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Het gezin moet voor kinderen een veilige basis zijn. Maar dit is 
lang niet altijd het geval. Uit het onderzoek Huiselijk geweld op 
het netvlies gebrand blijkt dat in Nederland bij minimaal een kwart 
van de geregistreerde gevallen van huiselijk geweld sprake is van 
kinderen als getuige. Kinderen die getuige zijn, lopen een verhoogd 
risico om zelf probleemgedrag te ontwikkelen. Tijdig en goed 
interveniëren is daarom noodzakelijk.

door Annemiek Nieuwenhuis 
De auteur is werkzaam bij Bureau Beke in Arnhem 

Selma is een meisje van 10 jaar oud. Ongeveer een 
keer per week wordt zij ’s avonds wakker van het 
geschreeuw van haar ouders. Zij hebben dan weer 
ruzie, Selma weet niet waarom. Soms gaat ze 
 stiekem naar beneden om te kijken of haar moeder 
de ruzie wel overleeft. Ze ziet dan dat haar moeder 
door haar vader wordt geslagen. Zodra het geweld 
stopt, gaat ze weer naar haar eigen kamer, maar 
slapen kan ze niet meer. De beelden van het geweld 
staan op haar netvlies gebrand. 

Voor het onderzoek Huiselijk geweld op het netvlies 
gebrand van Bureau Beke werden kinderen die 
 getuige van huiselijk geweld zijn aan de hand van 

verschillende bronnen (literatuur, empirische 
 gegevens en interviews) in beeld gebracht. Op 
basis van literatuur is gekeken of de veronder-
stelling ‘de overdracht van geweld’ voor kinderen 
als getuige opgaat. De vraag is of deze kinderen 
later ook zelf dader worden van geweld. Voor het 
empirische deel zijn 1000 incidenten van huiselijk 
geweld uit 2006 geanalyseerd, die in opdracht van 
het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en 
de Politietaak zijn verzameld. Dit zijn 40 incidenten 
per politieregio. Hierbij zijn de  incidenten met 
 kinderen als getuige afgezet tegen de incidenten 
waarbij geen kinderen in het spel zijn. Aanvullend 
zijn er interviews gehouden met een aantal 
 des kundigen van onder andere de politie, de Raad 
voor de Kinderbescherming en hulpverlenings-
organisaties. 

Kinderen als getuige van huiselijk geweld 
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ONDERRAPPORTAGE
Bij ruim de helft (57 procent) van de 1000 incidenten 
van huiselijk geweld maken kind(eren) deel uit van 
het gezin. Bij slechts 23 procent van het totale 
 aantal incidenten staan kinderen geregistreerd 
als getuige. Dit percentage is als ondergrens te 
beschouwen, aangezien er sprake is van onder-
rapportage in de politieregistratie. Aan het moment 
dat een incident bij de politie terechtkomt, gaat 
namelijk vaak al een cyclus van gewelddadige 
 incidenten vooraf. De kans bestaat dus dat een kind 
al eerder en vaker getuige is geweest van huiselijk 
geweld.

Kinderen hoeven niet daad  -
werkelijk bij de ruzie aanwezig 
te zijn om aan huiselijk geweld 
te worden blootgesteld

Bovendien moet ‘getuige zijn’ veel breder worden 
gedefinieerd dan alleen het zien of horen van 
geweld. Deskundigen spreken daarom over bloot-
steling aan huiselijk geweld; kinderen hoeven niet 

daadwerkelijk bij de ruzie aanwezig te zijn om aan 
huiselijk geweld te worden blootgesteld. Zij kunnen 
ook met spanning en dreiging van geweld worden 
geconfronteerd of te maken krijgen met de directe 
consequenties van geweld. De politie kan bijvoor-
beeld aan huis komen of er treden veranderingen 
op in de woon- en/of gezinssituatie. Volgens de 
 deskundigen zijn kinderen die opgroeien in een 
gezin waar sprake is van huiselijk geweld, per definitie 
getuigen. Ook al zijn zij niet daadwerkelijk bij 
het gewelddadige incident aanwezig. Het percen-
tage kinderen als getuige zal daarom meer naar 
de 57 procent neigen dan naar de ondergrens van 
23 procent.

