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Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige 
zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. 
In Nederland is hier weinig tot geen empirisch onderzoek naar gedaan. Het is 
niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld. Ook is 
het de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van 
daders en slachtoffers zijn.

In het onderzoek ‘Huiselijk geweld op het netvlies gebrand’ staan deze vraag-
stukken centraal. Aan de hand van landelijke politiecijfers is de groep kinderen 
die getuige is van huiselijk geweld in beeld gebracht. Het blijkt dat naar schat-
ting jaarlijks minimaal 60.000 kinderen opgroeien in een gezin waar sprake is van 
huiselijk geweld. Hiervan zijn ongeveer 25.500 kinderen daadwerkelijk getuige 
van het geweld. Deze gewelddadige incidenten worden in dit onderzoek nader 
geanalyseerd. Achtergrondkenmerken en risicofactoren worden in beeld gebracht 
en door een aantal deskundigen uit het veld is gevraagd om deze bevindingen in 
perspectief te plaatsen. 

Daarnaast biedt dit onderzoek zicht op de nadelige effecten voor kinderen die  
getuige zijn van huiselijk geweld. Uit de literatuur blijkt dat kinderen zowel op 
korte als op lange termijn (ernstige) emotionele en gedragsproblemen kunnen 
ondervinden door het getuige zijn van huiselijk geweld. Maar kan er in deze 
context ook gesproken worden van een overdracht van geweld?
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In het kader van de studie criminologie kreeg ik de mogelijkheid om bij Advies- en On-
derzoeksgroep Beke een half jaar stage te lopen en ervaring op te doen in het doen van 
onderzoek. Tijdens deze stage viel ik met mijn neus in de boter. Het was mogelijk om de 
dataset van het landelijke onderzoek naar omvang en aard van huiselijk geweld in Neder-
land voor mijn afstudeeronderzoek te gebruiken. Aangezien er naar de groep kinderen 
die getuige is van huiselijk geweld in Nederland weinig tot geen empirisch onderzoek is 
gedaan, heb ik deze groep nader geanalyseerd. Het blijkt dat bij veel incidenten huiselijk 
geweld kinderen getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Deze ingrijpende beelden 
staan op het netvlies van deze kinderen gebrand. 

In het voorwoord hoort ook het dankwoord thuis. Ten eerste wil ik mijn ouders en zus be-
danken voor hun vertrouwen en steun. Zij hebben mij de vrijheid gegeven om mijn studie 
en dit onderzoek goed af te ronden. Ten tweede wil ik natuurlijk Advies- en Onderzoeks-
groep Beke bedanken voor de mogelijkheid die zij mij hebben geboden om stage te lopen 
en mijn afstudeeronderzoek te vervullen. In het bijzonder wil ik Henk Ferwerda bedanken 
voor zijn deskundige en inspirerende feedback. In het algemeen wil ik alle collega’s be-
danken voor het beantwoorden van mijn vragen, de lekkere koffi e en het warme gevoel 
waarmee ik ben opgenomen. Tevens wil ik de deskundigen bedanken die hun kostbare tijd 
hebben vrijgemaakt om een reactie te geven op mijn onderzoek. Ik heb genoten van deze 
informatieve gesprekken. Daarnaast wil ik Joke Harte bedanken voor de kritische en bruik-
bare feedback. 

Het leek er heel even op dat ik de ‘eeuwige scriptiestudent’ zou blijven maar dankzij de 
opbeurende woorden “je bent er bijna”, “gewoon doen, dan valt het wel mee” en “de 
laatste loodjes zijn altijd zwaar, maar je kunt het wel” heb ik mijn stuk toch weten af te 
ronden! Bedankt! 

