaten. 
Onderstaande tabel bevat alleen die slachtoffers waarvan het geslacht van de dader 
bekend is. 
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Geslacht dader 

man 

vrouw 

totaal 
totaal (abs.) 

Tabel 5-4 Geslacht dader naar intensiteit van het geweld — geslacht dader bekend 

Allochtonen 	 Autochtonen 
intensiteit van het geweld 	totaal 	 intensiteit van het geweld 	totaal 

TD 	 co a) 	 o 
"5 	 o 
a) 	 o) 	co 	

.c 
70 	cn 	trz 	o 	45 ri 	co 	 o 	a) 
.c 	as 	g 	.0 	 _N 
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1 
Z 
a) 	 0) 
P 	0) 	1.7, 
5 	0 	0 

.c 	0 	E 

INTOMART 

a) 

100% 73% 74% 77% 92% 81% 	79% 76% 89% 69% 84% 79% 

0% 27% 26% 23% 9% 19% 	21% 24% 11% 31% 16% 21% 

	

1 00% 100% 100% 100% 100% 100% 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 

18 	21 	53 	37 	50 	180 	47 	69 	66 	74 	74 	329 

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat voor zover het 
geslacht van de dader bekend is er grote overeenkomsten zijn tussen het allochtone 
en autochtone onderzoek. In acht van de tien gevallen zijn mannen de daders van het 
huiselijk geweld. Mannelijke daders zijn meer dan gemiddeld verantwoordelijk voor 
geweld met een zeer hoge intensiteit. Dit geldt nog lets sterker bij de onderzochte 
allochtone groepen dan bij autochtone slachtoffers. Het enige opvallende verschil is te 
vinden bij incidenteel geweld. Bij de onderzochte allochtone groepen zijn alleen 
mannen verantwoordelijk voor dit geweld, terwijI uit het autochtone onderzoek blijkt dat 
in 21 procent van de gevallen er sprake is van een vrouwelijke dader. 



5.2 Oorzaken van huiselijk geweld 

radon veer het geweld 

totaal 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 

Waarom pleegde de dader - volgens het slachtoffer - het huiselijk geweld? 

Tabel 5-5 Waarom pleegde de dader de voorvallen? 

;I) I NTOMART 

Allochtonen 	 Autochtonen 
Intensiten van het geweld 	 totaal 	 Intensited van het geweld 	totaal 

T., 	 T) 
$ 3 	 F 	 se.' 	 .ci 
C 0 	 = 	 . 	 . = 	. = 

g 	ir, 	 = 	 co 
g 	-el, 	. 	a 5 	c 	= 	 5 . 	 . al  . 	a 	 . 	 a 	a 	h 	r  

het zit in An of haar karakter 	 9% 	29% 19% 38% 	39% 	28% 	20% 15% 35% 45% 43% 31% 

Fig of zij dacht dal het normaal was 	0% 	12% 	20% 	20% 	28% 	19% 	11% 	9% 	19% 13% 19% 14% 

psychische problemen 	 5% 	9% 	11% 	8% 	19% 	11% 	5% 	5% 14% 23% 30% 15% 

alcohol of drugs 	 13% 	5% 	15% 	5% 	26% 	14% 	17% 6% 15% 17% 26% 16% 

eon conflict 	 23% 25% 30% 22% 	12% 	22% 	24% 24% 23% 14% 11% 19% 

normaal In cultuur 	 0% 	9% 	4% 	3% 	0% 	3% 

jabezie 	 0% 	2% 	6% 	2% 	4% 	4% 

eigen schuld 	 0% 	0% 	2% 	5% 	0% 	2% 

lets enders 	 0% 	6% 	6% 	12% 	16% 	9% 	4% 18% 17% 21% 28% 17% 

goon duldelljke rodeo 	 10% 	4% 	6% 	0% 	6% 	5% 	17% 25% 16% 11% 11% 16% 

weet niet 	 9% 	0% 	2% 	0% 	0% 	1% 	11% 7% 	5% 3% 	0% 	5% 

goon opgave 	 35% 15% 	4% 	7% 	0% 	8% 

103% 116% 125% 122% 	151% 	127% 	110% 109% 143% 147% 167% 135% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De ciffers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

De meest genoemde verklaring voor het gewelddadige gedrag van de dader, is dat het 
in zijn of haar karakter zit. Bijna drie op de tien allochtone slachtoffers geeft dit als 
reden op. Ruim een vijfde van de slachtoffers zegt dat een conflict de aanleiding was. 
lets minder dan een vijfde van de slachtoffers denkt dat de dader het idee heeft dat het 
normaal is. Een op de zeven slachtoffers geeft aan dat gebruik van alcohol of drugs de 
dader tot het geweld aanzette en een op de negen slachtoffers denkt dat de dader 
psychische problemen had. Globaal genomen komt dit patroon overeen met dat onder 
autochtonen. 
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Betrekken we de intensiteit van geweld hierbij, dan blijkt dat bij geweld met een (zeer) 
hoge intensiteit vaker wordt opgegeven dat het in het karakter van de dader zit (39%) 
dan bij incidenteel of lage intensiteit van geweld (respectievelijk 9% en 29%). 

Dit geldt ook wanneer als reden voor het geweld wordt aangedragen dat de dader van 
mening is dat het normaal is. Twaalf procent van de slachtoffers van geweld met een 
lage intensiteit zegt dit, terwijI het percentage in de groep slachtoffers van geweld met 
een zeer hoge intensiteit 28 procent bedraagt. In dit geval is het deel van de 
slachtoffers dat te maken heeft met incidentele geweld nul procent. Deze oplopende 
tendens is ook terug te vinden als er sprake is van psychische problemen, hoewel in 
mindere mate. Vijf procent van de slachtoffers van incidenteel geweld zegt dit, terwijI 
het percentage in de groep slachtoffers van geweld met een zeer hoge intensiteit 19 
procent bedraagt. Autochtone slachtoffers van (zeer) hoge intensiteit van geweld 
noemen eveneens vaker 'het zit in zijn of haar karakter' en `psychische problemen' als 
verklaring voor het toepassen van geweld door de dader. Bij de autochtone groep is er 
geen verband tussen de mate van intensiteit van het geweld en `de dader denkt dat 
het normaal is' als mogelijke verklaring voor het geweld. 

Een conflict is juist volgens de slachtoffers die geweld met een incidentele of lage 
intensiteit hebben meegemaakt, relatief vaak een verklaring waarom de daden 
gepleegd werden. Ten eerste is het met name bij allochtone slachtoffers van 
incidenteel geweld de meest genoemde aanleiding voor het geweld. Ten tweede blijkt 
dat deze slachtoffers ongeveer twee keer zo vaak aangeven dat dit een aanleiding is 
dan in vergelijking met slachtoffers van geweld met een (zeer) hoge intensiteit (circa 
12%). Door autochtone slachtoffers van incidenteel of lage intensiteit van geweld wordt 
eveneens een conflict vaker als verklaring gegeven. 

Tot slot blijkt dat alcohol of drugs vaak wordt genoemd door slachtoffers van geweld 
met een zeer hoge intensiteit (26% bij zowel de allochtone als autochtone groep). 

Het valt op dat het aantal mogelijke verklaringen voor het geweld dat de slachtoffers 
weten te geven toeneemt, naarmate het geweld intenser was. Slachtoffers van 
incidenteel geweld noemden gemiddeld een reden voor het geweld (het totaal is 
immers 103%). De slachtoffers van geweld met een zeer hoge intensiteit noemden 
gemiddeld 1.5 verklaringen voor het geweld (totaalpercentage 151%). Bij de 
autochtone groep is een vergelijkbaar beeld te zien. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat slachtoffers van intens geweld op deze manier proberen om tot op bepaalde 
hoogte 'grip' te krijgen op de situatie. 



5.3 Verzet tegen de dader 

Een vraag die vaak wordt gesteld als ernstige gevallen van huiselijk geweld aan het 
licht komen, is waarom de slachtoffers het hebben laten gebeuren. Toch blijken veel 
slachtoffers zich op verschillende manieren tegen het geweld te 'verzetten'. In deze 
paragraaf gaan wij in op de vraag waar het verzet uit bestaat en op de vraag of het 
effect heeft gehad. 

niets gedaan 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 

Tabel 5-6 Hoeft u geprobeerd lets tegen de dader te doen? 
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Aliochtonen 	 Autochtonen 

intensiteit van het geweld 	totaal 	intensIteit van het geweld 	totaal 

1 F 	
-6 

. Pa. 	 F 
o

CO 	
,s 	S 	I 

	

a 	 co 
03 
03 	

« :0 	
g, 

it 	 .- ' 	. 	§' 	§ O 
c 	a 	E 	2 	a 	a  

38% 36% 52% 37% 32% 40% 	56% 62% 53% 45% 36% 51% 

bespreken met eon ander 	 6% 16% 16% 26% 33% 22% 	16% 12% 21% 26% 31% 21% 

losrukken, schreeuwen, vechten ed. 	4% 19% 13% 14% 22% 15% 	5% 15% 17% 22% 35% 19% 

bespreken met de dader 	 12% 26% 14% 24% 22% 20% 	12% 12% 20% 19% 24% 17% 

contact zoveel mogelijk vermijden 	 6% 	18% 14% 12% 11% 13% 	14% 10% 12% 19% 29% 	17% 

situatie verrnijden waann het voorkwam 	0% - 19% 8% 	11% 20% 12% 	6% 	8% 14% 23% 31% 16% 

melden bij een instantie (politie, e.d.) 	0% 	1% 	1% 	8% 	33% 	11% 	4% 	5% 	13% 17% 21% 	12% 

weglopen van huis of van de dader 	6% 10% 1% 	9% 15% 	8% 	3% 	1% 	5% 10% 22% 	8% 

zorgen dat steeds iemand in de buurt is 	4% 	0% 	17% 12% 12% 11% 	4% 	4% 	5% 	14% 12% 	8% 

mezelf opsluiten 	 0% 	0% 	0% 	1% 	3% 	1% 	0% 	0% 	4% 	2% 	6°/0 	2% 

slot (op deur) aanbrengen 	 0% 	4% 	1% 	2% 	7% 	3% 	0% 	0% 	3% 	3% 	5% 	2% 

lots anders 	 0% 0% 0% 3% 	1% 	1% 	2% 2% 3% 4% 10% 4% 

west niet/wil niet zeggen 	 0% 	0% 	0% 	0% 	0% 	0% 

goon opgave 	 31% 16% 4% 7% 	0% 	8% 

totaal 	 109% 167% 140% 166% 213% 164% 	123% 130% 171% 204% 262% 176% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Het blijkt dat gemiddeld genomen tweevijfde van de allochtone slachtoffers niets heeft 
gedaan. Van de autochtone slachtoffers geeft ongeveer de helft aan niets te hebben 
gedaan tegen de dader. 

Ongeveer een op de vijf allochtone slachtoffers heeft geprobeerd het geweld te 
bespreken met een ander en/of met de dader (respectievelijk 21% en 20%). Tijdens 
de incidenten heeft een op de zeven slachtoffers zich proberen los te rukken, 
geschreeuwd of gevochten (14%). Andere verzetsstrategieen die genoemd zijn, is het 
mijden van de situatie of het contact met de dader of er constant voor te zorgen dat er 
iemand in de buurt is (respectievelijk 13%, 12% en 11%). Autochtone slachtoffers 
geven iets vaker aan tijdens de voorvallen zicht te hebben losgerukt, te hebben 
geschreeuwd en gevochten (19% in vergelijking met 14% van de allochtone 
slachtoffers). Andere verzetsstrategieen worden ongeveer even frequent genoemd. 



Er blijkt een verband te bestaan tussen de intensiteit van het geweld en het at dan niet 
verzetten tegen de dader; naarmate de intensiteit van geweld toeneemt neemt het 
percentage allochtone slachtoffers dat niet geprobeerd heeft iets tegen de dader te 
doen, af. Echter, nog altijd (ruim) een derde van de slachtoffers van geweld met een 
(zeer) hoge intensiteit heeft zich niet verzet. Verder blijkt dat het aantal manieren dat 
slachtoffers gebruiken om zich te verzetten, groter is naarmate de intensiteit toeneemt. 
Een zelfde beeld is terug te zien bij autochtone slachtoffers. Wet is er een verschil in 
het verzet te zien tussen de groep autochtone en allochtone slachtoffers dat te maken 
heeft met incidenteel of lage intensiteit van geweld. Van de autochtone slachtoffers 
doet ruim de helft van de slachtoffers niets, terwijI dit bij ruim een derde van de 
allochtone slachtoffers het geval is. 

Een volgende vraag die voor de hand ligt is, is of het verzet van slachtoffers effect 
heeft gehad. 

Tabel 5-7 Heeft het geholpen dat u iets tegen de dader probeerde te doen? 

ik voelde me gewoon beter 

de voorvallen zijn even gestopt 

de voorvallen zijn helemaal gestopt 

anders 

nee, het hielp niet 

weet niet/wil niet zeggen 

geen opgave 

totaal 

totaal aantal slachtoffers dat iets tegen de 
dader heeft gedaan (abs.) 

45% 

12% 

36% 
3% 

16% 

2% 

4% 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Ruim 80 procent van de allochtone slachtoffers, die iets tegen de dader hebben 
gedaan, geeft te kennen dat het verzet zin heeft gehad — ik voelde me gewoon beter 
(45%), de voorvallen zijn even gestopt (12%) en de voorvallen zijn helemaal gestopt 
(36%). 

Het verzet lijkt bij autochtone slachtoffers vaker het stoppen van het geweld als 
resultaat te hebben dan bij de allochtone groep. Echter, het deel van de autochtone 
slachtoffers dat aangeeft dat verzet niet geholpen heeft is groter dan bij de allochtone 
groep. 
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37% 
9% 

52% 

21% 

118% 	 119% 

116 	 262 
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Ruim de helft van de allochtone slachtoffers (60%) heeft geprobeerd lets tegen het 
geweld te ondernemen. Bij de autochtone slachtoffers ligt dit percentage op ongeveer 
de helft (51%). Overige slachtoffers hebben dit niet gedaan. Wat waren hiervoor de 
redenen? 

Tabel 54 	Waarom niets tegen geweld gedaan? 

Allochtonen 	 Autochtonen 

Imam niet in me op er lets tegen te doen 	 21% 	 28% 

geen behoefte er lets tegen te doen 	 23% 	 28% 

ik Icon er niets tegen doen 	 20% 	 20% 

te jong om er iets tegen te kunnen doen 	 24% 	 19% 

ik wist niet water gebeurde 	 1% 	 16% 

ik was veel te bang 	 16% 	 11% 

ik had geen plek om near toe te gaan 	 6% 	 7% 

ik kende niemand die mij kon steunen 	 2% 	 6% 

ik werd niet serious genomen 	 4% 	 5% 

ik word gechanteerd 	 6% 	 3% 

normaal in cuftuur 	 4% 

andere reden 	 9% 	 12% 

wil niet zeggen/weet niet 	 1% 	 4% 

geen opgave 	 9% 

totaal 	 144% 	 159% 
totaal aantal slachtoffers dal niets tegen het 
geweld heeft gedaan (abs.) 	 89 	 242 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

De meest genoemde redenen bij de allochtone groep om niets te doen tegen het 
geweld zijn: 'ik was te jong om er lets tegen te doen' (24%) en 'geen behoefte aan am 
er lets tegen te doen' (23%). Een vijfde van de slachtoffers noemt 'het kwam niet in me 
op om er lets tegen te doen' (21%), en 'ik kon er niets tegen doen' (20%). 

Zestien procent van de autochtone slachtoffers noemt als reden 'ik wist niet wat er 
gebeurde', terwip geen van de allochtone slachtoffers dit als reden opgeeft. Het 'te 
jong zijn' wordt door allochtone slachtoffers lets vaker genoemd als reden am geen 
verzet te bieden, terwijI autochtone slachtoffers lets vaker 'het kwam niet in me op am 
er iets tegen te doen' als reden aangeven. Overige redenen warden door beide 
groepen ongeveer even vaak genoemd. 
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Het is bekend dat lang niet alle slachtoffers van geweld praten over wat zij meemaken. 
Hieraan liggen uiteenlopende redenen ten grondslag zoals het niet mogen praten of 
zich medeschuldig voelen aan het geweld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mate 
waarin slachtoffers hun ervaringen hebben gedeeld met anderen. 

6.1 Praten over het geweld 

In hoeverre hebben de slachtoffers van huiselijk geweld over de situatie gesproken en 
zo ja, met wie? 

Tabel 6-1 Heeft u er tijdens de voorvallen met iemand over gesproken? 

1 	 Allochtonen 	 Autochtonen 
intensiteit van het geweld 	totaal 	 intensiteit van het geweld 	totaal 

, 
, 	 TD 	 a) 	 i) 	 0) cp 	 0 	 0 	 0 c 	 0 	 a 	 0 a) 	 a) 	 .c 	 a)  

C) 	 a) a) :g 	R 	.
CO o 	if) Pa 	7, 	ft,-. 	0 o 	w 	 0 	a) ' 	 .c 	vs 	E 	.= 	N 	 .0 	! 	 E 	.0 	N  

ik heb toen met niemand gesproken 	9% 38% 42% 39% 23% 32% 	35% 46% 38% 22% 31% 34% 

ouders of grootouders 	 8% 	5% 	9% 10% 23% 12% 	22% 15% 21% 33% 22% 23% 
partner of ex-partner 	 14% 7% 	5% 	3% 	8% 	6% 	23% 17% 24% 27% 9% 	20% 
broer of zuster 	 16% 7% 12% 3% 15% 11% 	8% 10% 10% 28% 25% 16% 
kinderen 	 0% 3% 2% 0% 11% 4% 	2% 4% 2% 7% 8% 	4% 
anderen (familie) 	 19% 14% 21% 14% 11% 	16% 	6% 	11% 11% 14% 	7% 	10% 
arts of instelling 	 0% 	6% 	6% 	9% 33% 13% 	2% 	7% 	13% 23% 23% 13% 
anderen (geen familie) 	 2% 16% 15% 17% 26% 17% 	16% 13% 22% 27% 35% 22% 
wil niet zeggen/weet niet 	 7% 	3% 	1% 	6% 	4% 	4% 
geen opgave 	 44% 16% 14% 11% 0% 	13% 

totaal 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 
118% 115% 126% 113% 155% 128% 	114% 122% 142% 183% 160% 144% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Uit de tabel blijkt dat eenderde van de allochtone slachtoffers in de periode dat de 
voorvallen geschiedden er met niemand over praatte. Tweederde van de slachtoffers 
heeft het slachtoffer-zijn dus wel aan iemand meegedeeld. Wat opvalt is dat de groep 
slachtoffers van geweld met een lage intensiteit verhoudingsgewijs vaker aangeeft er 
met niemand over te hebben gesproken. Daartegenover staat dat slachtoffers van 
geweld met een hoge intensiteit juist relatief vaak met iemand over de voorvallen 
gesproken hebben. Dit beeld komt overeen met de antwoorden van autochtone 
slachtoffers. Wel valt op dat allochtone slachtoffers van incidenteel of een lage 
intensiteit van geweld er vaker met iemand over gesproken hebben dan autochtone 
slachtoffers. Dit verschil is het grootst bij de groep die te maken heeft met incidenteel 
geweld. 
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Slechts negen procent van de allochtone slachtoffers geeft in deze categorie aan er 
met niemand over te hebben gesproken, terwiji deze groep onder de autochtone 
slachtoffers 35 procent bedraagt. 

Dit betekent dat vrijwel she allochtone slachtoffers van incidenteel geweld tijdens de 
voorvallen met iemand hierover gesproken te hebben. 

Er wordt onder andere gesproken met familie en dan vooral met de (groot)ouders 
(12% van de slachtoffers), broers of zusters (11%) of andere familieleden (16%). Ook 
spreekt een aanzienlijke hoeveelheid slachtoffers met personen die niet tot de familie 
behoren (17%). Artsen en hulpverlenende instanties worden eveneens benaderd voor 
hulp of een luisterend oor (13%). In vergelijking met autochtone slachtoffers valt op dat 
allochtonen minder vaak aangeven de voorvallen met hun (ex)partner te bespreken 
(6% van de allochtone slachtoffers ten opzichte van 20 procent van de autochtone 
slachtoffers). Ook Hgt het percentage slachtoffers van autochtone afkomst dat over de 
voorvallen spreekt met de (groot)ouders hoger, terwijI allochtone slachtoffers relatief 
vaker aangeven erover gesproken te hebben met familieleden die niet tot de directe 
bloedverwanten behoren. 

Allochtone slachtoffers van geweld van een (zeer) hoge intensiteit zoeken 
verhoudingsgewijs vaak contact buiten de familie; eenderde van hen heeft contact 
gehad met een professionele instantie. Een kwart van hen heeft met anderen gepraat 
die niet tot de familie behoren. De slachtoffers van zeer intens huiselijk geweld 
spreken ook aanmerkelijk minder vaak met de (ex-)partner dan de slachtoffers uit de 
andere groepen. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat het zeer intense geweld 
relatief vaak door partners wordt gepleegd 14 . Bij autochtone slachtoffers is een 
vergelijkbaar beeld te zien. Wells het deel van autochtone slachtoffers van geweld van 
een (zeer) hoge intensiteit dat hierover contact zoekt met instanties lager (23% van de 
autochtone slachtoffers ten opzichte van 33% van de allochtone slachtoffers). Het deel 
dat aangeeft erover te spreken met anderen die niet tot de familie behoren, ligt bij de 
autochtone slachtoffers juist hoger (35% van de autochtonen ten opzichte van 26% 
van de allochtonen). Verder valt op dat allochtone slachtoffers die te maken hebben 
met intens geweld (15%) minder vaak aangeven er met hun broers of zusters over te 
spreken in vergelijking met autochtone slachtoffers (25%). 