ACHTERGRONDKENMERKEN
De incidenten waarbij kinderen staan geregistreerd 
als getuige van huiselijk geweld, zijn in het onder-
zoek nader geanalyseerd. Het blijkt dat in twee 
derde van de gevallen kinderen getuige zijn van 
lichamelijk geweld, zij worden in mindere mate 
geconfronteerd met geestelijk (27 procent) of 
 seksueel geweld (4 procent). Het geweld is in twee 
derde van de gevallen gericht tegen de (stief)moeder 
van de kinderen, maar andere gezins- of familie-
leden kunnen ook het slachtoffer worden.  
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Bij een op de vijf incidenten zijn kinderen getuige 
van geweld dat is gericht tegen andere kinderen; 
meestal een broer of zus. Incidenten waarbij 
 kinderen getuige zijn van geweld waarvan de vader 
het slachtoffer is, komen in de politieregistratie 
nauwelijks voor. 

Van de totale groep slachtoffers is het merendeel 
tussen 25 en 44 jaar oud. Afgezet tegen de landelijke 
populatie is het aandeel slachtoffers van Marok-
kaanse, Antilliaanse, Surinaamse of een andere 
niet-Europese etniciteit oververtegenwoordigd. 
De helft van de slachtoffers staat eerder geregi-
streerd in de systemen van de politie als slachtoffer 
van huiselijk geweld, twee derde komt een tot 
drie keer voor, de rest zelfs vaker. Daarnaast staat 
ruim een op de vijf slachtoffers geregistreerd  
als verdachte van voornamelijk gewelds- en 
 ver mogensmisdrijven. 

De achtergrondkenmerken van 
verdachten en slachtoffers komen 
grotendeels overeen

In de meeste gevallen is de (stief)vader van de 
 kinderen de verdachte. De achtergrondkenmerken 
van verdachten en slachtoffers komen grotendeels 
overeen. Twee derde van de verdachten is tussen 
de 25 en 44 jaar oud en bijna 40 procent is in het 
buitenland geboren. Net als bij de slachtoffers, 
komen de verdachten met een buitenlandse achter-
grond voornamelijk uit niet-Europese landen. 
Het blijkt dat niet alleen herhaald slachtofferschap 
aanzienlijk vaak voorkomt, ook is er sprake van 
een hoog percentage recidive van de verdachte: 
een op de drie verdachten staat geregistreerd als 
recidivist van huiselijk geweld. 

TWEE BEDREIGINGEN 
Als incidenten met kinderen als getuige worden 
afgezet tegen incidenten zonder kinderen, dan 
komen twee opvallende risicofactoren naar voren 
die bij de aanpak van huiselijk geweld van belang 
zijn. Ten eerste is dit de afwezigheid van het delicts-
besef van psychisch geweld. Het blijkt dat psychisch 
geweld minder vaak wordt geregistreerd bij de 
gezinnen met kinderen dan bij de incidenten zonder 
kinderen. Dit wil volgens de deskundigen niet 

 zeggen dat psychisch geweld in deze gezinnen 
 minder vaak voorkomt. Moeders lijken minder snel 
aangifte te doen van alleen psychisch geweld, 
omdat dit niet als aangiftewaardig wordt gezien. 
Deze gezinnen raken vaak pas bekend bij de politie 
wanneer het geweld al langer speelt en de fase van 
het gebruik van alleen psychisch geweld al is gepas-
seerd. Kennelijk verleggen de moeders hun grenzen 
steeds verder. 

Moeders blijven bij hun geweld-
dadige partner omdat zij hun 
kinderen niet uit hun vertrouwde 
omgeving willen halen

De tweede risicofactor is dat kinderen de relatie 
tussen slachtoffer en dader, vaak buiten de macht 
van het slachtoffer, in stand houden. Maar liefst de 
helft (51 procent) van de moeders staat eerder gere-
gistreerd als slachtoffer van huiselijk geweld versus 
ruim een derde (37 procent) van de slachtoffers 
 zonder kinderen. Deskundigen zeggen dat deze 
moeders bij hun gewelddadige partner blijven, 
omdat zij hun kinderen niet uit hun vertrouwde 
omgeving willen halen of van hun vader willen 
scheiden. Praktisch gezien, is het ook lastiger voor 
moeders met kinderen om bij hun partner weg 
te gaan. Slachtoffers die geen kinderen hebben, 
kunnen makkelijker elders onderdak vinden en 
daarnaast zijn zij vaak zelfstandiger en emotioneel 
en financieel minder afhankelijk van hun partner. 
Daarnaast kan het volgens deskundigen zo zijn dat 
ouders, nadat zij uiteindelijk uit elkaar zijn, meer 
risico lopen op herhaaldelijk geweld omdat zij door 
voogdij, omgangsregelingen en opvoeding nog met 
elkaar verbonden zijn. 