       Annemiek Nieuwenhuis
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1  Inleiding

Geweld komt in onze samenleving veelvuldig voor. Zowel uit politiecijfers als slachtoffer-
enquêtes blijkt dat het aantal geweldsincidenten vandaag de dag erg hoog is (CBS, 2007; 
Van der Heide & Eggen, 2007). Niet alleen volwassenen worden hieraan blootgesteld, 
maar ook veel kinderen lopen het risico om al op jonge leeftijd geconfronteerd te worden 
met verschillende vormen van geweld. Een relatief grote groep kinderen wordt zelf ver-
waarloosd, mishandeld en/of seksueel misbruikt. Maar het wordt verondersteld dat er nog 
meer kinderen getuige zijn van geweld. Deze kinderen kunnen onder andere in de huise-
lijke kring worden geconfronteerd met geweld, we hebben het dan over huiselijk geweld 
(Dijkstra, 2001; Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1997). 

Beleidsmakers en onderzoekers hebben kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld een 
lange tijd over het hoofd gezien. Hierdoor ontbreken langetermijngegevens over aard, 
omvang en de gevolgen van deze problematiek (Dijkstra, 2001, Edleson, 1999; Fantuzzo 
& Mohr, 1999). Jarenlang is de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld ‘onzicht-
baar’ gebleven, maar vanaf de jaren ’90 is hier langzamerhand verandering in gekomen. 
Voornamelijk in Canada en Verenigde Staten is deze ‘vergeten’ groep kinderen steeds 
meer in de belangstelling komen te staan. Het besef groeide dat niet alleen kinderen 
die direct slachtoffer zijn van huiselijk geweld hier op de korte en lange termijn ernstige 
schade van kunnen ondervinden, maar ook de kinderen die hier getuige van zijn (Dijkstra & 
Baeten, 2003; Edleson et al. 2007). Dat er ook in Nederland steeds meer aandacht is voor 
deze kinderen blijkt uit de kabinetsnota Privé Geweld – Publieke zaak (Ministerie van Jus-
titie, 2002). In opdracht van het ministerie van Justitie is er een inventariserend onderzoek 
uitgevoerd naar de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen die daar getuige van zijn 
(Dijkstra, 2001). Uit dat onderzoek blijkt dat deze kinderen op de korte termijn last kun-
nen krijgen van problemen als depressie, plotselinge gedragsverandering, terugtrekken, 
concentratieverlies, baldadigheid, angst en boosheid (Dijkstra, 2001). De gevolgen van 
huiselijk geweld voor kinderen vormen voor het kabinet dan ook een van de belangrijkste 
redenen om maatregelen te nemen tegen huiselijk geweld (Ministerie van Justitie, 2002). 

Er is weinig zicht op de langetermijngevolgen die huiselijk geweld heeft voor kinderen. 
Wel is er al enkele jaren een debat gaande over de mogelijkheid dat geweld zich zowel 
binnen als tussen generaties herhaalt. De aanname die in dit debat ter discussie staat, is de 
intergenerationele overdrachtshypothese. Daarin wordt aangenomen dat het ondergaan 
van geweld in de jeugd met grote waarschijnlijkheid leidt tot later gewelddadig gedrag. 
De slachtoffers van vandaag worden wel de daders van morgen genoemd. Vermoed wordt 
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dat er sprake is van een cirkel van geweld (Dijkstra, 2001). Het is de vraag of deze over-
drachtshypothese ook geldt voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. 

In Nederland is naar de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld weinig tot geen 
empirisch onderzoek gedaan. Het is niet duidelijk om hoeveel kinderen het gaat en op 
welke manieren zij getuige zijn van huiselijk geweld. De cijfers die momenteel circuleren 
over het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld (100.000 tot 200.000 op jaar-
basis), zijn gebaseerd op buitenlandse gegevens (Andrews, 2002; Vissers & van Harten, 
2007). Deze cijfers kunnen niet door Nederlandse onderzoeken worden onderbouwd. 
Maar om goede aanpak en passende zorg te kunnen bieden, is het echter van belang om 
deze groep kinderen in Nederland in beeld te brengen. 
Advies- en Onderzoeksgroep Beke heeft recent een landelijk onderzoek uitgevoerd naar 
huiselijk geweld (Ferwerda, 2007). Aard, omvang, achtergrondkenmerken en aanpak zijn 
in kaart gebracht. In het onderhavige onderzoek wordt een klein onderdeel van het alge-
mene onderzoek naar huiselijk geweld verder uitgediept: de groep kinderen die getuige 
is van huiselijk geweld wordt nader geanalyseerd. De vragen naar omvang en aard van 
de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld worden met behulp van empirische 
gegevens beantwoord. Ter verdieping van de onderzoekresultaten wordt een aantal inter-
views gehouden met deskundigen uit het veld. Door middel van literatuuronderzoek wordt 
achterhaald wat bekend is over de schadelijke gevolgen van het getuige zijn van huiselijk 
geweld. Gekeken wordt of het getuige zijn inderdaad zo schadelijk is voor kinderen als 
wordt verondersteld en zo ja, op welke manier het dan schadelijk is. Ook wordt gekeken of 
het aannemelijk is dat er sprake is van een overdracht van geweld. 