Aan de slachtoffers die er tijdens de periode dat het geweld gebeurde niet over 
hebben gesproken, is gevraagd of zij na afloop wel met iemand over het gebeurde 
hebben gesproken. lets meer dan de helft van hen heeft ook na afloop van het geweld 
niet met iemand gesproken (58%). Slachtoffers van geweld met een (zeer) hoge 
intensiteit die tijdens het huiselijk geweld niet met iemand hebben gesproken, hebben 
na afloop van de voorvallen relatief vaker met iemand over het gebeurde gesproken 
(circa acht op de tien) dan slachtoffers van minder intens geweld (circa twee op de 
tien). 

Zie VOor een overticht van de daders per categoric op pagina 41. 
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In totaal heeft 68 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld met iemand over het 
geweld gesproken. Een derde van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft dus nooit 
met iemand over de voorvallen gesproken. Wat waren hiervoor de redenen? 

Tabel 6-2 Redenen om niet over geweld te praten 

Allochtonen 	Autochtonen 

ik was te jong om erover te praten 	 11% 	 21% 

ik schaamde me ervoor 	 3% 	 18% 

voelde me medeschuldig aan het probleem 	 14% 	 16% 

ik durfde er niet over te praten 	 29% 	 11% 

was bang dat het dan weer zou gebeuren 	 6% 	 2% 

ik mocht er niet over praten 	 0% 	 1% 

geen behoefte aan 	 12% 

het stelt niks voor 	 6% 

andere reden 	 6% 	 18% 

ik vond het niet nodig erover te praten 	 17% 

weet niet 	 11% 	 15% 

geen opgave 	 15% 

totaal 	 112% 	 120% 
totaal aantal slachtoffers dat niet over het geweld 

38 	 105 
heeft gesproken (abs.)  

Opmerking: De percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden 
gegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Circa drie op de tien allochtone slachtoffers geeft aan dat zij er niet over durfden te 
praten (29%). Andere redenen waarom niet over het geweld gesproken is, is dat 
slachtoffers zich medeschuldig voelden aan het probleem (14%) of dat zij te jong 
waren om er over te praten (11%). Minder vaak genoemde redenen zijn: 'Ik was bang 
dat het weer zou gebeuren' (6%) en 'Ik schaamde me ervoor' (3%). 

Het medeschuldig voelen aan het geweld wordt ongeveer even vaak door allochtone 
als door autochtone slachtoffers aangegeven. Ten aanzien van de overige redenen 
lopen de antwoorden van allochtonen en autochtonen uiteen. Belangrijkste reden 
waarom autochtone slachtoffers aangeven niet over het geweld gesproken te hebben, 
is omdat zij te jong waren om erover te praten (21%). Ook is schaamte voor het 
geweld een belangrijke reden voor autochtone slachtoffers om niet over het geweld te 
praten (18%). Zoals reeds is aangegeven worden deze redenen veel minder vaak door 
allochtone slachtoffers genoemd. Voor een aanzienlijke groep autochtone slachtoffers 
geldt tevens dat zij het niet nodig vonden om over het geweld te praten (17%). Deze 
reden wordt door de allochtone groep in het geheel niet genoemd. Daar staat echter 
tegenover dat onder allochtonen zes procent zegt dat het huiselijk geweld niets 
voorstelde tenNijI dat in het autochtone onderzoek niet wordt genoemd. 
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6.2 Potitle 

totaal (abs.) 

15 

Het is bekend dat niet alle criminaliteit in de politiestatistieken terechtkomt. Deze 
statistieken bevatten namelijk alleen die delicten waarvoor een ondertekende aangifte 
is gedaan. Het is dan oak niet zozeer de vraag of er een 'dark-number' bestaat bij 
huiselijk geweld, maar veeleer hoe groot dit 'dark-number' is. Hoeveel slachtoffers van 
huiselijk geweld vallen buiten het officiele gezichtsveld van de politie? 

Tabel 6 -3 Melding en aangifte van huiselijk geweld bij de politie 

Allochtonen 	 Autochtonen 
Intensitelt van het geweld 	totaal 	 intensiteit van het geweld 	totaal 

Tu 15 a) 	 a) 
g c 	 in 	 c 

a) 	 ca 	 a) 	 0) 
"0 F 	 0 F le 	 r,  _ . 	W 	1-7, 	 0 	 0 	g 	 0 
S 	o 	5 	.c 	N 	 C 	0 	0 	.0 	N  

Contact met politie 

voovallen gemeld 	 0% 	7% 	1% 15% 25% 11% 	6% 	7% 12% 16% 17% 12% 
procesverbaal ondertekend 	0% 	6% 	1% 	8% 15% 	7% 	5% 	3% 	7% 	9% 	5% 	6% 

25 	28 	65 	46 	58 	222 	112 	109 	103 	110 	100 	534 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

INTOMART 

Van alle allochtone slachtoffers van huiselijk geweld heeft circa een op de negen 
melding gemaakt van het geweld bij de politie. Het blijkt dat het daadwerkelijk doen 
van aangifte (het ondertekenen van eon proces-verbaal) iets heel anders is dan het 
melden van de voorvallen. In 60 procent van de van alle meldingen kwam het oak tot 
een daadwerkelijke aangifte (7% van alle slachtoffers). Bij autochtone slachtoffers van 
huiselijk geweld ligt dit percentage op 50 procent van alle meldingen. 

Het percentage meldingen is het hoogst onder de slachtoffers van het geweld met een 
zeer hoge intensiteit. In die groep gaat een op de vier slachtoffers naar de politie. 
Autochtone slachtoffers van zeer intens geweld gaan minder vaak naar de politie: eon 
op de zes slachtoffers die to maken heeft met intens geweld, doet hiervan een melding 
bij de politie. Daarnaast blijkt dat autochtone slachtoffers van (zeer) intens geweld die 
dit melden bij de politie minder vaak aangifte doen van dit geweld dan allochtone 
slachtoffers van (zeer) intens geweld. 

Het meest intense geweld wordt vaker aan de politie wordt gemeld dan het minder 
intense geweld. Elke melding leidt echter niet automatisch tot een aangifte. Bij drie op 
de vijf meldingen van het meest intense geweld komt het tot een daadwerkelijke 
ondertekening van een proces-verbaal. In de categorie van het geweld met een hoge 
intensiteit komt slechts de helft van de meldingen tot een aangifte. Bij een lage 
intensiteit van het huiselijk geweld resulteren de meeste meldingen ook in een 
daadwerkelijke aangifte. Deze tendens ziet men terug bij autochtone slachtoffers van 
geweld. Opvallend is dat autochtone slachtoffers die to maken hebben met een zeer 
hoge intensiteit van het geweld minder vaak tot een daadwerkelijke aangifte komen 
dan bij de allochtone groep het geval is. 

Bran: Politiemonitor Bevolking, Landelfike rapportage. 

15-11-2002/rap77747 HGA 	 - 62/70- 



6.3 Hulpverlening 

16 

In paragraaf 6.1 Praten over het geweld' bleek dat 13 procent van zowel de allochtone 
als de autochtone groep slachtoffers van huiselijk geweld met een arts of 
hulpverlenende instantie heeft gesproken. Deze groepen worden hieronder nader 
beschouwd. 

Tabel 6-4 Met welke arts of instelling hebt u gesproken? 

huisarts 
politie 
RIAGG 
therapeutische hulpverlening 
justitie 
Buro slachtofferhulp 
een geestelijke (pastoor, dominee) 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
crisisopvang 
Bureau voor rechtshulp 
andere instelling 
geen opgave 
gesproken met tenminste een instelling 

totaal aantal slachtoffers (abs.) 
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Allochtonen Autochtonen 
totaal 	 totaal 

7% 
5% 
5% 

0% 
0% 
1% 
0% 
3% 
1% 
1% 
5% 

0% 
15% 

9% 
5% 
4% 
3% 

2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
3% 

13% 

222 	 534 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 
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Het blijkt dat de huisarts in de meeste gevallen degene is waar de allochtone 
slachtoffers van huiselijk geweld contact mee hebben gezocht. Zeven procent van de 
slachtoffers praat met de huisarts over het geweld. Een op de twintig slachtoffers zegt 
met de politie over het geweld te hebben gesproken Th. Andere instellingen waar 
allochtone slachtoffers naar toe gaan om te spreken over het geweld, zijn de RIAGG 
(5%) en het Algemeen Maatschappelijk Werk (3%). Deze percentages komen vrijwel 
overeen met die van de autochtone groep slachtoffers. 

In totaal meldt 11% van de allochtone slachtoffers en 12% van de autochtone slachtoffers het geweld aan 
de politie (zie pag. 62). Melding maken van het geweld is dus bepaald niet hetzelfde als praten over het 
geweld. 



7. GEVOLGEN 

7.1 Persoonlijke gevolgen 

40 I NTOMART 

Aan de hand van een kaart met daarop 20 mogelijke psychosociale gevolgen van 
huiselijk geweld is gevraagd of het geweld een van deze gevolgen voor hen heeft 
gehad. Ook was het mogelijk om aan te geven dat er geen noemenswaardige 
gevolgen wat volgens henzelf de gevolgen waren als gevolg van het huiselijk geweld. 
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Tabel 7-1 Gevolgen van het huiselijk geweld volgens slachtoffer zelf 

Allochtonen Autochtonen 
totaal 	 totaal 

Persoonlijke gevolgen 

minder zelfvertrouwen 	 15% 	 26% 

angstgevoelens 	 15% 	 19% 

neerslachtig 	 8% 	 16% 

overspannen geworden 	 15% 	 13% 

nachtmenies 	 6% 	 8% 

eetproblemen 	 6% 	 6% 

problemen met medicijnen 	 5% 	 4% 

drankproblemen 	 0% 	 1% 

drugsproblemen 	 1% 	 0% 

Gevolgen voor retakes met anderen 

moeite mensen te vertrouwen 	 16% 	 16% 

moeite met relaties 	 11% 	 12% 

gescheiden van de dader 	 13% 	 11% 

problemen met intimiteit/seksualiteit 	 5% 	 10% 

vrienden vedoren 	 4% 	 7% 

familie vedoren 	 3% 	 6% 

Praktische gevolgen 

verhuisd 	 7% 	 9% 

kan of kon weinig uitgaven veroodoven 	 2% 	 4% 

bean vedoren 	 4% 	 3% 

kon vaak niet near mijn werk 	 3% 	 2% 

anders 	 8% 

wet nietiwil niet zeggen 	 4% 

geen opgave 	 8% 

totaal aantal slachtoffers (ans.) 
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6% 

3% 

222 	 534 

Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

INTOMART 

Volgens vijftien procent van de allochtone slachtoffers heeft het huiselijk geweld ervoor 
gezorgd dat hun zelfvertrouwen minder groot werd, dat ze angstgevoelens 
ontwikkelden en dat ze overspannen raakten. Anderen geven aan neerslachtig te zijn 
geworden (8%) of last te hebben van nachtmerries (6%), maar ook eetproblemen (6%) 
of problemen met medicijnen (5%) worden genoemd als gevolg van het huiselijk 
geweld. 
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Niet alleen het zelfvertrouwen maar ook het vermogen om andere mensen te 
vertrouwen werd bij een aanzienlijke groep slachtoffers aangetast door het geweld 
(16%). Een op de negen slachtoffers kreeg moeite met relaties (9%). Maar liefst een 
op de tien slachtoffers zegt dat het geweld een scheiding ten gevolge heeft gehad 
(13%). Een op de twintig slachtoffers geeft aan problemen te ervaren met intimiteit of 
seksualiteit (5%). Daarnaast wordt door enkelen aangegeven dat zij familie of vrienden 
kwijtgeraakt zijn (3% respectievelijk 4%). 

Het geweld heeft voor een deel van de slachtoffers ook allerlei praktische 
consequenties gehad. Zo is een op de vijftien slachtoffers ten gevolge van het geweld 
verhuisd (7%). Vier procent van de slachtoffers heeft zijn of haar baan verloren door 
het geweld of kon vaak niet naar hun werk (3%). Een kleinere groep kwam in 
financiele problemen en kon zich door het geweld gedurende langere of kortere tijd 
weinig uitgaven veroorloven (2%). 

Bij de autochtone groep noemen de slachtoffers van het huiselijk geweld over het 
geheel genomen veelal dezelfde gevolgen. Autochtone slachtoffers geven vaker aan 
minder zelfvertrouwen te hebben (26% in vergelijking met 15% van de allochtone 
slachtoffers). Ook gevoelens van angst en neerslachtigheid worden vaker genoemd bij 
de autochtone groep dan de allochtone groep. Het percentage autochtone slachtoffers 
(10%) dat aangeeft te maken te hebben met problemen met intimiteit of seksualiteit 
naar aanleiding van het geweld is tweemaal zo hoog als dat van de allochtone groep 
(5%). Verder noemt de autochtone groep iets vaker het verlies van familie en vrienden. 



7.2 Lichamelijk letsel 

In totaal heeft 28 procent van de allochtone slachtoffers van huiselijk geweld 
lichamelijk letsel opgelopen door de voorvallen 17 . Bij de autochtone groep is dit bij een 
op de vijf het geval (20%). Hoe ernstig was dit letsel? 

Tabel 7-2 Hoe ernstig was het lichamelijk letsel? 

geen arts of EHBO nodig 	 48% 	 56% 

eenmalige medische hulp 	 24% 	 22% 

meermalige medische hulp 	 4% 	 13% 

ziekenhuisopname 	 7% 	 1% 

ik mocht of kon niet naar de dokter of het ziekenhuis 	 14% 	 6% 

weet niet/geen antwoord 	 2% 	 3% 

goon opgave 	 1% 

totaal 

totaal aantal slachtoffers met lichamelijk letsel (abs.) 

Opmerking: 
Daze cijfers zijn gebaseerd op de dader die de meeste voorvallen pleegde. 

Allochtonen Autochtonen 
totaal 	 totaal 

100% 	 100% 

62 	 105 

INTOMART 

Voor bijna de helft van de allochtone slachtoffers die Hchamelijk letsel heeft opgelopen 
door het geweld, was geen arts of EHBO nodig (48%) 18 . Bij de autochtone groep ligt 
dit percentage op iets meer dan de helft (56%). Bij de rest was dus wel medische hulp 
vereist. Een op de vijf allochtone slachtoffers met lichamelijk letsel had genoeg aan 
een eenmalige medische behandeling. Bijna een op de twintig slachtoffers had echter 
meermalige hulp nodig en in zeven procent van de gevallen was zelfs 
ziekenhuisopname nodig. In veertien procent van de gevallen was er wel medische 
hulp vereist, maar maakte de dader een bezoek aan een dokter of ziekenhuis 
onmogelijk. 

Van de autochtone slachtoffers wordt vaker aangegeven meermalige medische hulp 
nodig te hebben (13% in vergelijking met 4% van de allochtone slachtoffers). Bij een 
procent resulteerde het huiselijk geweld tot een ziekenhuisopname, wat een lager 
percentage is dan bij de allochtone groep. Ook het deel van de autochtone slachtoffers 
waarvan de dader het onmogelijk maakte om een dokter of ziekenhuis te bezoeken is 
kleiner. Toch was dit bij een op de twintig slachtoffers het geval. 

17 	 Zie 
Tabel 3-1 op pagina 40. 

18 	 Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is - alweer enkele jaren geleden - omgedoopt tot Speed Eisende Hulp 
(SE H). 
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7.3 Indirecte gevolgen van huiselijk geweld 

11 I NTOMART 

In de voorgaande paragrafen bleek dat slachtoffers van huiselijk geweld allerlei 
gevolgen hebben ondervonden van het geweld. Het is echter ook mogelijk dat het 
geweld gevolgen heeft gehad zonder dat de slachtoffers zich daar zelf bewust van zijn. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat traumatische ervaringen in de jeugd zich later via 
lichamelijke klachten manifesteren. Via een zelfde mechanisme kan ook het sociale 
leven van slachtoffers van huiselijk geweld verschillen van niet-slachtoffers, zonder dat 
zij zich daar bewust van hoeven te zijn. Wellicht zijn slachtoffers van huiselijk geweld 
bijvoorbeeld minder snel geneigd om relaties met anderen aan te gaan of hebben ze 
vaker last van minderwaardigheidsgevoelens. Dit zouden we kunnen omschrijven als 
de indirecte gevolgen van huiselijk geweld. 

Om vast te kunnen stellen of er een verschil is tussen de gevolgen die de slachtoffers 
zelf noemen en deze indirecte gevolgen, zijn in de enquete verschillende vragen 
gesteld over de gezondheid van de respondenten, over hun sociale leven en over hun 
relaties met anderen ten tijde van het interview. De informatie heeft dus geen 
betrekking op de periode waarin het huiselijk geweld gebeurde (behalve als het geweld 
ten tijde van het interview plaatsvond), maar op het leven van de respondent nu. Deze 
vragen zijn aan het begin van de enquete gesteld zodat de antwoorden zo min 
mogelijk `gekleurd' zouden worden door de vragen over huiselijk geweld. Aan de 
andere kant is het natuurlijk zo dat de directe vragen naar de gevolgen van het 
huiselijk geweld ook nu gesteld zijn. Een mogelijke vertekening als gevolg van 
geheugeneffecten is dan ook niet uit te sluiten; alleen panelonderzoek zou hier een 
oplossing voor kunnen bieden. 

Gevoelens van onveiligheid 

Huiselijk geweld kan leiden tot een algemeen gevoel van onveiligheid bij het 
slachtoffer. In de enquete is aan alle respondenten gevraagd of men zich wel eens 
onveilig voelt. In onderstaande tabel staat voor drie groepen weergegeven hoeveel 
mensen hier bevestigend op antwoordden. In de eerste kolom staan degenen die geen 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In de tweede kolom staan de slachtoffers van 
huiselijk geweld waarbij het geweld een lage intensiteit had en in de derde kolom staan 
de slachtoffers van huiselijk geweld dat een hoge intensiteit had. De laatste kolom 
geeft het totaal weer. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de allochtone groep en de 
autochtone groep slachtoffers. 
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Tabel 7-3 Gevoelens van onveiligheld 

geen 
slachtoffer 

van huiselijk 
geweld 

7.4 Koppeling directe en indirecte gevolgen 
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Allochtonen 	 Autochtonen 
wel slachtoffer 	 wel slachtoffer 

lage 	hoge 
intensiteit intensiteit 

geen 
slachtoffer 

totaal 	van huiselijk 
geweld 

1INTOMART 

lege 	hoge 
intensiteit intensiteit 

totaai 

pelt Oat zich Wel eens' 
onvellig voelt 	 20% 	29% 	52% 	25% 	 27% 	34% 	48% 	34% 

totaal (abs.) 	 627 	 110 	112 	849 	 471 	 267 	265 	1003 

Onder degenen die geen slachtoffer zijn van huiselijk geweld voelt een vijfde zich 'wel 
eens' onveilig (20%). Dit is iets lager dan de percentages die bij drie verschillende 
metingen voor de Politiemonitor Bevolking (p. 41) naar voren kwamen. Uit dat 
onderzoek bleek dat 29 procent van de Nederlanders zich 'wel eens' onveilig voelt en 
dat dit percentage door de jaren been (tussen 1993 en 1997) constant is. Onder de 
allochtone slachtoffers van niet-intens huiselijk geweld ligt het percentage mensen dat 
zich wel eens onveilig voelt hoger dan de allochtonen die geen slachtoffer zijn geweest 
van huiselijk geweld (29%). Het meest opvallend is echter de uitkomst bij de groep 
slachtoffers van intens huiselijk geweld. Van deze slachtoffers zegt meer dan de helft 
zich wel eens onveilig te voelen (52%). Deze tendens is ook te zien bij de autochtone 
groep. 

ZoaIs hierboven werd opgemerkt is het de vraag in hoeverre slachtoffers van huiselijk 
geweld zich bewust zijn van de gevolgen van het geweld. Aangezien er in dit 
onderzoek zowel is gevraagd of de slachtoffers zelf denken dat het geweld gevolgen 
heeft gehad (directe gevolgen), als op een indirecte manier is vastgesteld hoe het ten 
tijde van het onderzoek gesteld was met de gezondheid en het sociale !even van de 
respondenten, kunnen we deze vraag hier proberen te beantwoorden. 

De conclusie is dat er een sterke samenhang is tussen de eigen beoordeling van de 
gevolgen van het huiselijk geweld door de slachtoffers van huiselijk geweld zelf, en de 
indirect vastgestelde gezondheid van de respondenten. Anders gezegd: slachtoffers 
van huiselijk geweld zijn kennelijk zelf goed in staat om te beoordelen of het geweld 
gevolgen heeft gehad, of niet. Dit geldt niet alleen voor de lichamelijke gezondheid, 
maar ook voor sociale contacten, minderwaardigheidsgevoelens, spanningen en 
woede-uitbarstingen. 

De belangrijkste conclusie is echter dat slachtofferschap van huiselijk geweld ook 
allerlei indirecte gevolgen heeft. Ook bij de slachtoffers waar het geweld al (lang) is 
opgehouden, zien we duidelijk negatieve gevolgen voor het gevoel van veiligheid, voor 
de gezondheid en voor het sociale !even van het slachtoffer. 