OVERDRACHT VAN GEWELD
Uit de literatuur blijkt dat kinderen als getuige, 
zowel op de korte als lange termijn, meer problemen 
in hun leven ondervinden dan kinderen uit niet-
gewelddadige gezinnen. Op de korte termijn laten 
kinderen als getuige meer antisociaal gedrag zien 
en kampen ze vaker met internaliserende 
 problemen zoals depressie en angststoornissen. 
Ook vertonen zij meer symptomen van een post-
traumatische stresstoornis, beschikken ze over 
minder verbale vaardigheden en kunnen ze minder 
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goed cognitief functioneren. Op de lange termijn 
kunnen kinderen die getuige zijn geweest van 
 huiselijk geweld ook zelf dader worden, de zoge-
naamde ‘overdracht van geweld’. Het zijn van getuige 
van huiselijk geweld hangt namelijk samen met 
toekomstig crimineel en gewelddadig gedrag. Naast 
toekomstig daderschap worden deze kinderen ook 
vaker slachtoffer van huiselijk geweld in de eigen 
relatie, dit geldt alleen voor vrouwen. 

Bij deze bevindingen is echter een kritische kant-
tekening op zijn plaats. Het merendeel van deze 
gezinnen kent, naast huiselijk geweld, ook andere 
problemen, zoals armoede, alcohol- en drugs-
gebruik van ouders, huwelijks- en psychische 
 problemen bij ouders. Deskundigen spreken in deze 
 context dan ook van ‘multiproblemgezinnen’. Het is 
daarom lastig om de impact van het zijn van getuige 
van huiselijk geweld te isoleren. Het kan ook zo zijn 
dat deze andere risicofactoren het ontstaan van 
crimineel en gewelddadig gedrag veroorzaken. 
De overdracht van geweld is in deze context dan 
ook niet altijd met zekerheid vast te stellen. Wel is 
het zo dat deze kinderen opgroeien in een omgeving 
die schadelijk kan zijn voor hun ontwikkeling, met 
een verhoogd risico op toekomstig gewelddadig en 
crimineel gedrag.

AANPAK 
De taak om huiselijk geweld een halt toe te roepen, 
rust niet alleen op de schouders van de politie en 
hulpverleningsorganisaties, maar juist ook bij 
daders en slachtoffers zelf. Met name slachtoffers 
moeten zich meer bewust worden van hun proble-
matiek, de ernst hiervan en de gevolgen die dit kan 
hebben voor hun kinderen. Het moet duidelijk zijn 
dat psychisch geweld een strafwaardig delict is waar 
slachtoffers aangifte van moeten doen. 

Het huisverbod lijkt een goede en 
adequate maatregel voor met name 
slachtoffers met kinderen

Daarnaast is het ook belangrijk dat slachtoffers uit 
hun slachtofferrol kruipen en voor zichzelf en de 
kinderen opkomen. Huiselijk geweld, en helemaal 
het herhaalde karakter hiervan, mag door de slacht-
offers niet worden geaccepteerd. 

Een nieuwe maatregel bij de aanpak van huiselijk 
geweld is het huisverbod. In het licht van het 
 huidige onderzoek lijkt dit een goede en adequate 
maatregel voor met name slachtoffers met kinde-
ren. Bij een huisverbod wordt de dader, voor een 
bepaalde periode, de woning ontzegd. De dader 
wordt uit huis geplaatst en het slachtoffer kan met 
haar kinderen thuis blijven wonen. Dit is belangrijk, 
want juist in gezinnen met kinderen is het voor 
moeders moeilijk om aan het huiselijk geweld te 
ontvluchten. De afhankelijkheidspositie van deze 
moeders kan er een reden voor zijn dat zij geen 
 stappen ondernemen en huiselijk geweld zich blijft 
voordoen. Bij een huisverbod heeft het slachtoffer 
niet de praktische rompslomp om een ander onder-
komen te zoeken. De vrouwen zijn hierdoor minder 
afhankelijk van hun partner en kunnen de regie over 
hun leven weer in eigen handen nemen. Daarnaast 
is misschien nog wel belangrijker dat de kinderen in 
hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen.

Voor Selma en vele andere kinderen wordt door 
 verschillende organisaties in Nederland hard 
gewerkt om huiselijk geweld een halt toe te roepen. 
Het is hierbij van belang dat de ketenpartners 
samenwerken oftewel dat er sprake is van een 
 multidisciplinaire aanpak. Dit onderzoek laat 
zien dat, naast dadergerichte maatregelen, er ook 
aandacht moet zijn voor de slachtoffers en hun 
 kinderen. Door zowel slachtoffers als de kinderen 
een helpende hand te bieden, maar ze ook te wijzen 
op hun eigen verantwoordelijkheden kan het 
geweld worden gestopt en de overdracht van 
geweld worden voorkomen. <<

De publicatie Huiselijk geweld op het netvlies 
gebrand kan worden besteld via www.beke.nl