1.1 Onderzoeksvragen
Om meer inzicht te krijgen in de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld in 
Nederland staat in dit onderzoek de volgende probleemstelling centraal: 

Wat is de omvang en aard van de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld in 
Nederland en wat is er bekend over de relatie tussen het als kind getuige zijn van huiselijk 
geweld en het vertonen van later gewelddadig gedrag?

In dit onderzoek worden de volgende defi nities gehanteerd. Onder geweld wordt aantas-
ting van de persoonlijke integriteit verstaan waarbij onderscheid kan worden gemaakt tus-
sen geestelijk en lichamelijk (waaronder seksueel) geweld (Van Dijk, et al., 1997). 
Geweld wordt als huiselijk geweld gedefi nieerd als de dader afkomstig is uit de ‘huiselijke 
kring’ van het slachtoffer (Van Dijk, et al., 1997). De huiselijke kring bestaat uit (ex)partners, 
gezinsleden, familieleden en huisvrienden.1 De relatie tussen dader en slachtoffer staat 
centraal en niet de locatie van het gepleegde delict. Huiselijk geweld is dus niet enkel 
‘geweld in een huis’ maar omvat ook die delicten waarbij familie en bekenden elkaar bui-
tenshuis geweld aandoen: op straat, in het café of in de tuin. Het ‘huiselijke’ van huiselijk 
geweld wordt dus niet bepaald door de plek waar het gebeurt, maar door de persoon die 
het doet (Van Dijk, et al., 1997). 
In veel publicaties over kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, wordt huiselijk ge-
weld gezien als fysiek geweld dat gericht is tegen de moeder van de kinderen. Hierbij is 
de vader of de (ex)vriend van de moeder meestal degene die mishandelt. Er is minder 
aandacht voor kinderen die getuige zijn van andere vormen van huiselijk geweld zoals psy-
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chisch en seksueel geweld. Ook is er weinig onderzoek gedaan naar de dynamiek van ge-
weld in verschillende gezinsrelaties; kinderen kunnen namelijk ook worden geconfronteerd 
met situaties waar geweld zich voordoet tussen andere gezins- en/of familieleden2 (Dijkstra 
& Baeten, 2003; Edleson et al., 2007). In het onderhavige onderzoek zal de focus echter 
liggen op kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld in het algemeen. Het gaat hierbij 
om kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Het getuige zijn van huiselijk geweld wordt opgevat als een vorm van kindermishandeling. 
Kindermishandeling is “...elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of geweldda-
dige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen 
ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid 
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te 
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel” (Wet op 
de Jeugdzorg, artikel 1, lid m). Dit onderzoek richt zich alleen op kinderen die getuige zijn 
van huiselijk geweld en niet op direct slachtofferschap van huiselijk geweld. Het gaat dus 
niet om geweld (fysiek en /of psychisch) dat zich direct richt tegen de kinderen (Dijkstra, 
2001). 
Uit onderzoek blijkt echter dat het onderscheid tussen het zijn van getuige en slachtoffer 
niet altijd zo eenvoudig te maken is. Er wordt namelijk vaak gewezen op de overlap tussen 
geweld dat zich zowel tegen de moeder als de kinderen richt (Edleson, 1999; Lamers-Win-
kelman, 1999).3 Maar in dit onderzoek wordt geprobeerd om onderscheid te maken tussen 
het zijn van getuige en direct slachtoffer. De groep kinderen die getuige is van huiselijk 
geweld maar zelf geen direct slachtoffer is, wordt bestudeerd. Gewelddadig gedrag wordt 
in dit onderzoek gezien als gedrag dat leidt tot fysieke en/of mentale beschadigingen (Van 
Dijk, et al., 1997).

De probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de onderstaande deelvragen: 
1. Hoeveel kinderen (omvang) zijn er jaarlijks getuige van huiselijk geweld in Nederland? 
2. Op welke manieren (aard) zijn kinderen in Nederland getuige van huiselijk geweld ofte-

wel wat is de context waarin het huiselijk geweld zich afspeelt?
3. Wat zijn de persoonskenmerken (leeftijd, sekse en etnische achtergrond) van de kinde-

ren die getuige zijn huiselijk geweld? 
4. Wat zijn de kenmerken van de gewelddadige thuissituatie oftewel wat zijn de persoons-

kenmerken (leeftijd, sekse en etnische achtergrond) van de slachtoffers en verdachten?
5. Wat er is in de literatuur bekend over de effecten op korte en lange termijn voor kinde-

ren die getuige zijn van huiselijk geweld? 
6. Welke theoretische achtergronden (criminologische en psychologische theorieën) kun-

nen worden gebruikt om het ontstaan van negatieve effecten van het zijn van getuige 
van huiselijk geweld op kinderen te verklaren? 

1.2 Onderzoeksmethoden 
De kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld worden aan de hand van verschillende 
gegevensbronnen (literatuur, empirische gegevens en interviews) in beeld gebracht. In dit 
beschrijvende onderzoek is daarom sprake van triangulatie.4 Het onderzoek wordt opge-
deeld in drie verschillende delen. 

In het eerste deel: Literatuur wordt relevante literatuur over kinderen die getuige zijn van 
huiselijk geweld behandeld. De literatuurverkenning voor de deelvragen 1 tot en met 4 
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dient als basis voor het empirische gedeelte van dit onderzoek. De focus van het literatuur-
onderzoek zal voornamelijk liggen op vragen welke effecten het zijn van getuige van huise-
lijk geweld met zich meebrengt en welke theoretische achtergronden dit kunnen verklaren 
(deelvragen 5 en 6). 

In het tweede deel: Empirie worden de deelvragen 1 tot en met 4 nader beantwoord met 
behulp van empirische gegevens voor de Nederlandse situatie. De data die voor deze 
studie worden gebruikt, zijn beschikbaar gesteld door Advies- en Onderzoeksgroep Beke 
die gegevens heeft verzameld over huiselijk geweld.5 Ingezoomd zal worden op de groep 
kinderen die getuige is geweest van huiselijk geweld. Omvang, aard en achtergrondken-
merken zullen worden beschreven. Deze gegevens worden aangevuld met de resultaten 
uit de interviews die zijn gehouden met een aantal deskundigen. Een beperking van dit on-
derzoek is dat er geen longitudinale datagegevens bekend zijn over de groep kinderen die 
getuige is van huiselijk geweld. Hierdoor kunnen de gevolgen die het zijn van getuige voor 
deze groep kinderen heeft, niet op basis van empirische gegevens worden onderzocht. 

In het derde deel: Balans staat de beantwoording van de probleemstelling centraal. Aan 
de hand van de resultaten van zowel de literatuur als de empirische studie worden conclu-
sies getrokken en worden aanbevelingen (voor toekomstig onderzoek) gedaan. 

Noten
1 Personen die een vriendschappelijke band onderhouden met het slachtoffer of met iemand uit 

de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en die het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoeten 
(van Dijk, et al., 1997).

2 Huiselijk geweld kan zich namelijk ook afspelen tussen bijvoorbeeld ouders en andere kinderen uit 
het gezin en kinderen onderling. 

3 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwenmishandeling in 30 tot 60% van de gevallen 
samengaat met kindermishandeling (Edleson, 1999; Lamers-Winkelman, 1999).