BIJLAGEN: 

A- Samenstelling begeleidingscommissie 
B- Slachtofferschap van huiselijk geweld 
C- Ervaringen van interviewers-kwantitatief 
D- Ervaringen van interviewers-kwalitatief 
E- Methode voor de constructie van 

intensiteitscategorieen 
F- Aankondigingbrief onderzoek 
G- Vragenlijst en toonmateriaal 
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BIJLAGE A: SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

Het onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtonen is begeleid door: 

Mevrouw C.C.J.H. Bijleveld, NSCR (voorzitter) 

Mevrouw Z.S. Arda, TopSupport 

De heer K.B. Blits, Ministerie van Justitie 

Mevrouw A.L. Daalder, WODC 

Mevrouw I. Gumbs, Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders 

Meyrouw N. Mouaddab, Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiers 

Mevrouw C.H. Tjen-A-Tak, Rosa Manus Vrouwenopvang Leiden 

Mevrouw A.I.M.S. de Wit, ex-directeur Blijf van m'n Lijf — Haarlem 

De heer M. Evers, Ministerie van Justitie 

De heer H.C.M. Janssen, Ministerie van Justitie 

De heer A.W.M. Eijken, Ministerie van Justitie 
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BIJLAGE B: KWANTITATIEF ONDEFtZ0EK NAAR ERVARINGEN ENQUETEURS 

INTOMART 

In deze bijlage staat een tabel met daarin een opsomming van de percentages van 
huiselijk geweld voor elk van de 32 voorvallen. De percentages zijn gepresenteerd 
voor de vier allochtonen groepen gezamenlijk en voor de allochtonen als geheel. Voor 
de volledigheid zijn ook de percentages uit het onderzoek onder autochtonen vermeld. 
Opgemerkt moet warden dat het hier gaat am alle (dus inclusief incidentele) vormen 
van huiselijk geweld. 



yoorvallen 

Gee
I
n slachtoffer van huiselijk geweld 

Fysiek geweld 

iemand dreigde u te slaan 

geslagen 

zo hard vastgehouden dat het pijn deed 

ergens hard tegenaan geduwd 

geschopt 

iemand dreigde mensen kwaad te doen 

iemand dreigde u te verwonden 

iemand sloot u op 

iemand toonde u messen of vuurwapens 

gesneden met een mes of ander scherp voorwerp 

'van de trap af gesmeten 

GeesteNk geweld 

a) 

a) 

z 
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a:s 

r- 
oi) 

58 	83 	70 	77 	74 	47 

27 	11 	23 	10 	17 	26 
23 	10 	21 	14 	16 	25 
14 	8 	13 	10 	11 	16 
14 	6 	13 	10 	10 	14 
13 	6 	16 	10 	12 	14 
12 	3 	7 	5 	6 	13 
15 	6 	17 	4 	10 	13 

3 	3 	5 	2 	3 	7 
9 	3 	4 	5 	4 	7 
3 	1 	1 	2 	1 	2 
2 	0 	1 	2 	. 	1 	 1 

dreigementen dat relatie verbroken zou worden 	 14 	6 	9 	5 	7 	17 
geregeld bespot of gekleineerd worden 	 13 	7 	12 	10 	10 	16 
steeds in de gaten gehouden worden 	 8 	4 	8 	3 	6 	9 
niet mogen uitgaan 	 4 	5 	7 	8 	6 	8 
op feestjes niet met anderen mogen praten 	 6 	6 	3 	3 	4 	4 
geen afspraak met iemand mogen maken 	 4 	2 	5 	3 	4 	4 
niet zomaar met iemand mogen bellen 	 6 	4 	4 	2 	3 	3 
telefoonafschriften die gecontroleerd worden 	 4 	2 	2 	4 	3 	2 
geen inzicht in eigen financiele positie 	 1 	2 	1 	2 	1 	2 
de eigen post niet mogen inkijken 	 2 	1 	2 	1 	2 
geen eigen bankrekening mogen hebben 	 1 	3 	 2 	2 	2 

Seksueel geweld 

iemand maakte vervelende obscene gebaren 	 7 	2 	4 	2 	3 	13 
iemand dreigde u seksueel te benaderen 	 4 	1 	4 	2 	3 	12 
aangeraakt met ongewenste seksuele bedoelingen 	 5 	2 	4 	1 	3 	12 
iemand stond dicht bij u met ongewenste seksuele bedoelingen 	 6 	2 	3 	2 	3 	11 

, 
gedwongen tot seksuele handelingen 	 2 	2 	2 	2 	2 	8 
iemand kleedde zich in uw bijzijn uit 	 2 	2 	1 	0 	1 	5 
verkracht 	 1 	1 	2 	1 	2 	4 
gevraagd iemand anders aan te raken 	 3 	 1 	0 	1 	4 

i 
gedwongen zich te ontkleden 	 1 	2 	2 	1 	2 	4 
gedwongen te kijken naar seksuele handelingen van een ander 	 1 	0 	1 	1 	1 	3 

Totaal (=100%) 	 194 	221 	182 	252 	849 	1005 
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BIJLAGE C: KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR ERVARINGEN ENQUETEURS 

De resultaten uit het onderzoek onder allochtonen naar huiselijk geweld wijken in 
sterke mate af van de resultaten van onderzoek onder autochtonen naar huiselijk 
geweld in 1997. Het gerapporteerde slachtofferschap in het onderzoek onder 
allochtonen ligt beduidend lager — ongeveer 20 procentpunten - dan in het onderzoek 
onder autochtonen. Naast de mogelijkheid dat het slachtofferschap percentage onder 
allochtonen lager is dan onder autochtonen, is het ook mogelijk dat er in het 
onderzoek sprake is van onderrapportage en/of selectieve non-respons. In deze 
bijlage proberen we aan de hand van door de enqueteurs aan het eind van het 
vraaggesprek beantwoordde vragen over het interview na te gaan of er aanwijzingen 
zijn dat er in het onderzoek sprake is van onderrapportage. 

C.1 Schriftelijke evaluatie 

C.1.1 Situatie waarin het interview plaatsvond 

Aan de enqueteurs is gevraagd waar het interview is afgenomen en of er anderen bij 
het interview in huis aanwezig waren. lndien dit laatste het geval was is er ook 
gevraagd wie er aanwezig waren. 

INTOMART 

Aan het eind van het vraaggesprek is aan de enqueteurs gevraagd om een aantal 
vragen over het interview te beantwoorden. De vragen gaan over de situatie waarin het 
vraaggesprek heeft plaatsgevonden, de beoordeling van het vraaggesprek en de 
beoordelingen van de respondent. Aan elk van deze aspecten zal in het hierna 
volgende aandacht worden besteed. Indien mogelijk worden de gevonden resultaten 
afgezet tegen de resultaten uit het onderzoek onder allochtonen. De 
vergelijkingsmogelijkheden zijn echter beperkt omdat in het autochtonen onderzoek 
maar op beperkte wijze evaluatieve vragen over het interview zijn opgenomen. 

Allereerst zullen we aandacht besteden aan de vraag waar het interview is afgenomen. 
In onderstaande figuur is aangegeven of de respondent thuis of elders is 
geenqueteerd. Deze gegevens zijn voor de verschillende groepen allochtonen en voor 
de gehele groep weergegeven in Figuur C1-1. 



bit respondent thuis 

Figuur C1-1 Waar is het interview afgenomen? 
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Uit Figuur C1-1 blijkt dat het overgrote deel van de interviews bij de respondent thuis is 
afgenomen (94 procent). Tussen de verschillende allochtone groepen is er nauwelijks 
een verschil waameembaar. Ook als we de resultaten uit deze figuur afzetten tegen de 
informatie uit het autochtone onderzoek, dan is er van een betekenisvol verschil geen 
sprake. In het autochtone onderzoek werd 98 procent van de interviews bij de 
respondent thuis afgenomen. 

Nu zou men kunnen veronderstellen dat onder de groep respondenten die ergens 
anders is gethterviewd het percentage slachtoffers van huiselijk geweld groter is dan 
onder de groep die thuis is geenqueteerd. Dit is echter niet het geval. De groep die 
thuis is geenqueteerd laat een slachtofferschap percentage van 26 procent zien. De 
groep die ergens anders is geenqueteerd heeft een slachtofferschap percentage van 
27 procent. 

Naast de locatie van het interview is het ook van belang om te weten of er andere 
personen bij het interview aanwezig zijn geweest, en of dit van invloed is geweest op 
het gerapporteerde huiselijk geweld. 

In Figuur C1-2 worden de resultaten op de vraag naar de aanwezigheid van anderen in 
het huis weergegeven. De verwachting hierbij is dat het in situatie waarbij niemand in 
het huis aanwezig was het makkelijker is om over huiselijk geweld te praten dan 
wanneer er andere personen in de kamer of in huis aanwezig waren. 
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Figuur C1-2 Waren er anderen aanwezig tijdens het interview? 
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Uit Figuur C1-2 blijkt dat in circa 48 procent van de vraaggesprekken niemand anders 
in het huis aanwezig was. In 30 procent was er wet iemand aanwezig maar niet in 
dezelfde kamer en in 20 procent van de vraaggesprekken was er sprake van iemand 
die in de kamer aanwezig was ten tijde van het vraaggesprek. 

Wanneer we deze resultaten afzetten tegen de cijfers uit het onderzoek onder 
autochtonen, dan valt op dat in het onderzoek onder autochtonen in meer gevallen (61 
procent) het vraaggesprek is afgenomen terwijI er niemand thuis was. Met name de 
situatie waarin iemand elders in huis aanwezig was deed zich in het onderzoek onder 
autochtonen minder voor (14 procent). In het onderzoek onder autochtonen deed zich 
echter vaker de situatie voor dat iemand tijdens het interview in de kamer aanwezig 
was (25 procent). 

Vergelijken we de groepen onderling dat valt op dat er bij Antillianen en Arubanen 
vaker (52 procent) een vraaggesprek is afgenomen waarbij niemand aanwezig was en 
bij Surinamers minder vaak (42 procent) een vraaggesprek heeft plaatsgevonden waar 
geen ander bij aanwezig was. Verder valt op dat bij Turken er vaker iemand anders in 
de kamer aanwezig was ten tijde van het interview dan bij de overige 
bevolkingsgroepen. 
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Tenslotte de veronderstelling dat de aanwezigheid van anderen tijdens het vraag-
gesprek van invloed zou zijn geweest op het gerapporteerd huiselijk geweld kan 
eenvoudig warden getoetst door slachtofferschap van huisefijk geweld af te zetten 
tegen de al dan niet aanwezigheid van anderen in het huis ten tijde van het interview. 
Onder de respondenten bij wie niemand anders aanwezig was tijdens het vraag-
gesprek is het slachtofferpercentage van huiselijk geweld 27 procent. Onder de 
respondenten, waarbij wel iemand aanwezig was in huis toen het vraaggesprek werd 
afgenomen bedroeg het percentage slachtoffers van huiselijk geweld 25 procent. Dit is 
een te verwaarlozen verschil. Het ligt derhalve niet voor de hand dat de mogelijke 
onderrapportaye het gevolg is van de aanwezigheid van anderen tijdens het 
vraaggesprek. 9  

Het kan nog wel zo zijn dat de persoon die aanwezig was tijdens het vraaggesprek in 
huis van invloed is geweest op het gerapporteerde huiselijk geweld. Alhoewel daar op 
voorhand niet echt veel aanleiding voor is gegeven het feit dat er zo weinig verschil is 
in slachtofferschap tussen de groepen respondenten waarbij wel en waarbij niemand 
in huis aanwezig was. 

In Figuur C1-3 is aangegeven wie er in huis aanwezig was tijdens het interview. Deze 
informatie is niet te vergelijken met die in het onderzoek onder autochtonen omdat 
toen alleen is vastgesteld of er iemand tijdens het interview in huis aanwezig was en 
niet wie dat was (of waren). 

Figuur C1-3 Wie waren aanwezig tijdens het interview? 
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19 	 Het verschil met het onderzoek onder autochtonen kan wellicht het gevolg zijn van het felt dat onder 
autochtonen meer eenpersoonshuishoudens voorkomen dan onder allochtonen. 



Op basis van Figuur C1-3 blijkt dat het in de veel van de gevallen gaat om de echt-
genoot en/of partner die tijdens het interview aanwezig waren. De vraag is nu of dit van 
invloed is geweest op het gerapporteerde huiselijk geweld. In het onderzoek heeft 26,2 
procent van de ondervraagde aangegeven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. 
Binnen de groep respondenten die zijn geInterviewd terwijI de echtgeno(o)te of partner 
in huis aanwezig was laat een lager percentage slachtoffers van huiselijk geweld zien 
(21,4 procent). Statistisch is dit echter geen significant verschil. De conclusie kan dan 
ook niet getrokken worden dat de aanwezigheid van de echtgenoot of partner tot 
onderrapportage heeft geleid. 

Concluderend kunnen we stellen dat uit onze gegevens niet blijkt dat de plaats waar 
het interview is afgenomen en de aanwezigheid van anderen, met name de partner, 
heeft geleid tot een onderrapportage van huiselijk geweld. 

C.1.2 Beoordeling van het vraaggesprek 

Naast vragen over de aanwezigheid van anderen en de plaats waar het interview is 
afgenomen is er ook gevraagd om een beoordeling van het vraaggesprek te geven. 
Hierbij is in zijn algemeenheid gevraagd naar hoe de interviewer vond dat het gesprek 
verliep en er is gevraagd hoe de interviewer de sfeer tijdens het gesprek heeft ervaren. 

In Figuur C1-4 is aangegeven hoe de sfeer was tijdens het gesprek. De resultaten zijn 
daarbij ook uitgesplitst naar allochtone bevolkingsgroep. 

Figuur C1-4 Hoe was de sfeer tijdens het gesprek? 
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De overgrote meerderheid (69%) van de engueteurs geeft aan dat de sfeer tijdens het 
interview prettig of zeer prettig was. Slechts in een zeer klein percentage (4%) van de 
gevallen is er sprake van een onprettig of zeer onprettig gesprek. Tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen is er nauwelijks een betekenisvol verschil 
waameembaar met betrekking tot de sfeer van het interview. 

Er blijkt bovendien geen relatie te bestaan tussen de sfeer van het gesprek en slacht-
offerschap van huiselijk geweld. 

Naast de beoordeling van de sfeer is er ook aan de engueteurs gevraagd om aan te 
geven hoe het gesprek in het algemeen verliep. In Figuur C1-5 zijn de resultaten van 
de antwoorden op deze vraag gepresenteerd. Wederom is er een uitsplitsing naar 
bevolkingsgroep gemaakt. 

Figuur C1-5 Hoe vond u dat het gesprek in het algemeen verliep? 
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Net als bij de sfeer van het gesprek geeft ook het merendeel van de engueteurs aan 
dat het gesprek (zeer) goed verliep (73 procent). Eenzelfde beeld ontstaat wanneer 
naar de bevolkingsgroepen afzonderlijk wordt gekeken. Wel valt op dat met name de 
enguetes onder Marokkanen als zeer goed verlopend worden beoordeeld. 

Ook de algemene beoordeling van het gesprek is afgezet tegen slachtofferschap van 
huiselijk geweld. Wederom blijkt dat er geen relatie tussen beide is. 



weet (echt) niet 

geen opgave 

Op basis van bovenstaande kunnen we concluderen dat volgens de enqueteurs de 
vraaggesprekken in een goede sfeer verliepen en dat de gesprekken in zijn 
algemeenheid goed zijn verlopen. Er is derhalve vooralsnog geen reden om aan te 
nemen dat er binnen de onderzochte groep sprake is van onderrapportage als gevolg 
van vervelende en moeilijke situaties voorafgaand of tijdens het gesprek. 

C.1.3 Beoordeling van de respondent 
Aan de enqueteurs is gevraagd of ze dachten de respondenten de vragen naar 
waarheid heeft beantwoord. Ook is gevraagd of naar mening van de enqueteur de 
respondent moeite had om over intieme zaken te spreken. Allereerst zullen we ons 
richten op de vraag of de respondent volgens de enqueteur de waarheid heeft 
gesproken. In Figuur C1-6 zijn de resultaten, uitgesplitst naar bevolkingsgroep, 
weergegeven. 

Figuur C1-6 Denkt u dat de respondent de vragen over huiselijk geweld naar waarheid 
heeft beantwoord? 
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Een ruime meerderheid van de enqueteurs is van mening dat de vragen door de 
respondenten naar waarheid zijn beantwoord (67 procent). In acht procent van de 
gevallen denken de enqueteurs dat er niet naar waarheid is geantwoord en in 25 
procent van de gevallen konden de enqueteurs niet aangeven of er naar waarheid is 
geantwoord (weet (echt) niet en geen opgave). Tussen de bevolkingsgroepen is er 
nauwelijks een verschil waarneembaar. 



Figuur C1-7 Waarom denkt u dat de respondent de vragen over huiselijk geweld niet 
naar waarheid heeft beantwoord. 
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De meest interessante groep om te onderzoeken is de groep waarvan de enqueteurs 
zeggen dat ze volgens hun niet naar waarheid hebben geantwoord. Allereerst kijken 
we naar de redenen die de enqueteurs hebben opgegeven waarom ze denken dat 
deze respondenten niet de waarheid hebben gesproken. In Figuur 1-7 zijn de redenen 
weergegeven. 
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Uit Figuur C1-7 blijkt dat in bijna 30 procent van de gevallen het feit dat de respondent 
moeizaam en twijfelend antwoord gaf voor de enqueteur reden was om aan te nemen 
dat de respondent niet de waarheid sprak. In mindere mate worden aanwezigheid van 
derden en intuItie als reden genoemd. Ook wordt het gedrag van de respondent — 
nervositeit, er niet over willen praten en bang zijn - als reden genoemd voor het 
vermoeden dat de respondent niet naar waarheid heeft geantwoord. Nu zou men 
kunnen stellen dat dit gedrag met name voorkomt bij slachtoffers van huiselijk geweld 
die het moeilijk vinden er in detail over te praten. Kijken we echter naar de 
respondenten waarvan de enqueteurs hebben aangegeven dat die niet de waarheid 
hebben gesproken, dan blijkt dat bijna 90 procent in het onderzoek heeft aangegeven 
geen slachtoffer van huiselijk geweld te zijn (zie ook tabel C1-1). 

Of het niet naar waarheid antwoorden van invloed is geweest op het gerapporteerde 
huiselijk geweld — onderrapportage- kan worden geThustreerd door slachtofferschap 
van huiselijk geweld afgezet tegen de vraag of de respondent de vragen volgens de 
enqu&teur naar waarheid heeft beantwoord. In de onderstaande tabel zijn de 
resultaten opgenomen. 



Tabel C1-1 Slachtofferschap van huiselijk geweld afgezet tegen waarheidsgehalte van 
de antwoorden volgens de enqueteurs. 

INTOMART 

Slachtoffer huiselijk geweld 	 Geen slachtoffer huiselijk geweld 
Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Totaal 	Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Totaal 

Naar waarheid geantwoord 

ia 	 84 	 88 	91 	74 	84 	 56 	 60 	60 	64 	60 

nee 	 6 	 0 	 4 	5 	4 	 11 	 9 	 7 	9 	9 
weet niet/ geen opgave 	 10 	 12 	 5 	21 	12 	 34 	 31 	 33 	26 	31 

Uit de tabel blijkt dat volgens de enqueteurs de overgrote meerderheid van de slacht-
offers van huiselijk geweld naar waarheid heeft geantwoord (84 procent). 

Vier procent van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft niet naar waarheid ge-
antwoord volgens de enqueteurs. De vraag hierbij is echter of dit nu betrekking heeft 
op het gerapporteerde huiselijk geweld of op de vervolgvragen naar dader en gevolgen 
van het huiselijk geweld. 

Bij 11 procent van de enquetes met slachtoffers van huiselijk geweld hebben de 
enqueteurs niet kunnen aangeven of de respondent naar waarheid heeft geantwoord 
(weet niet/ geen opgave). Ook hierbij geldt weer dat we niet weten of dit nu betrekking 
heeft op het gerapporteerde huiselijk geweld of op de vragen naar de daders en de 
gevolgen daarvan. 

Ook al weten we niet of de twijfel met betrekking tot de antwoorden over slacht-
offerschap van huiselijk geweld betrekking hebben op het slachtofferschap zelf of op 
de beantwoording van de vragen over daderschap en gevolgen, zijn we zijn geneigd 
om te veronderstellen dat het laatste waarschijnlijker is dan het eerste. We kunnen 
ons namelijk voorstellen dat de respondent er een belang bij heeft om verhullend over 
daders en gevolgen te spreken. We kunnen ons echter niet voorstellen dat respon-
denten zichzelf onterecht als slachtoffer van huiselijk geweld te afficheren. 

Wanneer de groep slachtoffers wordt vergeleken met de groep die heeft aangegeven 
geen slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, dan zijn er grote verschillen waarneem-
baar. In islechts' 60 procent van de gevallen hebben de enqueteurs voor deze 
respondenten aangegeven dat ze naar waarheid geantwoord hebben. In tien procent 
van de gevallen is men er zeker van dat de respondent niet naar waarheid heeft ge-
antwoord en in 30 procent weet men niet of de respondent naar waarheid heeft 
geantwoord. Met andere worden van 40 procent van de inlet slachtoffers' is niet met 
zekerheid vast te stellen dat ze naar waarheid hebben geantwoord en bij 10 procent 
van de iniet-slachtoffers' is het, volgens de enqueteurs, zeker dat er niet naar waarheid 
is geantwoord. Dit betekent dat er binnen het onderzoek sprake is van onder-
rapportage. Minimaal bedraagt dit percentage 7,5 procent (10 procent van de niet-
slachtoffers- 73,8 procent). Maar ook in de groep waarvan men heeft aangegeven dat 
men niet wist of ze de waarheid hebben gesproken zullen respondenten zitten die wel 
slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld hoe groot dit percentage is, is echter niet 
vast te stellen. Stel echter dat het in 50 procent van de gevallen waarvan de enqueteur 
niet weet of er naar waarheid geantwoord is toch gaat om een slachtoffer van huiselijk 
geweld, dan zou dit duiden op een additionele onderrapportage van 11 procent, maar 
zoals gezegd dit is op geen enkele wijze met het huidige onderzoeksmateriaal hard te 
maken. Echter, het is op basis van deze informatie wel waarschijnlijk dat er sprake is 
van onderrapportage binnen het onderzoek. 



Vergelijken we de vier allochtone groepen met elkaar, dan zien we geen grote 
verschillen in de mate waarin de respondenten volgens de enqueteurs naar waarheid 
hebben geantwoord. 

Een andere indicatie voor mogelijke onderrapportage kan gevonden worden in het 
gemak waarmee de respondenten over het onderwerp hebben gesproken. In onder-
staande figuur is, voor de verschillende bevolkingsgroepen, aangegeven of de 
respondent het moeilijk vond over de intieme zaken die in het onderzoek aan bod 
kwamen te praten. 

Figuur C1-8 Had u het ides dat de respondent het moellijk vond om over deze intieme 
zaken te praten? 

otrovorantimponatentiataMaNigi  

O Turken 

inurinamers 

• Marokkanen 

ClAntillianen 

ElAllochtonen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 60% 

CO I NTOM ART 

00% 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de overgrote meerderheid (78 procent) van de 
respondenten volgens de enqueteurs geen moeite had om over huiselijk geweld (deze 
intieme zaken) te praten. Volgens de enqueteurs vond 20 procent van de 
respondenten het moeilijk om over huiselijk geweld te spreken. 

In het ondeizoek onder autochtonen van 1997 is na afloop van het veldwerk bij een 
selectie van de respondenten gevraagd of ze zich tijdens het gesprek op hun gemak 
hebben gevoeld. Slechts acht procent heeft aangegeven zich slecht op zijn gemak te 
hebben gevoeld. Ook al is er sprake van een andere vraagstelling en gaat het hier om 
een zelfrapportage van de respondent en niet om een beoordeling door de enqueteur, 
het lijkt er op dat autochtonen makkelijker praten over het onderwerp dan allochtonen. 

190% 



P, INTOMART 

Vergelijken we de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar, dan blijkt dat 
Marokkanen volgens de enqueteurs meer moeite hebben met het praten over huiselijk 
geweld dan de andere allochtone groepen. 

Ook nu hebben we de antwoorden op deze vraag afgezet tegen slachtofferschap van 
huiselijk geweld. Verwacht zou mogen worden dat slachtoffers van huiselijk geweld in 
grotere getale moeite hebben om over huiselijk geweld te praten dan niet-slachtoffers. 
De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel C1-2 Slachtofferschap van huiselijk geweld afgezet tegen moeite om over huiselijk 
geweld te praten volgens de enqueteurs. 

slachtoffer geen slachtoffer 
huiselijk 	van huiselijk 
geweld 	geweld 

Moeite om over huiselijk geweld te 
praten 

ja 	 23% 	18% 

nee 	 76% 	80% 

weet niet/geen opgave 	 1% 	2% 

Totaal 222 	627 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, volgens de enqueteurs, slachtoffers van huiselijk 
geweld in gelijke mate moeite hebben om over intieme zaken te praten als de `niet-
slachtoffers'. Er kan echter nog wel een verschil zijn in de mate waarin men moeite 
heeft met het praten over huiselijk geweld. Dit is echter met behulp van de 
beschikbare gegevens niet vast te stellen. Het feit dat 18 procent van de `niet 
slachtoffers' volgens de enqueteurs moeite heeft met het praten over huiselijk geweld, 
is volgens ons wederom een indicatie dat er sprake is van onderrapportage in het 
onderzoek. Het versterkt daarmee de conclusie die we hierboven hebben getrokken. 



C.2 ConclusIe 
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Hieronder vatten we de belangrijkste conclusies samen: 
• De plaats waar het interview gehouden is en de aanwezigheid van anderen lijkt 

geen effect te hebben op het gerapporteerde huiselijk geweld. De situatie waarin 
het onderzoek heeft plaatsgevonden heeft derhalve niet geleid tot de 
veronderstelde onderrapportage binnen het onderzoek. 

• De sfeer en de algemene indruk over het verloop van het gesprek zijn over het 
algemeen goed te noemen. Bovendien is er geen relatie met al dan niet 
gerapporteerd huiselijk geweld. 

• Met betrekking tot de vraaggesprekken die met respondenten zijn gehouden die 
hebben aangegeven geen slachtoffer te zijn van enige vorm van huiselijk geweld 
wordt door in 'slechts' 60 procent van de gevallen door de enqueteurs aangegeven 
dat de respondent naar waarheid heeft geantwoord. In tien procent van de 
gevallen zeggen de enqueteurs te denken dat er niet naar waarheid is geantwoord 
en in 30 procent van de gevallen weet men het niet. Dit kan wijzen op onder-
rapportage. 

• In 20 procent van de vraaggesprekken heeft de respondent moeite gehad om over 
huiselijk geweld (intieme zaken) te praten zeggen de enqueteurs. Dit percentage is 
ongeveer gelijk onder slachtoffers en 'niet slachtoffers. Hierin zien we een weer 
een aanwijzing dat we in het onderzoek te maken hebben met onderrapportage. 



BIJLAGE D: VERSLAG GESPREK BEGELEIDINGSCOMMISSIE MET ENQUETEURS 
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Inleiding 
Om de resultaten van het onderzoek te kunnen duiden en meer te weten te komen 
over de non-respons in het onderzoek is door leden van de begeleidingscommissie 
met een aantal enqueteurs van Colourview (het bureau dat het veldwerk heeft 
uitgevoerd) gesproken over de (persoonlijke) ervaringen en indrukken die zij hebben 
opgedaan met het afnemen van de interviews. 

Het betreft dus subjectieve (kwalitatieve) indrukken, waarbij echter aangetekend moet 
worden dat het om zeer ervaren hooggeschoolde interviewers gaat. De interviewers 
kunnen vanuit hun ervaring meer licht werpen op de specifieke problemen die zich 
hebben voorgedaan bij het verkrijgen van een goede respons onder de vier 
bevolkingsgroepen en de omstandigheden waarin mogelijk niet waarheidsgetrouw is 
gerapporteerd. 

In de door de begeleidingscommissie verzorgde verslaglegging wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de indrukken ten aanzien van enerzijds respondenten van Turkse en 
Marokkaanse afkomst en anderzijds respondenten van Surinaamse, Antilliaanse en 
Arubaanse afkomst. 

Algemene opmerkingen 
• In veel gevallen was sprake van het nodige wantrouwen jegens Justitie. Justitie 

werd als organisatie geassocieerd met controle inzake de (rechtmatigheid van) 
uitkeringen. Interviewers werden ook wel gezien als representant van `de 
regering'. 

• Relatief goed benaderbaar bleken gescheiden vrouwen te zijn (maar ook wel 
mannen). Deze grepen het interview aan om hun hart te luchten over hun 
ervaringen als slachtoffer van huiselijk geweld. 

• Bij Turkse en Marokkaanse geInterviewden is in de beleving van de enqueteurs 
vermoedelijk sprake van een hogere mate van onderrapportage dan bij 
Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse respondenten. De indruk bestaat dat in 
de laatste drie groepen veel respondenten waarheidsgetrouw hebben 
geantwoord. 

Indrukken over respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst 
De enqueteurs hadden unaniem de ervaring dat zij vanuit hun achtergrond met 
veldwerk nog nooit zoveel moeite hadden gehad om met mensen in gesprek te 
komen. Zodra zij vertelden over welk onderwerp zij vragen kwamen stellen, ging in een 
groot aantal gevallen de deur in het slot. 

Om toch toegang tot mensen te krijgen, hebben veel enqueteurs hun benadering 
bijgesteld. Zo presenteerden sommige enqueteurs het onderzoek als een onderzoek 
naar de positie van allochtonen in Nederland in het algemeen, of legden veel nadruk 
op het zwaarwegende belang van het onderzoek en de gegarandeerde anonimiteit van 
de respondenten. Echter, zodra tijdens het interview het onderwerp 'huiselijk geweld' 
aangeroerd werd, schrokken veel respondenten alsnog terug. Verstrekte antwoorden 
hadden in die gevallen veelal betrekking op het 'kennen van anderen die te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld'. 
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Wanneer de vrouwelijke respondenten alleen thuis waren, stemden deze dikwijls in 
met het interview, onder de voorwaarde dat zij absoluut niet hierover teruggebeld 
zouden worden en dat hun anonimiteit gegarandeerd zou zijn. Deze vrouwen 
benadrukten dat hun echtgenoten bier in geen geval weet van mochten krijgen. In veel 
gevallen vulden zij dit aan met de mededeling dat zij anders geslagen zouden warden. 
In de beleving van de enqueteurs is in deze gevallen wel naar waarheid geantwoord. 
Deze vrouwen hebben ook te kennen gegeven dat op huiselijk geweld in de Turkse of 
Marokkaanse gemeenschap een groot taboe rust. Er wordt absoluut niet over 
gesproken, zelfs niet tussen vrienden of vriendinnen — slechts in een heel enkel geval 
gebeurt dit wel. 

Bij gescheiden vrouwen konden de enqueteurs veelal zonder veel problemen binnen 
komen en hun interview afnemen. Regelmatig bleek dat deze vrouwen het gevoel 
hadden dat zij eindelijk een luisterend oor hadden gevonden, met als gevolg dat zij een 
uitgebreid relaas over hun verleden aan de interviewer gaven. Zij uitten de hoop dat 
het ministerie van Justitie het onderzoek zeer ter harte zou nemen en dat er stappen 
zouden worden genomen en hulp geregeld voor de slachtoffers. Deze vrouwen 
hadden in veel gevallen bij hulpinstanties aangeklopt, maar niet de hulp gekregen die 
zij zochten. Ook waren in een aantal gevallen deze vrouwen door de politie naar huis 
gestuurd met de mededeling dat de politie machteloos stond omdat de problemen in 
de prive-sfeer lagen. Pas wanneer er daadwerkelijke fysieke sporen te zien waren, 
konden deze vrouwen terug komen. De intensiteit van deze verzoeken en het 
schrijnende karakter van deze ervaringen heeft een diepe indruk gemaakt op de 
enqueteurs. 

De interviewers van Marokkaanse mannen gaven aan dat zij in de ogen van deze 
mannen dikwijls als `vertegenwoordigers van de regering' golden. De enqueteurs 
hadden het gevoel dat in een groot deel van de gevallen slechts de halve waarheid 
werd verteld. Bovendien was er een aantal personen dat volgens de enqueteurs 
telkens uitvluchten verzon om het interview uit te stellen, wat in verreweg de meeste 
gevallen ertoe leidde dat het interview definitief niet plaatsvond. De enqueteurs hadden 
verder de indruk dat het in die gevallen waarin het absoluut geen problemen gaf am 
binnen gevraagd te worden, het vooral gezinnen betrof die geen problemen kenden op 
het gebied van huiselijk geweld. 

Marokkaanse mannen lieten zich vaak als bijzonder achterdochtig kennen jegens de 
enqueteurs. Zij lieten zelden of nooit het achterste van hun tong zien. In de ervaring 
van een enqueteur van Marokkaanse afkomst betrachten Marokkaanse mannen ook 
een grote geslotenheid ten aanzien van problemen in de gezinssituatie, omdat dat als 
(strikt) prive geldt. Deze mannen zullen oak een rooskleurig verhaal opdissen over de 
gezinssituatie en hun eigen achtergrond (zowel ten aanzien van daderschap alsook 
slachtofferschap). Bij Marokkaanse en Turkse mannen is het in de ervaring van de 
enqueteurs geen gewoonte am te erkennen dat het moeite kost om een tik te krijgen 
(van bijvoorbeeld de vader), laat staan dat men zal erkennen dat men slachtoffer is 
geweest van huiselijk geweld. 

Ten slotte hebben de enqueteurs ten aanzien van de leeftijd van de respondenten in 
deze groep de indruk dat Marokkaanse ouderen (vanaf 55 jaar) opener en eerlijker 
waren in hun antwoorden dan de jongere respondenten. In de opvatting van de 
enqueteurs hield dit vooral verband met het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd van deze personen, waardoor zij zich geen zorgen meer hoefden te maken 
over eventuele controle op hun uitkeringen. 
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Indrukken over respondenten van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse 
afkomst 
In vergelijking met bovengenoemde groep hadden de enqueteurs de indruk dat de 
Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse respondenten in het algemeen minder 
terughoudend waren. Wel traden er verschillen aan het licht tussen de eerste en 
tweede generatie onderling — de tweede generatie trad het onderzoek meer 
onbevangen tegemoet. De enqueteurs kregen de indruk dat de opvatting dat het slaan 
van kinderen door ouders iets is dat bij de opvoeding hoort, minder in zwang is bij de 
tweede generatie dan bij de eerste generatie. 

Er leefde bij de enqueteurs enige achterdocht over de mate waarin mannelijke 
respondenten eerlijk waren wanneer vragen over slachtofferschap aan de orde 
kwamen. Door enqueteurs die ook van Surinaamse en Antilliaanse afkomst waren, 
werd dit verklaard door het als abnormaal gelden dat mannen uit deze cultuur 
toegeven dat zij (ooit) slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. In veel gevallen 
geven deze mannen echter aan dat zij wel mannen in hun omgeving kennen die 
hiervan slachtoffer zijn. 
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BIJLAGE E: DE METHODE VOOR DE CONSTRUCTIE VAN INTENSITEITSCATEGORIEEN 

In deze bijlage wordt ingegaan op de methode die is gebruikt bij het maken van de 
intensiteitscategorieen. 

Allereerst is het belangrijk om er op te wijzen dat de indeling in vijf categorieen meer 
contrast tussen de groepen suggereert dan er in werkelijkheid aan ten grondslag ligt. 
In feit is er immers een onderliggend continuum voor de intensiteit van huiselijk 
geweld. Dit continuum heeft als ene uiterste incidenteel huiselijk geweld. Het andere 
uiterste wordt gevormd door geweld dat zeer lang voortduurde, frequent voorkwam en 
lichamelijk letsel en andere gevolgen had. Door een factoranalyse uit te voeren met de 
vier indicatoren duur, frequentie, letsel en gevolgen kunnen we voor ieder slachtoffer 
van huiselijk geweld de positie op het intensiteitscontinuum bepalen. Deze score wordt 
berekend met behulp van een zogenaamde regressie-analyse met de vier indicatoren 
van intensiteit als verklarende variabelen. We kunnen de voorspelde waarde van deze 
analyse als nieuwe variabele bewaren. Deze nieuw geconstrueerde variabele is de 
intensiteitsscore, waarbij de vier variabelen allemaal met hun eigen gewicht bepalen 
hoe hoog de intensiteit van het geweld was bij die individuele respondent. 

Nadat de intensiteitsscore voor alle respondenten was berekend, is de groep 
slachtoffers van huiselijk geweld (inclusief incidenten) in vijf gelijke groepen verdeeld, 
waardoor vijf groepen slachtoffers ontstonden met allemaal zo'n 100 respondenten (bij 
de autochtone respondenten). Elke groep bevat slachtoffers van huiselijk geweld die 
van elkaar verschillen qua intensiteit van het geweld waar zij slachtoffer van waren. 
Binnen elke categorie vinden we echter ook nog verschillen in intensiteit omdat elke 
categorie een gedeelte van het hele continuum van intensiteit omvat. 

Het aantal categorie& is in feite arbitrair. Het zouden ook drie groepen kunnen zijn of 
zes. De indeling heeft namelijk niet als doel de omvang van de verschillende 
slachtoffergroepen aan te geven (die is per definitie gelijk), maar is bedoeld om inzicht 
te verschaffen in de samenhang tussen de intensiteit van huiselijk geweld en allerlei 
andere zaken. Zo kan met behulp van de intensiteitscategorieen bijvoorbeeld worden 
gekeken of mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld met een hoge intensiteit, 
vaker aangifte doen dan slachtoffers van huiselijk geweld met een lage intensiteit. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een definitie van intensiteit te formuleren, maar 
dan zouden alle mogelijke combinaties van duur, frequentie, letsel en gevolgen in een 
onderlinge rangschikking moeten worden geordend van lage naar hoge intensiteit. Dit 
is echter een zeer hachelijke operatie. Want wat is intenser? Geweld met lichamelijk 
letsel, wat minder dan een jaar duurde of geweld zonder letsel, wat langer dan vijf jaar 
duurde? Anders geformuleerd: wat weegt zwaarder: de vraag of er letsel was, of de 
duur van het geweld? Dergelijke afwegingen zijn buitengewoon moeilijk te maken en 
leveren vrijwel zeker cirkelredenaties op bij de interpretatie van de categorieen. In de 
oplossing die nu is gekozen wordt de ordening in feite door de factoranalyse bepaald. 

Voor het onderzoek onder allochtonen is de intensiteitschaal niet opnieuw bepaald. De 
in het onderzoek onder autochtonen gehanteerde definitie is ook in het allochtonen 
gehanteerd. Anders zou er onvergelijkbaarheid worden geYntroduceerd. 



BIJLAGE F: AANKONDIGINGBRIEF (VERSIE VOOR ANTILLIAANSE RESPONDENTEN) 

[ADRES] 

Den Haag 20 augustus 2001 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Hierbij willen we u verzoeken om mee te werken aan een enquete over de 
leefsituatie van Marokkanen, Turken, Antillianen en Arubanen en Surinamers in 
Nederland. Deze enguete maakt deel uit van een onderzoek dat in opdracht van 
het Ministerie van Justitie wordt gehouden. Bureau Intomart voert in samenwerking 
met Bureau Colourview het onderzoek uit. 

Voor dit onderzoek zijn volledig willekeurig namen en adressen uit het 
bevolkingsregister gekozen van mensen die wij vragen mee te werken aan de 
enquete. U bent 66n van deze mensen en daarom sturen wij u deze brief. 
In het onderzoek staat uw leefsituatie centraal. We willen graag informatie hebben 
over 
de onderlinge relaties tussen u en personen in uw directe omgeving, zoals gezins-
en familieleden. In de enguete vragen we bijvoorbeeld met wie u op dit moment in 
huis woont. Belangrijk is om te weten te komen in hoeveel gevallen de relatie met 
(eventuele) huisgenoten problematisch is of is geweest. Daarom zijn er in het 
onderzoek ook vragen opgenomen over het wel of niet gebeurd zijn van (zeer) 
ongewenste voorvallen en zelfs geweld binnen de huiselijke kring. 

Met deze informatie kan het Ministerie van Justitie niet alleen de aard en omvang 
van problemen vaststellen, maar ook de opvang van slachtoffers van dit soort 
voorvallen verbeteren en preventiemethoden ontwikkelen. Daarom is het heel 
belangnjk dit u aan dit onderzoek mee doet, juist 66k als u op dit moment alleen 
woont of nooit iets vervelends in uw huiselijke kring heeft meegemaakt. 

De enguetes worden afgenomen door Antilliaanse enqueteurs van bureau 
Colouview. Colourview is gespecialiseerd in het enqueteren van allochtonen. 
Binnenkort kunnen zij u bellen of bij u langskomen om te vragen of u aan het 
ondemoek mee wilt werken. Als u dat wilt, zullen zij een afspraak met u maken om 
de enguOte at te nemen. Het is ook mogelijk om ergens anders af te spreken dan 
bij u thuis. De reiskosten komen dan uiteraard voor onze rekening. Als u tenslotte 
voorkeur heeft voor een vrouwelijke of mannelijke engueteur of een enqueteur van 
niet Antilliaanse afkomst wordt daar rekening mee gehouden. Onder aan deze 
pagina ziet u een invulstrookje. Als u nu al weet dat u niet mee wilt doen met het 
onderzoek, dan kunt u deze strook afknippen en voor 28 augustus aanstaande naar 
Intomart terugzenden. Wij zullen u dan niet meer voor dit onderzoek benaderen. 

Niet iedereen doze brief ontvangt echter zal gevraagd worden aan de enguete mee 
te doen; als er voldoende enguetes afgenomen zijn zullen we geen mensen meer 
benaderen. 

strookje hier 
afknippen 	  
Als u nu al weet dat u niet mee wilt werken aan het onderzoek, kunt u dit strookje 
afknippen en in de retourenveloppe aan ons terugzenden. Een postzegel is niet 
nodig. Als wij dit strookje 28 augustus a.s. in ons bezit hebben, zullen wij geen 
verder contact meer met u zoeken in het kader van dit onderzoek. 
<respondentcode> 
Uw naam 
is . 	  
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De resultaten van dit onderzoek worden absoluut anoniem verwerkt. Elk 
onderzoeksbureau is dit wettelijk verplicht. Als blijk van onze waardering 
zullen wij een kleine vergoeding in de vorm van een VVV-bon geven aan 
alle deelnemers. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u bellen met 
onderzoeksbureau Colourview en vragen naar mevrouw Sarifin Aziem of de heer 
Shervin Nekuee. 
Het telefoonnummer is: 070 — 34 54 934. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u mee wilt doen. 

Met vriendelijke groet, 

Colourview 
Dhr. Shervin Nekuee 
Mevr. Sarifin Aziem 

Intomart 
Mevr. Marleen Abrahamse 

INTOMART 



BIJLAGE G: VRAGENLIJST EN TOONMATERIAAL 

VFtAGENLIJST ONDERZOEK 
HUISELIJK GEWELD BIJ 
SURINAMERS,ANTILLIANEN EN 
ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN 

Hilversum, augustus 2001 
AM/MA177747 
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respondentnummer: 

doelgroep: 
Marokkanen 

El Turken 
El Antillianen 
El Surinamers 

naam enqueteur: 

datum bezoek: 

begintijd interview: 

eindtijd interview: 

aantal contactpogingen: 

gemeente: 
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**""* TELEFONISCH CONTACT OM AFSPRAAK TE MAKEN (indien mogelijk) *•" 

lk bel u om een afspraak te maken voor een onderzoek van het Ministerie van Justitie, waarover u als het 
gped is onlangs van ons een brief heeft ontvangen. 
OF bij langs komen (eerste contact aan de deur): 

1 0 Neem nu vragenlijst af 

2 0 Afspraak maken 

3 0 Geen gehoor 3X 

4 0 In gesprek 3X 

5 0 Lijn afgesloten 

6 0 Naam/Adresgegevens en/of telefoonnr. kloppen niet 

7  0 Ziekte, gehandicapt 

8 0 Taalproblemen 

9 0 Onbereikbaar t/m einde veldwerk 

100 Persoon reeds ondervraagd voor dit onderzoek (dubbel nummer) 

11 0 Weigering (noteer reden bij volgende vraag) 

De betreffende enqueteur, enquetrice probeert met respondent een afspraak te maken. Indien respondent 
bezwaar heeft wordt bekeken of het gesprek kan doorgaan met een andere enqueteur. 