4 Triangulatie houdt in dat er binnen één onderzoek vanuit verschillende bronnen gegevens worden 
verzameld om een beter beeld te krijgen van de situatie. Beperkingen van de ene bron worden op 
deze manier ondervangen door de kwaliteit van een andere bron.

5 Advies- en Onderzoeksgroep Beke heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
Nederlandse politie, Landelijk Bureau Huiselijk Geweld en de Politietaak.

12                 Huiselijk geweld op het netvlies gebrand



DEEL I  LITERATUUR





2  Methoden van het
  literatuuronderzoek

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de literatuurverkenning is uitgevoerd 
en welke selectiecriteria daarbij zijn toegepast. 

2.1 Dataverzameling 
Om alle deelvragen te beantwoorden, is er literatuur gezocht via de universiteitsbiblio-
theek van de Vrije Universiteit Amsterdam, PiCarta, ScienceDirect en zoekmachine Google. 
De volgende trefwoorden zijn gebruikt: Huiselijk geweld, Geweld thuis, Gewelddadige 
thuissituatie, Geweld in gezinnen, Geweld tussen partners, Geweld in de thuissituatie, Ge-
weld binnen gezinnen, Partner geweld, Agressie thuis, Domestic violence, Intimate partner 
violence, Marital violence, Kinderen in de thuissituatie, Kinderen en geweld, Kinderen en 
thuisgeweld, Kinderen in een gewelddadige thuissituatie, Domestic violence and children, 
Intimate partner violence and children en Children and violence. Tevens is er intern bij 
Advies- en Onderzoeksgroep Beke gezocht naar literatuur over huiselijk geweld. Binnen 
de gevonden publicaties is er aan de hand van de sneeuwbalmethode (via-via) naar aanvul-
lende literatuur gezocht. 

2.2 Selectiecriteria 
Er is zeer veel buitenlandse literatuur te vinden betreffende de vraag welke effecten het 
zijn van getuige van huiselijk geweld met zich meebrengt (deelvraag 5). Deze literatuur 
is niet altijd even relevant en bovendien verschillend wat betreft de kwaliteit van het be-
schreven onderzoek. Er wordt dikwijls gebruik gemaakt van programmadata of specifi eke 
onderzoeksgroepen (die met de hulpverlening in aanraking zijn geweest) zijn nader onder-
zocht. Vanwege deze verscheidenheid is een selectie gemaakt aan de hand van een drietal 
criteria: 
• Allereerst is er geen gebruik gemaakt van studies die ouder zijn dan 10 jaar; alleen stu-

dies uit de periode van 1997 tot en met 2007 zijn geselecteerd. De reden hiervan is dat 
dit fenomeen pas recentelijk met eenduidige defi nities en goede onderzoeksmethoden 
wordt onderzocht. De effecten voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kun-
nen daardoor beter aan de hand van recente onderzoeken worden bestudeerd. 

• Ten tweede zijn uitsluitend studies waarin een vergelijking is gemaakt tussen minstens 
twee verschillende groepen kinderen geselecteerd. In de meeste gevallen is dat een 
onderzoeksgroep (kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld) en een vergelijkings- 
of controlegroep (kinderen die geen ervaringen hebben met huiselijk geweld). Dit om-
dat de focus van het literatuuronderzoek vooral ligt op de effecten.

• Tot slot is er gelet op de methodologische kwaliteit van de studies. Het is van belang 
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dat de studies onderscheid maken tussen kinderen die alleen getuige zijn van huiselijk 
geweld en kinderen die zowel getuige als direct slachtoffer zijn. Dit om te voorkomen 
dat er effecten worden gemeten die samenhangen met het zijn van slachtoffer van hui-
selijk geweld. Tevens is er kritisch gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van 
de studies. Studies die bijvoorbeeld zijn gebaseerd op programmadata en specifi eke 
onderzoeksgroepen en studies waarbij alleen de ouders (meestal de moeder) zijn geïn-
terviewd, zijn buiten beschouwing gelaten. 