Opties: 
....geen bezwaar, interview kan doorgaan zoals gepland 	 
....wel bezwaar, respondent wil liever 	 (man/vrouw, geen Marokkaan, Turk, Antilliaan of Surinamer) 

Indien bezwaar tegen geplande enqueteur: 
Wij zullen u terug laten bellen dooreen andere enquOteur om een afspraak met u te maken. 
OF: Vindt u het goed dat wij een afspraak maken waarop een andere enqueteur bij u langs komt om het 
vraaggesprek te voeren? 

/ENC).: NOTEER HET RESPONDENTNUMMER 

<INDIEN MEN MEDEWERKING WEIGERT>  

Mag ik misschien weten waarom u niet mee wilt of kunt doen aan dit onderzoek? 

1 0 geen tijd 

2 0 geen interesse 

3 0 wil alleen telefonisch 

4 0 resp. is vroeger slachtoffer van huiselijk geweld geweest en wil er nu niet meer over praten 

5 0 resp. 'zit er midden in' en kan of mag er dus niet over praten 

6 0 respondent is bang voor represailles 

7  0 anders, namelijk 	 

8 0 weet niet, wil niet zeggen 
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***START VRAAGGESPREK *** 

Introductie 
In het onderzoek staat uw leefsltuatie centraal. We willen graag informatie hebben over de onderlinge 
relaties tussen u en personen in uw directe omgeving, zoals gezins- en familieleden. 

HUISHOUDEN 
Graag zou ik als eerste willen weten hoe uw huishouden is samengesteld. 

HH1 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 	 13L2 

/ENC?.: OOK VOOR ALLE EVENTUELE (STIEF/PLEEG) KINDEREN DIE THUIS WONEN. 

HH_schema1 Vul voor elke persoon uit het huishouden onderstaande gegevens in, beginnend bij de 
respondent zelf. 

/ENO. BENADRUK EVENTUEEL NOGMAALS DAT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS ANON/EM BLIJVEN. BIJ HET 
GEBRUIK VAN ONDERSTAANDE AANDUIDINGEN VOOR PERSONEN GAAT HET STEEDS OM DE NEDERLANDSE 
BEGR IPSOPVA TTI NG. 

Wonen al deze personen ook bij u in huls?Invullen op HH_schema1 

Wie van deze personen is de hoofdkostwinner? Invullen op HI-l_schema1 
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Relatie 	 Geslacht 	Leeftijd 	Leeftijd 	In huis 	Hoofdkost- 

	

waarop in 	wonend? 	winner? 
NL. 	 (max. 1 antw.) 

1=man 	 1=ja 	 1=ja 

2-vrouw 	 2=nee 	2=nee 

1 	respondent 	1 	15 	16-17 	18-19 	1 	20 	1 	21 

2 	 2 	 2 

2 	 1 	22 	23-24 	25-26 	1 	27 	1 	28 

2 	 2 	 2 

3 	 1 	29 	30-31 	32-33 	1 	34 	1 	35 

2 	 2 	 2 

4 	 1 	36 	37-38 	39-40 	1 	41 	1 	42 

2 	 2 	 2 

5 	 1 	43 	44-45 	46-47 	1 	48 	1 	49 

2 	 2 	 2 

6 	 1 	50 	51-52 	53-54 	1 	55 	1 	56 

2 	 2 	 2 

7 	 1 	57 	58-59 	60-61 	1 	62 	1 	63 

2 	 2 	 2 

8 	 1 	64 	65-66 	67-68 	1 	69 	1 	70 

2 	 2 	 2 

9 	 1 	71 	72-73 	74-75 	1 	76 	1 	77 

2 	 2 	 2 

10 	 1 	78 	79-80 	81-82 	1 	83 	1 	84 

2 	 2 	 2 

11 	 1 	85 	86-87 	88-89 	1 	90 	1 	91 

2 	 2 	 2 

12 	 1 	92 	93-94 	95-96 	1 	97 	1 	98 

2 	 2 	 2 

13 	 1 	- 99 	100-101 	102-103 	1 	104 	1 	105 

2 	 2 	 2 

14 	 1 	106 	107-108 	109-110 	1 	111 	1 	112 

2 	 2 	 2 

15 	 1 	113 	114-115 	116-117 	1 	118 	1 	119 

2 	 2 	 2 

16 	 1 	120 	121-122 	123-124 	1 	125 	1 	126 

2 	 2 	 2 

17 	 1 	127 	128-129 	130-131 	1 	132 	1 	133 

2 	 2 	 2 

18 	 1 	134 	135-136 	137-138 	1 	139 	1 	140 

2 	 2 	 2 

19 	 1 	141 	142-143 	144-145 	1 	146 	1 	147 

2 	 2 	 2 

20 	 1 	148 	149-150 	151-152 	1 	153 	1 	154 

2 	 2 	 2 

HH_schemal 
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PERSOONLIJKE KENMERKEN 

perti 

Kunt u mij zeggen wat de hoogstgenoten opleiding is die u heeft voltooid? 
Geeft u het antwoord maar met behulp van deze !cwt. 

/ENO.: OVERHANDIG MART 2; OPLEIDING 	 155L2 

01 0 geen opleiding gevolgd 

02 0 LA: Lager of basis onderwijs, 

03 0 LB: Lager beroepsonderwijs (zoals Lit, Huishoudschool, LEAO) 

04 0 MA: Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals ULO, MULO, 3-jadge HBS, MAVO), \ 

05 0 MB: Middelbaar beroepsonderwijs (zoals MEAO, UTS, MBA, MTS) , 

06 0 HA: Hoger algemeen en voottereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals 5-jadge HBS, Gymnasium, MMS, 
Lyceum, Atheneum, HAVO, VWO) 

07 0 HB: Hoger beroepsondenvijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats), (zoals Hogeschool , HTS, HEAO, 
Sociale Academie,Kunstonderwijs, Zeevaartschool, Kweekschool, SPD, GA-I/11, GF etc, MO-akten, 
Beroepsofficiersopleiding) 

08 0 HW: Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal); (Universiteit) 

persla 
Hoeft u deze opleiding in Nederland genoten of niet? 

1 0 Ja 

2 0 Nee 

pers2 
Wat is uw hoofdbezigheid overdag? 

/ENC).: LEES ANTWOORDEN OP 

01 0 oefent beroep uit (incl. parttime werk) 

02 0 geen beroep, is invalide of arbeidsongeschikt 

03 0 geen beroep, is werkloos, wedaoekend of op wachtgeld 

04 0 geen beroep, is gepensioneerd, met Vut of rentenierend 

05 0 geen beroep, heeft in Nederland asiel aangevraagd en wacht op verblijfstatus 

06 0 studeert 

07 0 is huisvrouw of huisman zonder ander beroep 

96 0 anders 

pers3 
Verricht u momenteel vrijwilligerswerk? 

1 0 Ja 

2 0 Nee 

Hoeveel uur per week besteedt u in totaal aan uw werk en het vrijwilligerswerk bij elkaar? 

UM' 

/ENO.: HET GA-AT HIER OM ALLE WERKUREN BIJ ELKAAR DUS IGEWOONI  WERK PLUS EVENTUEEL 
VRIJWILLIGERSWERK. EN HET GAA TOM DE UREN DIE DE RESPONDENT FEITELIJK AAN HET 
(VRIJWILLIGERS)WERK BESTEEDT EN NIET OM UREN VOLGENS EEN EVENTUEEL CONTRACT. 
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pers5 
Tot welke etnische groep rekent u zichzelf? 	 164L2 

/ENQ.: HET GAAT ER OM HOE MEN ZICH VAN BINNEN VOELT, NIET OM DE OFFICIELE REGISTRATIE! 

1 0 Surinaams 

2 0 Antilliaans 

3 0 Arubaans 

4 0 Turks 

5 0 Marokkaans 

6 0 Koerdisch 

7 0 Berbers 

8 0 Nederlands (ENQ. Het gaat hier om een subjectieve vraag. Als de respondent vindt dat hij/zij meer Nederlands 
is dan de oorspronkelijke etniciteit kan deze optie worden ingevuld) 

96 0 Anders 

pers5a 
Bent u in Nederland geboren? 

1 0 Ja 

2 0 Nee 

pers5b 

<ENQ: INDIEN RESPONDENT NIET IN NEDERLAND IS GEBOREN> 

In welk land bent u geboren? 

166 

Vri 77747 

1 0 Suriname 

2 0 Curacao 

3 0 Aruba 

4 0 Bonaire 

5 0 Turkije 

6 0 Marokko 

96 0 Anders, namelijk 	  

1 0 Suriname 

2 0 Curacao 

3 0 Aruba 

4 0 Bonaire 

5 0 Turkije 

6 0 Marokko 

96 0 Anders, namelijk 	  

167L2 

pers5c 
In welk land is uw moeder geboren? 	 169L2 

6 



pers5d 
In welk land is uw vader geboren? 	 171L2 

01 

02 

03 

05 

06 

97 

Suriname 

Curacao 

Aruba 

Bonaire 

Turkije 

Marokko 

Anders, namelijk 	  

pers6 
Wat is uw burgerlijke staat? 	 173 

1 0  ongehuwd, alleenstaand 

2 0 ongehuwd, samenwonend met partner 

3 0 gehuwd en samenwonend 

4 0 gehuwd maar niet samenwonend 

5 0 gescheiden van tafel en bed 

6 0 gescheiden 

7 0 weduwe/weduwnaar 

pers7 
Met hoeveel verschillende levenspartners heeft u in uw !even ooit samengewoond? 
Tel hier NIET de personen waarmee respondent eventueel na het samenwonen getrouwd is. 

/ENQ.: TEL DE EVENTUELE HUIDIGE LEVENSPARTNER OOK MEE. 

Aantal partners: 	  

174 

pers8 
Met hoeveel verschillende levenspartners bent u in uw !even getrouwd geweest? 	 175 

/ENO.: TEL DE EVENTUELE HUIDIGE LEVENSPARTNER OOK MEE. 

Aantal partners: 	  

Pers8a 
Waar, in welk land, bent u getrouwd? 	 176L2 

/ENO.: HET GAAT OM DE LAATSTE LEVENSPARTNER, WAARMEE RESPONDENT GETROUWD IS (GEWEEST) 

01 0 in Nederland 

95 0 in land van herkomst, namelijk 	  

96 0 in ander land, namelijk 	  
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pers9 
Behoort u volgens uzelf tot een kerkgemeenschap of een religieuze groepering, en zo ja welke? 	178L2 

pers10 

<ALS DOOR DE RESPONDENT BIJ PERS9' EEN KERKGEMEENSCHAP OF EEN RELIGIEUZE GROEPERING IS 
AANGEGEVEN> 

Hoe vaak gaat u naar godsdienstige bijeenkomsten of kerkdiensten? 	 180 

1 0 elke week of vaker 

2 0 2 tot 3 keer per maand 

3 0 1 keer per maand 

4 0 enkele keren per jaar 

5 0 (praktisch) nooit 

1 0 Geen 

2 0 Rooms Katholiek 

3 0 Nederlands Hervormd 

4 0 Gereformeerde Bond 

5 0 Confessioneel 

6 0 Vrijzinnig 

7 0 Algemeen Hervormd 

8 0 Gereformeerd 

9 0 Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) 

10 0 Gereformeerde Kerken, vrijgemaakt (artikel 31) 

11 0 Nederlands Gereformeerde Kerken (buiten verband) 

12 0 Christelijk Gereformeerde Kerk 

13 0 Gereformeerde Gemeenten 

14 0 Oud Gereformeerde Gemeenten 

15 0 Pinkstergemeente 

16 0 Leger des Heil 

17 0 Evangelische Broedergemeente 

18 0 Luthers 

19 0 andere christelijke geloofsgemeenschap 

20 0 Jehovagetuigen 

21 0 Joods 

22 0 Moslim 

23 0 Oostbidders} Javanen 

24 0 Westbidders} Javanen 

25 0 Hindoestaanse moslims 

26 0 Boeddhisme 

27 0 HindoeIsme 

28 0 Sanathan Dharm 

29 0 Arya Samaaj 

30 0 een sekte 

96 0 anders, namelijk 	 
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altijd 	regelmatig 	soms 	bijna 	nooit 	niet van 
nooit 	 toepassing 

1 	 2 	 3 	 5 	 6 
4 

overdag in huis 	 0 	• 	• 	• 	0 	• 
's avonds in huis 	 0 	• 	 • 	• 	0 	• 

's nachts in huis 	 • 	• 	• 	- 	0 	• 	• 

overdag in woonbuurt/wijk 	• 	• 	0 	0 	• 	• 

'S avonds in de woonbuurt/wijk 	• 	• 	0 	0 	• 	• 

's nachts in de woonbuurt/wijk 	• 	• 	• 	0 	• 	• 
overdag in het centrum 	 • 	• 	• 	• 	• 	0  
's avonds in het centrum 	 • 	• 	• 	0 	• 	• 

's nachts in het centrum 	 • 	• 	0 	• 	0 	• 

ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN CONTACTEN MET ANDEREN 

Na deze vragen over uw huishouden en over uw persoonlijke leefsituatie volgt een aantal vragen over u in 
relatie tot uw omgeving. 

myl 
Als eerste wil ik graag weten of u zich weleens onveilig voelt? 

1 0 la 
2 0 nee 

<INDIEN MEN ZICH WELEENS ONVEILIG VOELT, MY1 = JA> 

my2 
Voelt u rich vaak, soms of zelden onveilig? 

1 0 vaak 

2 0 soms 

3  0 zelden 

<INDIEN MEN ZICH WELEENS ONVEILIG VOELT, MY1 = JA> 

my3 
lk leg u nu een aantal plekken voor waar mensen zich onveilig kunnen voelen. Kunt u voor elk van deze 
plekken aangeven of u zich er altijd, regelmatig, soms, bljna nooit of nook onveilig voelt? 

Vd 77747 9 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 



Altijd 	Regelmatig 	Soms 	Bijna nooit 	Nooit 

1 	 1 	2 	3 	4 	5 
ik praat vertrouwelijk met anderen 	 • 	• 	* 	• 	• 	• 
anderen komen bij mij voor steun en advies 	 0 	• 	' 	• 	• 	• 
vrienden en familie bezoeken mij 	 • 	• 	' 	• 	• 	• 
als ik me gespannen voel of onder druk sta, dan is er 	• 	• 	- 	• 	• 	• 
iemand die me helpt 

als ik iets leuks meemaak, dan is er iemand met wie 	• 	0 	* 	• 	• 	• 
ik dat kan delen 
als ik pijn heb, dan is er iemand die me steunt 	 • 	• 	. 	• 	0 	• 
ik bespreek mijn persoonlijke problemen met anderen 	• 	• 	. 	• 	• 	• 
ik bezoek vrienden of familie 	 0 	• 	. 	• 	• 	• 
anderen komen bij mij met hun persoonlijke 	 • 	• 	' 	• 	• 	• 
pi•oblemen 
als ik verdrietig ben, dan is er iemand met wie ik dat 	• 	• 	' 	• 	• 	• 
kan delen 

als ik hulp nodig heb bij karweitjes die ik niet alleen 	0 	• 	' 	• 	• 	0 
kan uitvoeren, dan is er iemand die me daarbij helpt 

my4 
Dan volgt nu een aantal uitspraken over contacten die u met anderen heeft. 
Kunt u voor elke uitspraak aangeven of dat altijd, regelmatig, soms, bijna nooit of nooit het geval is. 
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helemaal goon 	eon beetje last 	nogal last van 	erg last van 
last van gehad 	van gehad 	gehad 	gehad 

1 	 2 	 3 	 4 
" 	 

zenuwachtig zijn of van binnen trillen 	 • 	 • 	 • 	 L.1  
je bang voelen 	 0 	• 	 • 	 0  
je gespannen voelen 	 • 	 • 	 • 	 • 

aanvallen van angst of paniek 	 • 	 • 	 • 	 • 

gedachten en voorstelfingen van angstige 	0 	• 	0 	• 
aard 

nare gedachten of ideeen niet kwijt kunnen 	• 	 • 	 • 	 • 
raken 

je eenzaam voelen 	 0 	0 	0 	• 
to veel over dingen piekeren 	 • 	 0 	• 	0  
nergens meer belangstelling voor hebben 	0 	0 	0 	0  
gevoelens dat je niets waard bent 	 0 	 • 	 • 	 0 	 

moeilijk lets kunnen onthouden 	 • 	 0 	0 	0  
je belemmerd voelen in het uiNoeren van 	• 	 • 	 • 	 • 
dingen 

moeilijk beslissingen kunnen nemen 	 0 	• 	0 	 • 

is moeilijk kunnen concentreren 	 • 	 • 	 • 	 • 

alsmaar hetzelfde moeten doen 	 • 	 • 	 • 	 • 

dingen dwangmatig aanraken, (ellen of 	 • 	 • 	 • 	 • 
wassen 

moeilijk in slaap kunnen komen 	 • 	 0 	 • 	 • 

een onrustige of gestoorde slaap 	 • 	 • 	 0 	• 
pijn in de borsti-hartstreek 	 0 	0 	0 	• 
misselijkheid of een maag die van streek is 	0 	0 	CI 	• 
pijnlijke spieren 	 • 	 • 	 • 	 • 

eon verdoofd of tintelend gevoel ergens in 	0 	0 	0 	• 
is  lichaam 

zwaar voelen in amen of benen 	 • 	 • 	 • 

het gevoel dat de meeste mensen niet to 	0 	 • 	 0 	• 
vertrouwen zijn 

is  tegenover anderen de mindere voelen 	 • 	 • 	 • 	 • ._ 	. 	.._ 
het gevoel dat anderen is in de gaten 	 • 	 • 	 • 	 U 
houden of over je praten 

is niet op is  gemak voelen als mensen naar 	0 	 0 	 0 	 • 
is  kijken of over je praten 

je pijnlijk bewust zijn van is aanwezigheid 	• 	 • 	 0 	 • 
bij anderen 

het gevoel dat mensen misbruik van je 	 • 	 0 	 • 	 0 . 	— 
zullen maken als is  ze hun gang laat gaan 

is nooit met iemand anders nauw 	 • 	 • 	 • 	 • 
verbonden voelen 

woede-uitbarstingen die je niet in de hand 	0 	 0 	 0 	 • 
hebt 

aandrang voelen dingen to vemielen of 	 • 	 • 	 o 	IT 
stuk  to gooien 

vaak in ruzies vetzeild raken 	 0 	0 	• 	• 
schreeuwen of met dingen smijten 	 0 	 • 	 • 	 • 

GEZONDHEID 

De volgende vragen gaan over uw gezondheid. 

gez1 1 
Hieronder staan een aantal geestelijke en lichamelijke klachten. Wilt u aangeven bij elke klacht of u daar 
de de afgelopen maand last van heeft gehad. U kunt als antwoord steeds kiezen uit: helemaal geen last 
van gehad, een beetje last van gehad, nogal last van gehad of erg last van gehad. 

/ENO: OVERHANDIG KAART 2A `ANTWOORDMOGELIJKHEDEN'. HET GAAT OM DE AFGELOPEN MAANEil 
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helemaal 	oneens 	neutraal 	eens 	helemaal 
oneens 	_ 	 eens  

1 	 2 	 3 	 4 	 5  
Of de mensen je aardig vinden of niet, is 	• 	 • 	0 	 • 	 • 
iets waar je zelf weinig aan kunt doen 	 _ 
De meeste narigheden in je leven 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
overkomen je zonder dat je er veel aan 
kunt doen  
Hoe sterk je je ook inspant, vaak wordt 	• 	0 	 • 	 • 	 • 
het niet gewaardeerd  

' Of een huwelijk of relatie goed uitpakt, 	• 	 • 	 • 	 0 	• 
hangt voor een groot deel af van 
omstandigheden waar je geen invloed op 
hebt  

' Je kunt nog zo je best doen, maar als het 	• 	 • 	 • 	 • 	 • 
geluk je tegenzit mislukken veel dingen  
Of je een goede baan krijgt of niet, hangt 	• 	 • 	 • 	 • 	 • 
er maar helemaal vanaf of je toevallig op 
het juiste moment op de juiste plaats zit  
Krijgen wat je bereiken wilt, wordt 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 
voomamelijk door jezelf bepaald 

CONTROLE OVER EIGEN LEVEN 

Dan lees ik u nu een aantal uitspraken voor die meer algemeen van aard zijn. 

Wilt u bij elk van de onderstaande opvaftingen aangeven wat uw mening is? 

/ENQ.: OVERHANDIG KAART 3: 'ANTWOORDMOGELIJKHEDEN'. 

Bent u het helemaal oneens, oneens, neutraal, eens of helemaal eens? 