In totaal zijn er 33 studies gevonden die in de periode van 1997 tot 2007 zijn gepubliceerd. 
Een deel (9 studies) hiervan betreft literatuuronderzoeken (Andrews, 2002; Dijkstra, 2001; 
Dijkstra & Baeten, 2003; Edleson, 1999; Fantuzzo & Mohr, 1999; Margolin & Gordis, 2000; 
Osofsky, 1999; Osofsky, 2003; Wolfe et al., 2003). Omdat deze literatuuronderzoeken voor-
namelijk zijn gebaseerd op studies die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, zijn de 
resultaten van deze onderzoeken niet integraal overgenomen. Een uitzondering hierop is 
het onderzoek van Wolfe et al. (2003). Deze onderzoekers hebben een meta-analyse uitge-
voerd van 41 studies die rapporteren over de effecten van het zijn van getuige van huiselijk 
geweld. Niet alle studies in de analyse van Wolfe et al. (2003) voldoen aan bovengenoem-
de criteriapunten.1 Maar vanwege de hoge methodologische kwaliteit van de meta-analyse 
en de hoge relevantie zijn de resultaten van deze analyse in dit huidige onderzoek wel 
meegenomen.2

Tien studies (Corvo & Carpenter, 2000; Graham-Bermann & Levendosky, 1998; Graham-
Bermann, et al., 2006; Griffi ng et al., 2006; Huges & Luke, 1998; Johnson & Lieberman, 
2007; Laumakis, Margolin & John, 1998; Lehmann, 1997; Mbilinyi et al., 2007; Spilbury et 
al., 2007) zijn in dit onderzoek niet besproken omdat ze niet voldoen aan het tweede crite-
riapunt. Deze studies zijn gebaseerd op één selectieve groep kinderen, namelijk kinderen 
die getuige zijn van huiselijk geweld (en soms ook slachtoffer). Deze groep kinderen (on-
derzoeksgroep) wordt niet afgezet tegen kinderen uit niet-gewelddadige gezinnen (verge-
lijkings- of controlegroep). 
Bij zes studies (Currie, 2006; DeJonghe et al., 2005; Hindin & Gultiano, 2006; Martin et al., 
2002; Meija, Kliewer, & Williams, 2006; Moffi tt & Caspi, 1999) was de methodologische 
opzet niet voldoende om alleen die effecten te meten die het zijn van getuige van huiselijk 
geweld met zich meebrengt. In deze onderzoeken is er geen onderscheid gemaakt (of dit 
wordt niet voldoende duidelijk) tussen de kinderen getuige waren van huiselijk geweld en 
de kinderen die daarnaast ook slachtoffer zijn. 
Uiteindelijk zijn er negen studies (Ehrensaft et al., 2003; Eitle en Turner, 2002; Herrera en 
McCloskey, 2001; Huth-Bocks, Levendosky & Semel, 2001; Maker, Kemmelmeier & Pe-
terson, 1998; Murrell, Christoff & Henning, 2007; Rossman, 1998 In: Holden et al., 1998; 
Sternberg et al., 2005; Wolfe et al., 2003) overgebleven die zijn gebruikt voor de beant-
woording van deelvraag 5. 

Voor de beantwoording van de overige deelvragen is een verkennend literatuuronderzoek 
uitgevoerd. Aan deze literatuur zijn geen strikte eisen verbonden. Er is wel gelet op de 
validiteit en betrouwbaarheid van deze onderzoeken. Onderzoeken naar omvang en aard 
met bijvoorbeeld een kleine en/of selecte steekproef zijn niet meegenomen (Bijleveld, 
2005). 
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Noten
1 Het blijkt namelijk dat het merendeel (25 van de 41) van de studies dateert uit de periode voor 

1997. Tevens is deze analyse niet uitsluitend gebaseerd op studies die gebruik hebben gemaakt 
van zowel een onderzoeksgroep als een vergelijkings- of controlegroep. Bij 9 van de 41 studies 
worden namelijk alleen correlaties binnen één groep weergegeven.

2 De studies die in deze meta-analyse zijn behandeld, worden niet meer apart in dit onderzoek 
besproken. 
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In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de literatuur een antwoord gezocht op de vra-
gen betreffende het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld in Nederland, de 
manieren waarop deze kinderen getuige zijn en de kenmerken van deze kinderen en hun 
thuissituatie (deelvragen 1 tot en met 4). Dit wordt eerst voor de Nederlandse situatie in 
beeld gebracht, maar vanwege het ontbreken van voldoende literatuur worden er ook 
enkele buitenlandse onderzoeken besproken.