Denkt u er niet te lang over na, het gaat namelijk om uw eerste indruk. Goede of foute antwoorden zijn er 
niet want het gaat om uw persoonlijke mening. 

contrl 
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ja, zo iemand ken ik 	nee, zo iemand ken ik 
niet 

1 	 2 

geregeld gekleineerd of bespot worden 	 • 	 0  

geregeld getreiterd worden 	 • 	 0  

de eigen post niet mogen inkijken 	 • 	 0  

goon eigen bankrekening mogen hebben 	 • 	 • 

goon inzicht mogen hebben in de eigen financiele 	 0 	 • 
positie 

niet zomaar met iemand mogen telefoneren 	 • 	 0 
niet mogen uitgaan, op een leeftijd waarop dat wel 	 • 	 0 
gebruikelijk is 

filet zelf een afspraak met iemand mogen maken 	 • 	 • 

voortdurend gecontroleerd worden op hun handel en 	 0 	 • 
wandel (ENO: handel en wandel = doen en Wen) 

voortdurend in de gaten worden gehouden 	 0 	 0  
op feestjes niet met andere mannen of vrouwen 	 • 	 0 
mogen praten 

weleens bedreigd zijn met lichamelijk geweld 	 0 	 • 
weleens geslagen of geschopt zijn 	 0 	 • 

weleens van de trap geduwd zijn 	 • 	 • 

weleens op eon andere manier lichamelijk 	 • 	 • 
mishandeld zijn 

geconfronteerd zijn met iemand die, tegen de zin van 	 • 	 • 
de persoon in, een geslachtsdeel ontblootte 

to maken hebben gehad met ongewenste sexuele 	 • 	 • 
aanrakingen 

ooit gedwongen zijn tot seksuele handelingen, 	 • 	 • 
waarbij die persoon het gevoel had dat hij of zij zich 
or niet aan kon onttrekken 

ooit gedwongen zijn tot geslachtsgemeenschap 	 • 	 0 

HUISELIJK GEWELD 

lk noem u nu eon reeks voorvallen, die soms heel erg kwetsend zijn. lk zou u voor elk van die voorvallen 
willen vragen aan to geven of u iemand kent, eon man of eon vrouw, die met het voorval to maken heeft 
gehad of nog steeds te maken heeft. Ook als u eon vermoeden heeft dat iemand met het voorval to maken 
heeft of heeft gehad, hoor Ik dat graag. 

We hoeven dit echter alleen to weten als de voorvallen gepleegd zijn door iemand van de personen die op 
doze kaart staan. 

/ENO.: OVERHANDIG KAART 4: 'PERSONEN DIE DE VOORVALLEN HEBBEN GEPLEEGD' EN LEES DEZE SAMEN MET 

DE RESPONDENT DOOR. NET  GAAT ER DUS OM DAT DE VOORVALLEN GEPLEEGD ZIJN DOOR EEN (EX-)PARTNER, 
FAMILIELID, HUISGENOOT OF HUISVRIEND VAN NET SL4CHTOFFER. 

Met eon voorbeeld zal ik proberen duidelijk te maken wat bij doze vraag de bedoeling is. lk ga u straks 
bijvoorbeeld vragen of u iemand kent die wel eons geslagen is door eon van de personen op de kaart. Stel 
dat u iemand kent die in zijn jeugd door zijn vader is geslagen. Dan zegt u dus 'ja, zo iemand ken ik'. Want 
degene die het deed was in dat geval een familielid van het slachtoffer. Als u echter iemand kent die door 
eon vreemde is geslagen (bijvoorbeeld bij eon vechtpartij op straat) dan moet het antwoord zijn: 'nee, zo 
iemand ken ik flier. Degene die het deed was namelijk geen (ex-)partner, familielid, huisgenoot of 
huisvriend van het slachtoffer. 

U hoeft alleen maar to zeggen of u iemand kent die met de voorvallen to maken heeft gehad. We hoeven 
niet to weten wie het slachtoffer was of wie het heeft gedaan. Ook zullen we niet verder ingaan op wat or 
precies is gebeurd. 

Hgl 
lk noem u nu de voorvallen. Kent u eon of moor personen, die.. 

/ENO.: HET GAAT HIER OM ANDERE PERSONEN DAN DE RESPONDENT ZELF! 
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Wij komen nu aan bij het belangrijkste deel van dit onderzoek. Er wordt u zo meteen een reeks van 
vervelende en soms ingrijpende voorvallen voorgelegd. Voor elk van die voorvallen zou ik u willen 
vragen of u daar zelf ooit weleens iets mee te maken heeft gehad of misschien nog heeft. 

E31J DEZE VOORVALLEN GAAT HET ER OOK WEER OM DAT DEGENE DIE HET DEED EEN VAN DE PERSONEN IS, 
DIE OP DE KAART GENOEMD STAAN> 

/ENQ.: WIJS OP KAART EN LEES NOG EEN KEER DE PERSONEN VOOR. 

De vragen worden u voorgelegd omdat het voor verschillende instanties, die zich richten op het 
voorkomen van geweld in de huiselijke sfeer, ontzettend belangrijk is om te weten wat de problemen zijn 
en hoe omvangrijk de problemen zijn. 

Veel mensen hebben met sommige voorvallen die hierna worden genoemd zelf weleens lets te maken 
gehad. Sommige van die voorvallen zijn op zich vervelend, maar hoeven helemaal niet altijd schade aan 
lemand te berokkenen. Het kan zijn dat dat voor u geldt. 

Misschien is het ook zo dat u weleens lets heeft meegemaakt in een ver verleden, waaraan u nu 
misschien wel nooit meer denkt. In al die gevallen wordt u vriendelijk verzocht er toch melding van te 
maken. Het is voor het onderzoek van heel grote betekenis, dat we een goed beeld krijgen van alles wat 
zich heeft voorgedaan. 

U hoeft alleen maar te zeggen OF er jets is gebeurd. We zullen niet verder ingaan op WAT er precies is 
gebeurd. 

Voor elk van de voorvallen die hieronder staan, is de vraag telkens of u daar ZELF 00IT in uw !even mee 
te maken hebt gehad. 

Ook hier gaat het er om dat degene die het deed een van degenen was die op het kaartje staat, dat ik u zo 
even heb gegeven. 
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Blok 1 	 is ml) 	is ml) niet 	Hg3a Dader(s) (max. 5 daders, 
gebeurd 	gebeurd 	gebruik voor de daderaanduiding 

2 	de nummeling bij Hg3b)  

1.1 	geregeld bespot of gekleineerd worden 	 0  
1.2 	de eigen post niet mogen inkijken 	 •  

111 1.3 	geen eigen bankrekening mogen hebben  
1.4 	geen inzicht mogen hebben in uw eigen 	 i 

financial° positie  
1.5 	net zomaar met iemand mogen bellen 	 • 	•  
1.6 	telefoonafschriften die gecontroleerd worden 	I 	i  
1.7 	niet zelf mogen uitgaan, op een leeftijd waarop 	i 	• 

dat wel gebruikelijk is  
1.8 	niet zelf een afspraak met iemand mogen maken 	 •  
1.9 	voortdurend in de gaten gehouden worden 	 . 

1.10 op feestjes niel met andere mannen of vrouwen 	 • N  
mogen praten  

1.11 	dreigementen dat de relatie verbroken zou 	 • 	• 
worden 

Blok 2 	 is 	mij 	is mij niet 	Hg3a Dader(s) (max. 5) 
gebeurd 	gebeurd 

	

1 	2  
2.1 	iemand sloot u op 	 •  
2.2 	iemand dreigde u te slaan 	 i 	g  
2.3 	iemand dreigde u te verwonden 	 •  
2.4 	iemand dreigde mensen (ouders, kinderen, 	 • 	El 

vnenden) van wie u hield kwaad to doen  
2.5 	iemand toonde u messen of vuurwapens of 	0 	• 

andere voorwerpen met de dreiging u daarmee 
iets aan te doen  

2.6 	iemand dreigde u tegen uw zin seksueel te 	 II 	0 
benaderen  

2.7 	iemand ging vaak dicht bij u staan met door u 	• 	• 
ongewenste sexuele bedoelingen  

2.8 	iemand maakte obscene gebaren, die u 	 • 	0 
vervelend vond 

Blok 4 	 is 	mij 	is mij niet 	Hg3a Dader(s) (max. 5) 
gebeurd 	gebeurd 

	

1 	2  
4.1 	van de trap af gesmeten worden 	 0 	•  
4.2 	gesneden worden met een mes of eon ander 	• 	i 

scherp voorwerp  
4.3 	u werd tegen uw zin gevraagd iemand anders 	0 	• 

aan to raken  
4.4 	u word gedwongen tot seksuele handelingen 	0 	• 

waarbij u het gevoel had dat u zich or niet aan 
kon onttrekken  

4.5 	iemand verrichtte seksuele handelingen bij 	 • 	0 
zichzelf on dwong u daamaar to kijken  

4.6 	iemand heeft u verkracht 	 • 	• 

Wok 3 	 is ml) 	is ml) niet 	Hg3a Dader(s) (max. 5) 
gebeurd 	gebeurd 

1 	2  
3.1 	iemand sloeg u 	 0  
3.2 	iemand schopte u 
3.3 	iemand duwde u ergens hard tegenaan 
3.4 	iemand hield u zo stevig vast dat het pijn deed 	H. 	H  
3.5 	iemand kleedde zich in uw bijzijn uit, met door u 	0 	H 

ongewenste sexuele becloelingen  
3.6 	u word gedwongen zich to ontkleden 	 0 	•  
3.7 	iemand raakte u aan met door u ongewenste 	• 	0 

sexuele bedoelingen 

Hg2 
Is het volgende u ooit overkomen? 

/ENO: VUL DE DADER(S) PAS IN BIJ BEANTWOORDING VAN VRAAG HG3A. ER KAN VOOR DE DADERAANDUIDING 
GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN DE NUMMERING BIJ HG3B (1=PARTNER (MAN) ETC.) 
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266L11 
277L1 1 
288L11 
299L11 

310L11 
321L11 
332L11 

343L11 
354L11 
365L11 

376L11 

387L11 
398L11 
409L11 
420L11 

431L11 

442L11 

453L11 

464 L11 

475L11 
486L11 
497L11 
508L11 
519L11 

530L11 
541L11 

552L11 
563L11 

574L11 

585L11 

596L11 

607L11 

<ALS IEMAND GEEN SLACHTOFFER IS VAN DEZE VOORVALLEN GAAT DEZE RESPONDENT DIRECT DOOR NAAR DE 

AFLSUITENDE VRAGEN> 
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Hg3_0 
heeft aangegeven dat u slachtoffer bent geworden van een voorval/verschillende voorvallen. Is dit 

yoorval/Zijn deze voorvallen allemaal door een persoon gepleegd of waren het verschillende personen? 

1 El een persoon 

2 El verschillende personen 

Hg3a 
U heeft aangegeven dat eon persoon/meerdere personen verantwoordelijk is/zijn voor het voorval/de 
voorvallen die u overkomen is/zijn. Kunt u aangeven wie deze persoon is/deze personen zijn? 
Het gaat om de relatie die u met deze persoon had op het moment dat het voorval geschiedde. 

/ENQ. ALS ER MEERDERE DADERS WAREN WORDT VOOR IEDER VOORVAL GEVRAAGD WIE DE DADER WAS 
(MAX. 5 DADERS AANGEVEN). GRAAG INVULLEN ONDER VRAAG HG2. ALS ER 1 DADER WAS WORDT DE VRAAG 
MAAR 1 KEER GESTELD EN METEEN INGEVULD BIJ HG3B, DADER 1 

Hg3b 

1ENQ. VOOR MAX. DRIE VERSCHILLENDE DADERS WORDT HET HIERNA VOLGENDE `DADERBLOK' DOORLOPEN. 
ALS ER MEER DAN DRIE DADERS ZIJN, GAAT HET OM DIE 3 DADERS DIE (IN AFLOPENDE VOLGORDE) DE MEESTE 
VERSCHILLENDE VOORVALLEN HEBBEN GEPLEEGD. NA  BEPALING VAN DEZE DRIE DADERS, GRAAG HIERONDER 
AANGEVEN WIE DADER 1 IS, WIE DADER 2 EN WIE DADER 3 
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DADER 1 

1 0 partner (eon man) 

2 0 partner (een vrouw) 

3 0 ex-partner (eon man) 

4 0 ex-partner (eon vrouw) 

5 0 broer 

6 0 hatf/sfief/pleegbroer/zwager 

7 0 zuster 

8 0 half/stief/pleeg/schoonzuster 

9 0 vader 

10 0 moeder 

11 0 schoon-/sfief-/pleegvader 

12 0 schoon-/stief-/pleegmoeder 

13 0 opa 

14 0 oma 

15 Dzoon 

16 0 dochter 

17 0 schoon-/sfief-/pleegzoon 

18 0 schoon-/stief-/pleegdochter 

19 Doom 

20 0 tante 

21 0 neef 

22 0 nicht 

23 0 ander famihelid 

24 0 inwonende huisgenoot, eon 
man, geen familie 

25 0 inwonende huisgenoot, eon 
vrouw, geen familie 

26 0 yr-lend 

27 0 vriendin 

28 0 buurman 

29 0 buurvrouw 

30 0 kennis 

31 0 ander persoon (goon familie) 

32 0 wil niet zeggen 

33 0 weet niet 

DADER 2 
1 0 partner (eon man) 

2 0 partner (eon vrouw) 

3 0 ex-partner (eon man) 

4 0 ex-partner (eon vrouw) 

5 0 broer 

6 0 hatf/sfief/pleegbroer/zwager 

7 0 zuster 

8 0 half/stief/pleeg/schoonzuster 

9 0 vader 

10 0 moeder 

11 0 schoon-/stief-/pleegvader 

12 0 schoon-/stief-/pleegmoeder 

13 0 opa 

14 0 oma 

15 Dzoon 

16 0 dochter 

17 0 schoon-/sfief-/pleegzoon 

18 0 schoon-/sfief-/pleegdochter 

19 Doom 

20 0 tante 

21 0 neef 

22 0 nicht 

23 0 ander familielid 

24 0 inwonende huisgenoot, een 
man, goon familia 

25 0  inwonende huisgenoot, eon 
vrouw, geen familie 

26 0 viiend 

27 0 vriendin 

28 0 buunnan 

29 0 buuivrouw 

30 0 kennis 

31 0 ander persoon (geen familie) 

32 0 wil niet zeggen 

33 0 weet niet 

DADER 3 

1 0 partner (een man) 

2 0 partner (eon vrouw) 

3 0 ex-partner (eon man) 

4 0 ex-partner (eon vrouw) 

5 0 broer 

6 0 half/stief/pleegbroer/zwager 

7 0 zuster 

8 0 half/sfief/pleeg/schoonzuster 

9 0 vader 

10 0 moeder 

11 0 schoon-/stief-/pleegvader 

12 0 schoongstief-/pleegmoeder 

13 0 opa 

14 El oma 

15 Dzoon 

16 El dochter 

17 0 schoon-/stief-/pleegzoon 

18 0 schoon-/shef-/pleegdochter 

19 0 oom 

20 0 tante 

21 0 neef 

22 0 nicht 

23 0 ander familielid 

24 0 inwonende huisgenoot, eon 
man, goon familie 

25 0 inwonende huisgenoot, eon 
vrouw, geen familie 

26 0 wiend 

27 0 vriendin 

28 0 buurman 

29 0 buurvrouw 

30 0 kennis 

31 0 ander persoon (goon familie) 

32 0 wil niet zeggen 

33 0 weet niet 

619L2 
621L2 
623L2 

U heeft aangegeven dat condor andere/ dader1/2/3> verantwoordelijk is voor <het voorval dat/ de 
voorvallen die> u overkomen cis/zijn>. Wij willen u nu graag een aantal vragen stellen over deze persoon 
en de dingen die doze persoon bij u heeft gedaan. 

/ENO. WERK EERST ALLE VRAGEN IN NET `DADERBLOK' AF VOOR DADER 1, DAARNA -INDIEN VAN TOEPASSING-
ALLE VRAGEN VOOR DADER 2 EN DAARNA VOOR DADER 3, TOT EN MET HV2 DADER 3 
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Hg4 
Hoe vaak /kwam het voorval dat/kwamen de voorvallen die> deze persoon u aandeed voor? In de periode 
'Jet het gebeurde was dat: 

Hg5 

Hg7 

DADER 1 
1 0 dagelijks 

2 0 elke week 

3 0 2 tot 3 keer per maand 

4 0 1 keer per maand 

5 0 enkele keren per jaar 

6 0 minder vaak • 

7 0 ik weet het niet 

DADER 1 

1 D ia 

2 0 gedeeltelijk (bij 
sommige voorvallen 
wel, maar bij andere 
niet) 

3 0 nee 

DADER 1 

	jaar 

DADER 1 

1 0 het is gestopt 

2 0 het komt nog voor 

DADER 2 
1 0 dagelijks 

2 0 elke week 

3 0 2 tot 3 keer per maand 

4 0 1 keer per maand 

5 0 enkele keren per jaar 

6 0 minder vaak 

7 0 ik weet het niet 

Woonde deze persoon in de periode dat het gebeurde bij u in huis? 

DADER 2 

1 D ia 

2 0 gedeeltelijk (bij 
sommige voorvallen 
wel, maar bij andere 
niet) 

3 0 nee 

Hg6  

Hoe oud was u, toen deze persoon voor het eerst lets bij u deed? 

DADER 2 

	 jaar 

DADER 2 

1 0 het is gestopt 

2 0 het komt nog voor 

DADER 3 
1 0 dagelijks 

2 0 elke week 

3 0 2 tot 3 keer per maand 

4 0 1 keer per maand 

5 0 enkele keren per jaar 

6 0 minder vaak 

7 0 ik weet het niet 

DADER 3 
1 D ia 

2 0 gedeeltelijk (bij 
sommige voorvallen 
wel, maar bij andere 
niet) 

3 0 nee 

DADER 3 

	jaar 

Komt <dit voorval/een van deze voorvallen> op dit moment nog weleens voor, of is <het/alles> gestopt? 	637 
638 
639 

DADER 3 
1 0 het is gestopt 

2 0 het komt nog voor 
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625 
626 
627 

628 
629 
630 

631L2 
633L2 
635L2 



<INDIEN DE VOORVALLEN ZIJN GESTOPT> 

Hg8 
Hoe oud was u, toen <dit voorval stopte/de voorvallen> stopten? 

Hg9 

Hg9a 

Hg1 0 

DADER 1 

	jaar 

DADER 1 

1 0 in uw eigen huis 

1 0 in het huis van degene 
die het deed (waaronder 
het ouderlijk huis) 

1 0 in een ander woonhuis 

1 0 ergens buiten, bijv. op 
straat, in het bos 

1 0 op een andere plek 

1 0 wil niet zeggen/ 
west niet 

DADER 2 

Waar, in welk land, gebeurden de voorvallen? 

DADER 1 

1 0 in Nederland 

1 0 in het land van 
herkomst (van respondent 
of van ouders), namelijk 

1 0 in een ander land, 

1 0 wil niet zeggen/weet 
niet 

DADER 1 

1 	ja 

2 0 nee 

7 0 wil niet zeggen 

	 jaar 

Waar, op welke plek, gebeurden de voorvallen? U kunt meer dan 1 antwoord geven. 

DADER 2 

1 0 in uw eigen huis 

1 0 in het huis van degene 
die het deed (waaronder 
het ouderlijk huis) 

1 0 in een ander woonhuis 

1 0 ergens buiten, bijv. op 
straat, in het bos 

1 0 op eon andere plek 

1 0 wil niet zeggen/ 
weet niet 

DADER 2 

1 0 in Nederland 

1 0 in het land van 
herkomst (van respondent 
of van ouders), namelijk 

1 0 in een ander land, 

1 0 wil niet zeggen/weet 
niet 

Heeft u bij 66n van de voorvallen wel eens lichamelijk letsel opgelopen? 

DADER 2 

1 	ja 

2 0 nee 

7 0 wil niet zeggen 

DADER 3 

DADER 3 
1 0 in uw eigen huis 

1 

1 

1 

1 

1 

	jaar 

O in het huis van degene 
die het deed (waaronder 
het ouderlijk huis) 

O in een ander woonhuis 

o ergens buiten, bijv. op 
straat, in het bos 

O op een andere plek 

o wit niet zeggen/ 
west niet 

DADER 3 
1 0 in Nederland 

1 0 in het land van 
herkomst (van respondent 
of van ouders), namelijk 

1 0 in een ander land 

1 0 wil niet zeggen/weet 
niet 

DADER 3 
1 Dia 

2 0 nee 

7 0 wit niet zeggen 
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640L2 
64212 
64412 

646L6 
653L6 
660L6 

667L4 
672L4 
677L4 

682 
683 
684 



<INDIEN MEN WELEENS LICHAMELIJK LETSEL BIJ DEZE VOORVALLEN HEEFT OPGELOPEN> 

Ho  
Hoe ernstig was het letsel? 

Het kan zijn dat u vaker letsel heeft gehad, en dat de ernst van het letsel varieerde. Wilt u hier dan het meest emstige 
letsel aangeven? 

DADER 1 

1 0 letsel, waarbij geen 
arts of EHBO nodig 
was 

2 0 letsel, waarbij 
eenmalige medische 
hulp nodig was 

3 0 letsel, waarbij 
meermalige medische 
hulp nodig was 

4 0 letsel, waarbij 
ziekenhuisopname 
nodig was 

5 0 ik had wel letsel maar 
ik mocht of kon niet 
naar een dokter of het 
ziekenhuis 

7 0 wil niet zeggen/ 
weet niet 

DADER 2 

1 0 letsel, waarbij geen arts 
of EHBO nodig was 

2 0 letsel, waarbij 
eenmalige medische 
hulp nodig was 

3 0 letsel, waarbij 
meermalige medische 
hulp nodig was 

4 0 letsel, waarbij 
ziekenhuisopname 
nodig was 

5 0 ik had wel letsel maar 
ik mocht of kon niet 
naar een dokter of het 
ziekenhuis 

7 0 wil niet zeggen/ 
weet niet 

DADER 3 
1 0 letsel, waarbij geen arts 

of EHBO nodig was 

2 0 letsel, waarbij 
eenmalige medische 
hulp nodig was 

3 0 letsel, waarbij 
• meermalige medische 

hulp nodig was 

4 0 letsel, waarbij 
ziekenhuisopname 
nodig was 

5 0 ik had wel letsel maar 
ik mocht of kon niet 
naar een dokter of het 
ziekenhuis 

7  0 wil niet zeggen/ 
weet niet 
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685 
686 
687 



Hg12 
Welke gevolgen <had het voorval/hadden de voorvallen> voor u? Wijst u maar aan op KAART 4A. 

/ENO: GEBRUIK HIER KAART 4A 

DADER 1 

728 

1 0 or zijn goon noemenswaardige 
gevolgen 

1 0 ik ben gescheiden van deze 
persoon 

1 0 ik heb familie verloren 

10 
10 
1 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

668L20 

708L20 

ik heb vrienden verloren 

ik moest verhuizen 

ik kon vaak niet naar mijn 
work 

ik heb mijn baan verloren 

ik kan of kon me niet veel 
uitgaven veroodoven 

ik heb er drankproblemen door 
gekregen 

ik hob er drugsproblemen door 
gekregen 

ik heb er problemen met 
medicijnen door gekregen 

ik hob or eetproblemen door 
gekregen 

ik ben er overspannen van 
geworden 

ik kreeg angstgevoelens 

ik kreeg problemen met 
intimiteit en sexualiteit 

ik werd neerslachtig 

ik kreeg nachtmerries 

ik had minder zelfvertrouwen 

ik had moeite mensen te 
vertrouwen 

ik kreeg moeite met relaties 

lots anders, namefijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

DADER 2 

1 0 

10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

ID 

10 

10 

10 

1.0 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

730120 

750120 
770 

or zijn geen noemenswaardige 
gevolgen 

ik ben gescheiden van doze 
persoon 

ik heb familie vedoren 

ik heb vrienden vertoren 

ik moest verhuizen 

ik kon vaak niet naar mijn 
work 

ik heb mijn bean verloren 

ik kan of kon me niet veel 
uitgaven veroodoven 

ik heb er drankproblemen door 
gekregen 

ik heb or drugsproblemen door 
gekregen 

ik heb er problemen met 
medicijnen door gekregen 

ik heb or eetproblemen door 
gekregen 

ik ben er overspannen van 
geworden 

ik kreeg angstgevoelens 

ik kreeg problemen met 
intimiteit en sexualiteit 

ik word neerslachtig 

ik kreeg nachtmenies 

ik had minder zelfvertrouwen 

ik had moeite mensen te 
vertrouwen 

ik kreeg moeite met relaties 

lets anders, namelijk: 

DADER 3 

10 

10 

10 
10 
10 
1 0 

10 
10 

10 

10 

1 

10 

10 

10 
10 

10 
1 0 
1 0 
10 

10 
1 0 

772L20 

7921.20 
812 

er zijn geen noemenswaardige 
gevolgen 

ik ben gescheiden van daze 
persoon 

ik bob familia verloren 

ik heb vrienden vedoren 

ik moest verhuizen 

ik kon vaak niet naar mijn 
werk 

ik heb mijn baan verloren 

ik kan of kon me niet veel 
uitgaven veroodoven 

ik heb or drankproblemen door 
gekregen 

ik heb er drugsproblemen door 
gekregen 

ik heb er problemen met 
medicijnen door gekregen 

ik heb er eetproblemen door 
gekregen 

ik ben er overspannen van 
geworden 

ik kreeg angstgevoelens 

ik kreeg problemen met 
intimiteit en sexualiteit 

ik werd neerslachtig 

ik kreeg nachtmenies 

ik had minder zelfvertrouwen 

ik had moeite mensen to 
vertrouwen 

ik kreeg moeite met relaties 

lets anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 	1 0 wil niet zeggen/weet niet 
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VERZET TEGEN DADER 

Nu willen we graag nog een aantal vragen stellen over uw reactie op </het voorval dat/de voorvallen die> deze persoon 
u aandeed. 

Verz.1 
Heeft u geprobeerd iets tegen deze persoon te doen? 

D,ADER 1 

1 0 ja 

2 0 nee 

Verz.2 

<INDIEN MEN GEPROBEERD HEEFT IETS TEGEN DADER TE DOEN> 

Kunt u zeggen wat u heeft gedaan? U mag meer dan 1 antwoord geven. 

DADER 1 
817L10 

827L20 

847 

1 0 bespreken met een ander 

1 0 contact zoveel mogelijk 
vermijden 

1' 0 zoveel mogelijk de situatie 
vermijden waarin het 
voorkwam 

1 0 zorgen dat er steeds 
iemand in de buurt is 

i 0  bespreken met deze 
persoon 

1 0 melden bij een instantie 
(politie, RIAGG e.d.) 

1 0 weglopen van huis of van 
deze persoon 

1 0 mezelf opsluiten 

1 0 slot (op dour) aanbrengen 

1 0 losrukken, schreeuwen, 
vechten ed. 

1 0  anders, namelijk: 

wil niet zeggen/weet niet 

DADER 2 

1 	ja 

2 0 nee 

DADER 2 

849L10 

859L20 

DADER 3 
1 	ja 

2 0 nee 

DADER 3 

881L10 

891L20 

879 	 911 

1 0  bespreken met eon ander 1 0 bespreken met eon ander 

1 0 contact zoveel mogelijk 	1 0 contact zoveel mogelijk 
vermijden 	 vermijden 

1 0 zoveel mogelijk de situatie 	1 0 zoveel mogelijk de situatie 
vermijden waarin het 	 vermijden waarin het 
voorkwam 	 voorkwam 

1 	J zorgen dat er steeds 	1 0 zorgen dat or steeds 
iemand in de buurt is 	 iemand in de buurt is 

1 0  bespreken met doze 	1 0 bespreken met doze 
persoon 	 persoon 

1 0 melden bij eon instantie 	1 0 melden bij eon instantie 
(politie, RIAGG ed.) 	 (politie, RIAGG e.d.) 

1 0 weglopen van huis of van 	1 0 weglopen van huis of van 
doze persoon 	 doze persoon 

1 0 mezelf opsluiten 	 1 0 mezelf opsluiten 

1 0 slot (op dour) aanbrengen 	1 0 slot (op dour) aanbrengen 

1 0 losrukken, schreeuwen, 	1 0 losrukken, schreeuwen, 
vechten e.d. 	 vechten e.d. 

1 0  anders, namelijk: 	 1 0 anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 	1 0 wil niet zeggen/weet niet 

814 
815 
816 
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Verz.3 
Hoeft het geholpen dat u or iets tegen heeft gedaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

DADER 1 

913L3 

619120 

93612 

1 0 Jo, ik voelde me gewoon 
beter 

1 0 ja, de voorvallen zijn eon 
fijdje gestopt of kwamen 
minder vaak voor 

1 0 ja, de voorvallen zijn 
helemaal gestopt 

1 0 ja, namelijk: 

1 0 nee, het hielp niet 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

Verz.4 

<INDIEN MEN ft/JET HEEFT GEPROBEERD JETS TEGEN DADER TE DOEN> 

Kunt u aangeven waardoor u or niets tegen heeft gedaan? U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

DADER 1 	 DADER 2 
991L10 

1001120 

1021 

1 0 het kwam niet in me op or lets 
tegen to doen 

1 0 ik had or goon behoefte aan or 
lets tegen to doen 

1 0 ik kon or niets tegen doen 

1 0 ik was to jong om lets tegen to 
kunnen doen 

1 0 ik wist niet wat or gebeurde 

1 0 ik was veel te bang 

1 0 ik had geen plek om naar toe 
to gaan 

1 0 ik kende niemand die mij kon 
steunen 

1 0 ik word niet serious genomen 

1 0 ik werd gechanteerd 

1 0 anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

DADER.  2 	 DADER 3 

96212 	 98812 

1 0 ja, ik voelde me gewoon 	1 0 ja, ik voelde me gewoon 
beter 	 beter 

1 0 ja, de voorvallen zijn een 	1 0 ja, de voorvallen zijn eon 
tijdje gestopt of kwamen 	 fijdje gestopt of kwamen 
minder vaak voor 	 minder vaak voor 

1 0 ja, de vootvallen zijn 	 1 0 ja, de voorvallen zijn 
helemaal gestopt 	 helemaal gestopt 

1 0 ja, namelijk: 	 1 0 ja, namelijk: 

1 0 nee, het hielp niet 	 1 0 nee, het hielp niet 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 	1 0 wil filet zeggen/weet niet 

939L3 	 965L3 

942120 

1023L10 

1033120 

1053 

o het kwam niet in me op or 1 
lets tegen to doen 

o ik had er geen behoefte 	1 
aan or iets tegen te doen 

o ik kon or filets tegen doen 	1 

o ik was to jong om lets 	1 
tegen to kunnen doen 

o ik wist niet wat or gebeurde 1 

o ik was veel te bang 	1 

o ik had goon plek om naar 	1 
toe to gaan 

o ik kende niemand die mij 	1 
kon steunen 

o ik ward niet serious 	1 
genomen 

o ik word gechanteerd 	1 

o anders, namelijk: 	 1 

DADER 3 

968120 

1055L10 

1065L20 

1085 

o het kwam niet in me op or 
lets tegen to doen 

o ik had or geen behoefte 
aan or lots tegen to doen 

o ik kon or niets tegen doen 

o ik was to jong om lots 
tegen to kunnen doen 

o ik wist niet wat or 
gebeurde 

o ik was veel to bang 

o ik had goon plek om naar 
toe to gaan 

o ik kende niemand die mij 
kon steunen 

o ik word niet serieus 
genomen 

o ik ward gechanteerd 

o anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 	1 0 wit niet zeggen/weet niet 
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DEZE VRAGEN WEER VOOR ALLE SLACHTOFFERS> 

Verz.5 
Kunt u aangeven waarom, volgens u, deze persoon tot deze daden kwam? U kunt meer dan 1 antwoord 
geven. 

DADER 1 	 DADER 2 

1087L6 

1093L20 

1113L2 

0 het zit in zijn of haar karakter 1 

1 0 hij of zij dacht dat het 	1 
normaal was 

1 0 psychische problemen 	1 

1 0 alcohol 	 1 

CI drugs 	 1 

o een conflict 	 1 

O jets anders, namelijk: 	1 

1 

1 0  geen duidelijke reden 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

HULP GEZOCHT 

Hulp.1 
Heeft u er, IN DE PERIODE DAT <HET VOORVAL WERD/DE VOORVALLEN WERDEN> GEPLEEGD, 
weleens met iemand over gesproken omdat u bijvoorbeeld hulp wilde of een luisterend oor? Zo ja, met 
wie? Het gaat hier zowel om persoonlijke contacten als om contacten met hulpverlenende instanties. 

/ENO.: ZIE KAART 5: PERSONEN WAARMEE IS GESPROKEN. 

DADER 1 	 DADER 2 

1174L9 

1184L9 

1194L9 

1 0 ik heb er toen met niemand 1 
over gesproken 

1 0 partner of ex-partner 	1 

1 0 broer of zus 	 1 

1 0 ouders of grootouders 	1 

1 0 kinderen 	 1 

1 0 anderen (familie) 	 1 

1 0 anderen (geen familie) 	1 

1 0 arts of instelling 	 1 

Ii 	wil niet zeggen/weet niet 	1 

1116L6 

1122L20 

1142L2 

O het zit in zijn of haar karakter 1 

o hij of zij dacht dat het 	1 
normaal was 

o psychische problemen 	1 

O alcohol 	 1 

O drugs 	 1 

o een conflict 	 1 

o lets anders, namelijk: 	1 

1 0 geen duidelijke reden 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

1174L9 

1184L9 

1194L9 

o ik heb er toen met niemand 
over gesproken 

O partner of ex-partner 

o broer of zus 

o ouders of grootouders 

o 
o 

kinderen 

anderen (familie) 

o anderen (geen familie) 

O arts of instelling 

o wil niet zeggen/weet niet 

DADER 3 

1 

1 

1 

1 
1 

1145L6 
1151120 

1171L2 

O het zit in zijn of haar karakter 

o hij of zij dacht dat het 
normaal was 

o Psychische problemen 

o alcohol 

O drugs 

o een conflict 

O lets anders, namelijk: 

1 0 geen duidelijke reden 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

DADER 3 

1174L9 

1184L9 

1194L9 

o ik heb er toen met niemand 
over gesproken 

O partner of ex-partner 

o broer of zus 

o ouders of grootouders 

o 
o 

kinderen 

anderen (familie) 

o anderen (geen familie) 

O arts of instelling 

o wil niet zeggen/weet niet 
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<ALS DE VOORVALLEN NU GESTOPT ZIJN> 

Hulp.2 

Heeft u er, NADAT DE <GEBEURTENIS/GEBEURTENISSEN> GESTOPT <WAS/WAREN>, weleens met 
lemand over gesproken omdat u bijvoorbeeld hulp wilde of een luisterend oor? Zo is, met wie? Ook hier 
gaat het hier zowel om persoonlijke contacten als om contacten met hulpverlenende instanties. 
Zie kaart 5: Personen waarmee is gesproken. 

DADER 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1204L9 

1214L9 

1224L9 

O ik heb or toen met niemand 
over gesproken 

partner of ex-partner 

broer of zus 

ouders of grootouders 

kinderen 

anderen (familie) 

anderen (goon familia) 

arts of instelling 

wil niet zeggen/weet niet 

<INDIEN RESPONDENT MET NIEMAND HEEFT GESPROKEN> 

Hulp.3 

U heeft er dus <ten tijde dat het gebeurde> <nadat het gestopt was> <ten tijde dat het gebeurde en 
naderhand> niet met anderen over gesproken. Kunt u aangeven wat de belangrijkste reden was dat u er 
<toen> <nadat het gestopt was> <toen en naderhand> niet met anderen over gesproken heeft? 
U kunt meerdere antwoorden geven. 

DADER 1 	 DADER 2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1234L6 

1240L20 

1260 

O ik durfde or niet over to praten 

O ik mocht or niet over praten 

O ik voelde me medeschuldig 
aan het probleem 

o ik schaamde me moor 

o ik was bang dat het dan weer 
zou gebeuren 

o ik was to jong om erover to 
praten 

o anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

DADER 2 	 DADER 3 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1204L9 

1214L9 

1224L9 

o ik heb er toen met niemand 
over gesproken 

ci partner of ex-partner 

o broer of zus 

o ouders of grootouders 

o 
o 

kinderen 

anderen (familia) 

o anderen (goon familia) 

O arts of instelling 

o wil niet zeggen/weet niet 

1262L6 

1268120 

1288 

o ik durrde er niet over to praten 

o ik mocht er met over praten 

o ik voelde me medeschuldig 
aan het probleem 

o ik schaamde me ervoor 

o ik was bang dat het dan weer 
zou gebeuren 

o ik was te jong om erover to 
praten 

O enders, namefijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

DADER 3 

1204L9 

1214L9 

1224L9 

ik heb or toen met niemand 
over gesproken 

partner of ex-partner 

broer of zus 

ouders of grootouders 

kinderen 

anderen (familie) 

anderen (goon familie) 

arts of instelling 

wil niet zeggen/weet niet 

1290L6 

12961.20 

1316 

o ik durfde er niet over to praten 

o ik mocht or niet over praten 

o ik voelde me medeschuldig 
aan het probleem 

o ik schaamde me ervoor 

o ik was bang dat het dan weer 
zou gebeuren 

o ik was to jong om erover to 
praten 

o anders, namelijk: 

1 0 wil niet zeggen/weet niet 
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0
0
0
0
0
0
0
0
 0

 

0
0

0
0

0
0

0
0

 



<DEZE VRAGEN WEER VOOR ALLE SL4CHTOFFERS> 

Hulp.4  
Bent u naar de politie gegaan om melding te doen van de voorvallen? 

Hulp.5 

DADER 1 	 DADER 2 

1 Ei ja 	 1 0 ja 

2 0 nee 	 2 0 nee 

7 0 weet ik niet (meer) 	 7 0 weet ik niet (meer) 

<INDIEN RESPONDENT MELDING BIJ DE POLITIE HEEFT GEDAAN> 

Heeft u ook daadwerkelijk een procesverbaal ondertekend? 	 1321 
1322 
1323 

DADER 1 	 DADER 2 

1 D ia 	 1 Dia 

2 El nee 	 2 0 nee 

3 0 weet ik niet (meer) 	 3 0 weet ik niet (meer) 

4 0 wil niet zeggen 	 4 0 wil niet zeggen 

DADER 3 
1 Dia 

2 0 nee 

7 0 weet ik niet (meer) 

DADER 3 
1 Dia 

2 0 nee 

3 0 weet ik niet (meer) 

4 0 wil niet zeggen 
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1318 
1319 
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<LET OP: ALLEEN INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INSTELLING IS GEANTWOORD> 

/ENO.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(ENYINSTELLING(EN), GEBRUIK HIER 
WEER KAART 5 

Hulpverlening Dader 1 

HV.1 Dader1 

U heeft dus met Mn of meer hulpverlenende instanties gesproken omdat u hulp wilde of eon luisterend 
oor. lk wil nu graag voor elke instantie waarmee u contact heeft gehad, nagaan of u het gevoel had 
begrepen te worden en of u or echt lets aan heeft gehad, omdat het probleem verholpen werd. 

HV.1_1a Dader1 

Had u het gevoel dat u blj <BLI HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLINWEN)> begrepen word? 

/ENO: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEM 

Instelling 1= 	Installing 2= 	  

1 Die 	 1 0 ja 

2 0 nee 	 2 0 nee 

Installing 4= 	Instelling 5= 	  

1 0 ja 	 1  0 ia 
2 0 nee 	 2 0 nee  

Instelling 3= 	  
1  E3 ta 
2 0 nee 

Instelling 6= 	  
1 0 ja 

2 0 nee 

Instelling 7= 	Instelling 8= 	Instelling 9= 	  

1 Die 	 1 Die 	 1 0ja  

2 D nee 	 2 0 nee 	 2 0 nee 
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1324L3 
1327L3 
1330L3 

1333L3 
1336L3 
1339L3 

1342L3 
1345L3 
1348L3 



<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INSTELLING IS GEANTWOORD> 

/ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN) (KAART 5) 

HV.1_1 b Daderl 
Heeft u echt jets aan de hulp van < BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN)> gehad? 

/ENQ.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

Instelling 1= 	  
1 0 veel 

2 0 een beetje 

3 0 weinig 

4 0 niets 

5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 

Instelling 4= 	  
1 Ei veel 

2 0 een beetje 

3 0 weinig 

4 0 niets 

5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 

Instelling 7= 	  
1 El veel 

2 0 een beetje 

3 0 weinig 

4 0 niets 

5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen  

Instelling 2= 	Instelling 3= 	  

1 0 veel 	 1 Ei veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3 0 weinig 	 3 0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5 0 weet niet 	 5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Instelling 5= 	Instelling 6= 	  

1 0 veel 	 1 Ei veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3 0 weinig 	 3 0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5 0 weet niet 	 5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Instelling 8= 	Instelling 9= 	  

1 Ei veel 	 1 El veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3 0 weinig 	 3 0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5 0 weet niet 	 5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 
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1351L3 
1354L3 
1357L3 

1360L3 
1363L3 
1366L3 

1369L3 
1372L3 
1375L3 



<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD> 

END.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EMANSTELLING(EN) (KAART 5) 

HV.2 Daderl 
Heeft u een suggestie hoe < HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTSENYINSTELLING(EN> de hulpverlening 
zou kunnen verbeteren? 

/ENO.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

/END: INDIEN DE RESPONDENT BEVESTIGEND ANTWOORDT 4 VUL DE SUGGESTIES IN OP DE LEGE RUIMTE 
ONDERAAN DEZE PAGINA ONDER VERMELDING VAN HET NUMMER VAN DE INS TELLING. 

instelling 1=  	instelling 2=  	instelling 3= 	  

1 0 ja, namelijk 	 1 0 ja, namelijk ... 	 1 0 ja, namelijk ... 

1 0 nee, geen suggesfies 	 1 0 nee, geen suggesties 	 1 0 nee, geen suggestes 

1 0 wil niet zeggen/weet filet 	1 0 wil niet zeggen/weet filet 	1 0 wil filet zeggen/weet filet 

installing 4=  	instelling 5=  	installing 6= 	  
... 1 0 ja, namelijk ... 	 1 0 ja, namelijk ... 	 1 0 ja, namelijk  

1 0 nee, geen suggesties 	 1 0 nee, geen suggesties 	 1 0 nee, geen suggesties  
filet zeggen/weet niet 1 0 wil filet zeggen/weet filet 	1 0 wil niet zeggen/weet filet 	1 0 wil  

instelling 7=  	instelling 8=  	instelling 9= 	  

1 0  ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet filet 

1 0 ja, namelijk 

1 D nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet niet 

1 0 ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0  wil filet zeggen/weet filet 

Suggesties 
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1378115 
14041_25 
14301_25 

1456115 
14821_25 
1508115 

1534125 
15601_25 
15861_25 
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<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 2> 

NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN), GEBRUIK HIER 
WEER KAART 5 

Hulpverlening Dader 2 

HV.1 Dader2 
U heeft dus met een of meer hulpverlenende instanties gesproken omdat u hulp wilde of een luisterend oor. lk wil nu 
graag voor elke instantie waarmee u contact heeft gehad, nagaan of u het gevoel had begrepen te worden en of u er 
echt jets aan heeft gehad, omdat het probleem verholpen werd. 

HV.1_1a Dader2 
Had u het gevoel dat u bij < BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EWINSTELLING(ENP> begrepen werd? 