3.1 Huiselijk geweld in Nederland  
Het blijkt dat er in Nederland nauwelijks onderzoeksgegevens bekend zijn over het aantal 
kinderen dat getuige is van huiselijk geweld. Wel zijn er cijfers over de omvang van huise-
lijk geweld in het algemeen. De omvang van huiselijk geweld wordt in deze paragraaf aan 
hand van twee verschillende bronnen in beeld gebracht. Uit de criminologie is bekend dat 
bij het schatten van de omvang van een fenomeen het belangrijk is om verschillende bron-
nen te raadplegen.1 Op basis van zowel bevolkings- als politieonderzoeken kan geconclu-
deerd worden dat huiselijk geweld in Nederland veelvuldig voorkomt (Ferwerda, 2007; 
Römkens, 1992; Van Dijk et al., 1997;). 

Nederlandse bevolkingsonderzoeken
Uit een representatief bevolkingsonderzoek van Römkens (1992) (waarvoor 1.016 vrouwen 
ondervraagd zijn) blijkt dat maar liefst 28,2 procent van de vrouwen ooit geweld van een 
partner ondervond. Bijna de helft (43,5%) van deze mishandelde vrouwen had één of meer 
kinderen op het moment van de mishandeling. Het is echter niet duidelijk in hoeverre 
kinderen ook daadwerkelijk getuige zijn geweest van de mishandeling. Het nadeel van dit 
onderzoek is dat het zich alleen beperkt tot partnergeweld waarvan vrouwen het slachtof-
fer zijn (Wittebrood & Veldheer, 2005). Het zegt niets over de prevalentie van huiselijk ge-
weld in het algemeen. 
Uit een ander bevolkingsonderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld dat in 1997 
is uitgevoerd, blijkt dat 45 procent van de Nederlandse bevolking zelf ooit slachtoffer 
is geworden van niet-incidenteel huiselijk geweld (Van Dijk et al., 1997). Dit komt erop 
neer dat bijna de helft van alle Nederlanders ooit slachtoffer is geweest van geweld dat 
lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, noemenswaardige gevolgen gehad, langer dan 1 jaar 
heeft geduurd of tenminste maandelijks is voorgekomen. Daarnaast blijkt dat 21 procent 
van de Nederlanders slachtoffer is van huiselijk geweld dat langer dan vijf jaar duurde en 
27 procent van de respondenten is slachtoffer van huiselijk geweld waarbij de voorvallen 
wekelijks of dagelijks voorkwamen. Het wordt duidelijk dat in deze gevallen sprake is van 
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herhaaldelijk geweld. Als er alleen gekeken wordt naar geweld door (ex)partners dan blijkt 
dat 12 procent van de bevolking hier ooit mee te maken heeft gehad. Het is echter niet 
te achterhalen in hoeverre kinderen ten tijde van het incident deel uitmaakten van deze 
gezinnen of daadwerkelijk getuige waren van het geweld. Bijleveld (1998) en Van Daalen 
(1998) zetten echter grote vraagtekens bij de validiteit van dit onderzoek. Volgens hen is 
de steekproef niet representatief2, zijn er risico’s verbonden aan retrospectief onderzoek3 
en wordt de defi nitie van huiselijk geweld veel te breed gehanteerd4 waardoor er sprake 
kan zijn van overrapportage. Ondanks deze punten van kritiek geeft het onderzoek naar 
huiselijk geweld volgens Bijleveld (1998) toch een signaal af. Ook al ligt de ware preva-
lentie een stuk lager dan gegeven 45 procent, dan nog geven de cijfers aan dat huiselijk 
geweld een groot maatschappelijk probleem is.  