/ENQ: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

Instelling1= 	Instelling 2= 	  

1 0 ja 	 1 Dia 

2 0 nee 	 2 0 nee 

Ipstelling 4= 	Instelling 5= 	  

1 	ja 	 1 	ja 

2 0 nee 	 2 0 nee 

Instelling 7= 	Instelling 8= 	  

ja 	 1 	ja 

2 Ei nee 	 2 0 nee  

Instelling 3= 	  
1 Ei ja 

2 0 nee 

Instelling 6= 	  
1 	ja 

2 0 nee 

Instelling 9= 	  
1 Dia 

2 0 nee 
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1612L3 
1615L3 
1618L3 

1621L3 
1624L3 
1627L3 

1630L3 
1633L3 
1636L3 



<MOEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 2> 

/ENO.: NOTEER HIERONDER DE BM HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(ENVINSTELLING(EN) (KAART 5) 

HV.1_1b Dader2 
Heeft u echt iets aan de hulp van <BM HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EWINSTELLING(EN> gehad? 

/ENQ.: VOOR ELKE INSTELLING APART VRAGEN 

Instelling 1= 	Instelling 2= 	Instelling 3= 	  
1 0 veer 	

1 0 veel 	 1 0 veel 
2 0 een beetje 	

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 
3 0 weinig 

3 0 weinig 	 3 0 weinig 
4 0 niets 	

4 0 niets 	 4 0 Nets 
5 0 weet niet 

5 D weet niet 	 5 0 weet niet 
6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Instelling 4= 	  
1 0 veer 

2 0 een beetle 

3 0 weinig 

4 0 niets 

5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 

Instelling 5= 	Instelling 6= 	  

1 0 veel 	 1 0 veel 

2 0 een beetle 	 2 0 eon beetje 

3 0  weinig 	 3 0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5 0 weet niet 	 5 0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Installing 7= 	Instelling 8= 	Instelling 9= 	  
1 0 veel 

1 0 veal 	 1 0 veal 
2 0 een beetje 	

2 0 eon beetje 	 2 0 eon bootie 
3 0 weinig 

3 0 weinig 	 3 0 weinig 
4 0 niets 	

4 0 niets 	 4 0 niets 
5 0 weet niet 

5 0 weet niet 	 5 0 iveet niet 
6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 
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1639L3 
1642L3 
1645L3 

1648L3 
16511.3 
1654L3 

1657L3 
1660L3 
1663L3 



<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 2> 

ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN) (KAART 5) 

HV.2 Dader2 
Heeft u een suggestie hoe < BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLINGWO> de hulpverlening 
zou kunnen verbeteren? 

/ENQ.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

INDIEN DE RESPONDENT BEVESTIGEND ANTWOORDT VUL DE SUGGES TIES IN OP DE LEGE RUIMTE 
ONDERAAN DEZE PAGINA ONDER VERMELDING VAN HET NUMMER VAN DE INSTELLING. 

instelling 1=  	instelling 2= 	  

1 0  ja, namelijk 	 1 0 ja, namelijk 

1 El nee, geen suggesties 	1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet niet 	1 0 wil filet zeggen/weet filet 

instelling 4= 	  

I D  ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet filet 

instelling 7=  	instelling 8= 	  

1 0 ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1, 0 wil filet zeggen/weet filet  

instelling 5= 	  

1 0  ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet niet 

1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 	0 wil filet zeggen/weet filet  

instelling 3= 	  
1 El ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet filet 

instelling 6= 	  
1 0  ja, namelijk 

1 0 nee, geen suggesties 

1 0 wil filet zeggen/weet niet 

instelling 9= 	  
1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 	0 wil filet zeggen/weet filet 

Suggesties: 
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1666L25 
1692L25 
1718L25 

1744L25 
1770L25 
1796L25 

1822L25 
1848L25 
1874L15 



<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 3> 

/ENO.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN), GEBRUIK HIER 
WEER KAART 5 

Hulpverlening Dader 3 

HV.1 Dader3 

U heeft dus met 66n of meer hulpverlenende instanties gesproken omdat u hulp wilde of een lulsterend oor. lk wil nu 
graag voor elke instantle waarmee u contact heeft gehad, nagaan of u het gevoel had begrepen to worden en of u or 
echt lets aan heeft gehad, omdat het probleem verholpen werd. 

HV.1_1a Dader3 

Had u het gevoel dat u bij < BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN)> begrepen werd? 

/ENO.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

Instelling1= 	Instelling 2= 	  

1 0 ja 	 1 0 ja 

2 0 nee 	 2 0 nee 

Instelling 4= 	Instelling 5= 	  

1 0 ja 	 1 0 ja 

2 0 nee 	 2 0 nee 

Instelling 7= 	Instelling 8= 	  

1 0 ja 	 1 0 ja 

2 0 nee 	 2 0 nee  

Instelling 3= 	  
1 0 ja 

2 0 nee 

Instelling 6= 	  
1 0 ja 

2 0 nee 

Instelling 9= 	  
1 0 ja 

2 0 nee 
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1890L3 
1893L3 
1896L3 

1899L3 
1902L3 
1905L3 

1908L3 
1911L3 
1914L3 



INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INSTELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 3> 

1ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN) (KAART 5) 

HV.1_1 b Dader3 
u echt jets aan de hulp van <BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN)I> gehad? 

/ENQ.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

Instelling 1= 	  
1 0 veel 

2 0 een beetje 

3  0 weinig 

4 0 niets 

5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 

Instelling 4= 	  
1 0 veel 

2 0 een beetje 

3  0 weinig 

4 0 niets 

5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 

Instelling 7= 	  
1 	1 0 veel 

2 0 een beetje 

3  0 weinig 

1 	4 Ei niets 

5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen  

Instelling 2= 	Instelling 3= 	  

1 0 veel 	 1 0 veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3  0 weinig 	 3  0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5  0 weet niet 	 5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Instelling 5= 	Instelling 6= 	  

1 0 veel 	 1 0 veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3  0 weinig 	 3  0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5  0 weet niet 	 5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 

Instelling 8= 	Instelling 9= 	  

1 0 veel 	 1 EI veel 

2 0 een beetje 	 2 0 een beetje 

3  0 weinig 	 3  0 weinig 

4 0 niets 	 4 0 niets 

5  0 weet niet 	 5  0 weet niet 

6 0 wil niet zeggen 	 6 0 wil niet zeggen 
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1917L3 
1920L3 
1923L3 

1926L3 
1929L3 
1932L3 

1935L3 
1938L3 
1941L3 



<INDIEN BIJ HULP1 EN/OF HULP2 EEN ARTS OF INS TELLING IS GEANTWOORD BIJ DADER 3> 

/ENO.' NOTEER HIERONDER DE BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)/INSTELLING(EN) (MART 5) 

HV.2 Dader3 
Heeft u een suggestie hoe <BIJ HULP1/HULP2 GENOEMDE ARTS(EN)IINSTELLING(EN). de hulpverlening 
zou kunnen verbeteren? 

/ENO.: VOOR ELKE INS TELLING APART VRAGEN 

/ENQ: INDIEN DE RESPONDENT BEVESTIGEND ANTWOORDT 4 VUL DE SUGGES TIES IN OP DE LEGE RUIMTE 
ONDERAAN DEZE PAGINA ONDER VERMELDING VAN HET NUMMER VAN DE INS TELLING. 

installing 1= 	  

1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil filet zeggen/ 
wet filet 

instelling 2= 	  

1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil niet zeggen/ 
wet filet 

instelling 4=  	instelling 5= 	  

1 0 ja, namelijk 	 1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 	2 0 nee, geen suggesties 

VII 77747 

3 0 wil Met zeggen/ 
weet niet 

3 0 wil filet zeggen/ 
wet filet 

instelling 7=  	instelling 8= 	  

1 0 ja, namelijk 	 _1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 	2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil niet zeggen/ 	 3 0 wil filet zeggen/ 
weet filet 	 weet filet  

instelling 3= 	  
1 0 ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil niet zeggen/ 
weet filet 

instelling 6= 	  
1 0  ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil filet zeggen/ 
weet filet 

instelling 9= 	  
1 0  ja, namelijk 

2 0 nee, geen suggesties 

3 0 wil filet zeggen/ 
weet filet 

Suggesties: 

1944L25 
19701_25 
1996125 

20221_25 
2048125 
2074125 

2100[25 
21261_25 
2152125 
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AFSLUITENDE VRAGEN 

it waren de vragen die over uw sociale omgeving gaan. 
Dan wil ik u tenslotte nog een paar afsluitende vragen stellen. 

HH2 
Kunt u met behulp van deze kaart aangeven wat het totale inkomen is van het huishouden? Het gaat hier 
óm het netto inkomen, dus na aftrek van belastingen en dergelijke. Kinderbijslag, sociale uitkeringen, 
AOW, VUT en pensioen gelden ook als inkomen. U hoeft alleen maar de letter te noemen van de groep 
waartoe het inkomen van dit huishouden behoort. 

OVERHANDIG KAART 1A; NETTO INKOMEN VAN HET HELE HUISHOUDEN 

1 0 minder dan 2.000 gld per maand 

2 0 2.000 tot 3.000 gld per maand 

3 0 3.000 tot 4.000 gld per maand 

4 0 4.000 tot 5.000 gld per maand 

5  0 meer dan 5.000 gld per maand 

6 0 weet niet 

7 0 wil niet zeggen 

Misschien heeft u zelf een inkomen. Kunt u met behulp van dezelfde kaart aangeven wat uw eigen 
inkomen is? Ook hier gaat het om het nefto inkomen, dus na aftrek van belastingen en dergelijke. 
Kinderbijslag, sociale uitkeringen, AOW, VUT en pensioen gelden ook als inkomen. U hoeft alleen maar 
de letter te noemen van de groep waartoe uw inkomen behoort. 

/ENQ.: OVERHANDIG KAART 18; NETTO EIGEN INKOMEN 

1 0 minder dan 2.000 gld per maand 

2 0 2.000 tot 3.000 gld per maand 

3 0 3.000 tot 4.000 gld per maand 

4 0 4.000 tot 5.000 gld per maand 

5 0 meer dan 5.000 gld per maand 

6 0 weet niet 

7  0 wil niet zeggen 
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2178 

2179 



Graag willen we van u weten hoe u dit vraaggesprek heeft ervaren. 

Eval_l a 
Vond u het moeilijk om over deze intieme zaken te praten? 

Eval_l b 

1 0 ja 

2 0 nee 

2180 

<INDIEN RESPONDENT HET MOEILIJK VOND OM OVER DEZE INTIEME ZAKEN YE PRATEN> 

Waarom vond u het moeilijk om hierover te praten? 	 2181L30 

96 

Vr1 77747 	 37 



/ENO: DE VOLGENDE VRAAG WORDT (INDIEN MOGELIJK) ALTIJD DOOR DE RESPONDENT ZELF INGEVULD OP 
ONDERSTAANDE ANTWOORKAART EN IN EEN GESLOTEN ENVELOP TERUGGEGEVEN. 

LLEEN VRAGEN INDIEN MEN GEEN SLACHTOFFER ISfliff> 
X 

Restl 
Stel dat u wel slachtoffer zou zijn geweest van de voorvallen die ter sprake zijn gekomen. Zou u dat dan in 
dit interview aangegeven hebben? 

U kunt de antwoordkaart in de envelop doen en weer aan de enqu8teur geven. 

/ENO.: VRAAG AAN DE RESPONDENT; DE VOLGENDE VRAAG KAN MEN ZELF IN VULLEN OP ONDERSTAANDE 
ANTWOORDKAART EN IN EEN GESLOTEN ENVELOP TERUGGEVEN. 

Heeft u nog opmerkingen over dit vraaggesprek? U kunt als u dat wilt ook gebruik maken van een 
antwoordkaart en die in een gesloten envelop aan mu j teruggeven. 

Rest5 

1 Dia 

2 0 nee 

3 0 weet (echt) niet 

1 0 nee, geen opmerkingen 

2 0 ja, namelijk ; 

*** AFSLUITING *** 

Dit is het einde van de vragenlijst. Dank u wel voor uw medewerking. 

I Stichting Korrelatie: 0900-1450 	(hulplijn bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur) 
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Vragen over dit vraaggesprek voor de ENQUETEUR:. 

Rest2 

<ALLE RESPONDENTEN> 

/ENO.: WAREN ER ANDEREN AANWEZIG TIJDENS HET INTERVIEW? 

Rest2a 

<INDIEN IEMAND ANDERS OF AND EREN AANWEZIG TIJDENS GESPREIC> 

/ENQ.: GEEF, INDIEN MOGELIJK, VAN ELKE ANDERE AANWEZIGE TUDENS HET GESPREK AAN OF NET GAAT OM 
EEN MAN OF EEN VROUW EN INDIEN MOGELIJK DE RELATIE TOT DE RESPONDENT. INDIEN DEZE PERSOON TOT 

HET HUISHOUDEN BEHOORT KUNT U HIERBIJ GEBRUIK MAKEN VAN HH SCHEMA1. HET IS NIET NODIG DIT BIJ DE 
RESPONDENT OF DE ANDERE AANWEZIGEN NA TE VRAGEN. 2212L30 

Rest3 

/ENO.: WAAR IS NET INTERVIEW AFGENOMEN? 

Rest3a 

1 0 nee 

2 0 ja, elders in huis 

3 0 ja, in de kamer waar het interview plaatsvond 

1 0  bij respondent thuis 	 2242 

2 0 ergens anders 

/ENO.: IS DE RESPONDENT ANALFABEET? M.A.W. KAN DE RESPONDENT LEZEN OF SCHRIJVEN? 

1 0 nee, niet lezen en niet schrijven 

2 0 wel lezen, filet schrijven 

3 0 weet niet 

2211 

96 

2243 



1 

Eval_ENQ1 

Hoe was de sfeer tijdens het gesprek? 
(zet een kruisje op een schaal van 1 tot 5) 

zeer onprettig 

Eval_ENQ2 

Hoe vond u dat het gesprek in het algemeen verliep? 
(zet een kruisje op een schaal van 1 tot 5) 

Li 

Eval_ENQ3a 

Eval_ENQ3b 

2 

2 

onprettig 

3 

3 

4 

4 

P.■•R 

neutraal 	 prettig 

zeer slecht 	 slecht 	 neutraal 	 goed 

<INDIEN DE RESPONDENT HET MOEILIJK VOND OM HIER OVER TE PRATEN> 

5 

5 

zeer prettig 

zeer goed 

2244 

2245 

Had u het idee dat de respondent het moeilijk vond om over deze intieme zaken te praten? 	 2246 

1 El ja 

2 0 nee 

VVaarom denkt u dat de respondent het moeilijk vond om hierover te praten? 	 2247L30 

96 



Eval_ENQ5a 

Denkt u dat de respondent de vragen over huiselijk geweld naar waarheid heeft beantwoord? 

ja 

2 0 nee 

7 0 weet (echt) niet 

Eval_ENQ5b 

Waarom denkt u dit? 	 2278L30 

Rest6 

Heeft u ZELF nog opmerkingen over dit vraaggesprek? 	 2308L30 

< HIERONDER GRAAG NOTEREN  > 	 96 

***AFSLUITING VAN DIT VRAAGGESPREK*** 

I  Stichting Korrelatie: 0900-1450 	(hulplijn bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur) 

2277 

96 



NOTITIES 

/ENG,: U KUNT DIT VEL GEBRUIKEN OM EXTRA AANTEKENINGEN TE MA KEN OF WANNEER U EXTRA RUIMTE NODIG 
HEEFT VOOR HET UITSCHRIJVEN VAN DE OPEN ANTWOORDEN (ALTIJD VRAAGNUMMER VEMELDEN). 



ANTWOORDKAARTEN 



KAART 1A, vraag HH2 

NETTO INKOMEN VAN HET HELE HUISHOUDEN 

liet gaat om het netto-inkomen per maand na aftrek van belastingen en dergelijke. 

Kinderbijslag, sociale uitkeringen, AOW, VUT en pensioen gelden ook als inkomen. 

U hoeft alleen maar de letter te noemen van de groep waartoe uw inkomen behoort. 

A: minder dan 2.000 gld netto per maand 

B: 2.000 tot 3.000 gld netto per maand 

C: 3.000 tot 4.000 gld netto per maand 

D: 4.000 tot 5.000 gld netto per maand 

E: meer dan 5.000 gld netto per maand 



1 	NETTO EIGEN INKOMEN 

KAART 1B, vraag HH3 

Het gaat om uw eigen netto-inkomen per maand na aftrek van belastingen en dergelijke. 

Kinderbijslag, sociale uitkeringen, AOW, VUT en pensioen gelden ook als inkomen. 

U hoeft alleen maar de letter te noemen van de groep waartoe uw inkomen behoort. 

A: lk heb geen eigen inkomen 

B: minder dan 2.000 gld netto per maand 

C: 2.000 tot 3.000 gld netto per maand 

D: 3.000 tot 4.000 gld netto per maand 

E: 4.000 tot 5.000 gld netto per maand 

F: meer dan 5.000 gld netto per maand 



KAART 2, vraag Pers 2 

HOOGST AFGERONDE OPLEIDING 

LA: Lager onderwijs 

(eventueel met LAVO, VGLO) 

LB: Lager beroepsonderwijs 

(LBO,LTS, ITO, LEAO, LHNO, Huishoudschool, Lagere Landbouw/Tuinbouw/Nautische school, 
3 jaar Handelsavondschool) 

MA: Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

(MAVO, IVO, (M)ULO, 3 jaar HBS, 3 jaar VW0, 3 jaar VHMO, Mrddenschool, 3 jaar Atheneum, 
3 jaar Gymnasium) 

MB: Middelbaar beroepsonderwijs 

(MBO, MTS (voor '68 UTS), MEAO, Bestuursambt (GA1), MHNO, INAS, Verpleegster, KMS, 
Politieschool, Middelbare Landbouw/Tuinbouw/Nautische school, Middelbare Detailhandelsschool, 
MBA/SPD-1) 

HA: Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

(HAVO, VW0, MMS, HBS, Gymnasium, Lyceum, Atheneum) 

HB: Hoger beroepsondenvijs en wetenschappelijk onderwijs 
(kandidaats) 

(HBO, HTS (voor '57 MTS), HEAO, Hoger Bestuursambt (GA2), SPD 2-3, Hogere 
Landbouw/Tuinbouw/Zeevaartschool, Hoger Detailhandelsschool, NLO, Kweekschool, MO-A 
(2e/3e graad), Politieacademie, Sociale/Pedagogische academie, KMA, MO-B (le graad), 
Kandidaatsopleiding) 

HW: Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) 

(Doctoraalopleiding, Drs, Ir, Mr, arts, tandarts, apotheker, Dr) 



, 

KAART 2A, vraag GEZ1-1 

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 

helemaal geen last van gehad 

een beetje last van gehad 

nogal last van gehad 

erg last van gehad 



KAART 3, vraag CONTR 1 

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 

helemaal oneens 

oneens 

neutraal 

eens 

helemaal eens 



KAART 4, vraag HG1 

PERSONEN DIE DE VOORVALLEN HEBBEN GEPLEEGD 

Partner of ex-partner 

Ook een ex-vriend of vriendin uit uw jeugd hoort hierbij. 

Familie 

Alle familieleden (ouders, broer/zuster, opa en oma etc.) en ook aangetrouwde 
familie. Ook pleegouders, pleegkinderen e.d. horen hierbij. 

NB. Het gaat wel steeds om de Nederlandse begripsaanduiding 

Huisgenoot 

Huisvriend 

lemand waarmee men een vriendschappelijke band heeft (of had) en die 
regelmatig thuis langs komt (of kwam) 



er zijn geen noemenswaardige gevolgen 

ik ben gescheiden van deze persoon 

ik heb familie verloren 

ik heb vrienden verloren 

ik moest verhuizen 

ik kon vaak niet naar mijn werk 

ik heb mijn baan verloren 

ik kan of kon me niet veel uitgaven veroorloven 

ik heb er drankproblemen door gekregen 

ik heb er drugsproblemen door gekregen 

ik heb er problemen met medicijnen door 
gekregen 

ik heb er eetproblemen door gekregen 

ik ben er overspannen van geworden 

ik kreeg angstgevoelens 

ik kreeg problemen met intimiteit en sexualiteit 

ik werd neerslachtig 

ik kreeg nachtmerries 

ik had minder zelfvertrouwen 

ik had moeite mensen te vertrouwen 

ik kreeg moeite met relaties 

jets anders, namelijk: 

wil niet zeggen/weet niet 

KAART 4a, vraag HG12 

GEVOLGEN VAN DE VOORVALLEN 



KAART 5, vraag Hulp 1 

° 
PERSONEN EN INSTELLINGEN 

NB. Het gaat bij onderstaande aanduidingen voor personen steeds om de Nederlandse 
I 	begripsaanduiding. 

partner of ex -partner 
partner (man) 
partner (vrouw) 
ex-partner (man) 
ex-partner (vrouw) 

broer of zuster 
broer 
zuster 
half-/stief-/pleegbroer/zwager 
half-/stief-/pleeg-/schoonzuster 

ouders of grootouders 
vader 
moeder 
stief-/pleeg-/schoonvader 
stief-/pleeg-/schoonmoeder 
opa 
oma 

kinderen 
zoon 
dochter 
stief-/pleeg-/schoonzoon 
stief-/pleeg-/schoondochter 

anderen (familie) 
oom 
tante 
ander familielid 

anderen (geen familie) 
vriend/vriendin 
kennis 
een onbekende 
anders, namelijk 

arts of instelling 
huisarts 
schoolarts 
politie 
buro voor rechtshulp 
justitie 
crisisopvang 
telefonische hulpdienst 
school 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
een geestelijke (pastoor, dominee) 
EHBO 
Bureau slachtofferhulp 
RIAGG 
Blijf van m'n lijf 
therapeutische hulpverlening 
andere instelling, namelijk 
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