Nederlandse politiecijfers
Ook op basis van politiecijfers kan worden geconstateerd dat huiselijk geweld veelvuldig 
voorkomt. Uit de registratiecijfers5 van 2006 blijkt dat alle politiekorpsen in Nederland in 
totaal 63.131 incidenten huiselijk geweld registeren (Ferwerda, 2007). In 2005 waren dit er 
57.421 en in 2004 werden er 56.355 incidenten geregistreerd (Ferwerda, 2004; Ferwerda, 
2006). Om deze cijfers in perspectief te plaatsen, is het goed om na te gaan welk deel 
van alle door de politie geregistreerde incidenten huiselijk geweldsincidenten betreft. Het 
blijkt om 1,5 procent van door de politie geregistreerde incidenten in Nederland te gaan 
(Ferwerda, 2007). Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat slechts een klein ge-
deelte van de huiselijk geweldincidenten bij de politie terechtkomt. Een beperkt deel van 
degenen die zich schuldig maken aan dergelijke stafbare gedragingen wordt aangehouden 
en geregistreerd en daarnaast wordt van veel incidenten geen aangifte of melding gedaan. 
Het blijkt namelijk dat slechts 12 procent van de incidenten van huiselijk geweld wordt ge-
meld bij de politie (van Dijk et al., 1997). Het is echter de vraag of dit percentage uit 1997 
vandaag de dag nog steeds geldig is. Gezien de recente aandacht voor huiselijk geweld is 
de aangiftebereidheid onder slachtoffers waarschijnlijk toegenomen waardoor het percen-
tage mogelijk hoger is dan de aangegeven 12 procent (Ferwerda, 2007; Janssen, 2006). 
Maar het blijft een feit dat lang niet alle incidenten huiselijk geweld in de registraties van 
de politie terechtkomen. In het onderzoek van Ferwerda (2007) wordt ook aandacht be-
steed aan kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Uit dit onderzoek blijkt dat bij 
24,9 procent van de incidenten kinderen getuige waren van het geweld. Deze groep kin-
deren zal in het empirische gedeelte van dit onderzoek nader worden bestudeerd.

Kindermishandeling
Lamers-Winkelman et al. (2007) hebben een landelijk scholierenonderzoek uitgevoerd 
naar de aard en omvang van kindermishandeling in Nederland. Aan dit onderzoek hebben 
1.845 leerlingen uit de eerste vier leerjaren van het voorgezet onderwijs (gemiddeld tus-
sen de 12 en 16 jaar), door middel van het invullen van een vragenlijst6, meegedaan. Er is 
onderzocht in welke mate deze kinderen de afgelopen 12 maanden zijn blootgesteld aan 
verschillende vormen van kindermishandeling. In dit onderzoek is gekeken in welke mate 
kinderen zelf slachtoffer werden van psychologische agressie van ouders, fysiek geweld 
binnenshuis en seksueel misbruik. Tevens is gekeken in welke mate kinderen fysieke con-
fl icten hebben meegemaakt tussen ouders, oftewel in hoeverre kinderen getuige zijn ge-
weest van fysiek geweld tussen hun ouders. Bij fysiek geweld gaat het om daadwerkelijke 
lichamelijke confrontaties tussen ouders en/of bedreigingen met wapens.7 
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Uit het onderzoek wordt duidelijk dat een op de vijf jongeren (19,5%) het afgelopen 
jaar slachtoffer is geweest van (een vorm van) kindermishandeling. Van de jongeren die 
slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling is 4,1 procent getuige geweest van fysiek 
geweld tussen hun ouders. Het wordt geschat dat ongeveer 160.700 scholieren van het 
voortgezet onderwijs in de laatste 12 maanden slachtoffer zijn geweest van een vorm van 
kindermishandeling. Het aantal scholieren dat jaarlijks getuige is van fysiek geweld tussen 
hun ouders wordt geschat op 33.800 jongeren. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
hier louter en alleen om fysiek geweld tussen ouders gaat. Als gekeken wordt naar niet-
fysiek geweld dan blijkt dat het aantal kinderen dat daarvan getuige is nog velen malen 
groter is. Deze kinderen zijn dan getuige van vormen van verbaal geweld en intimidatie.8 
Het getuige zijn van niet-fysiek geweld wordt in het onderzoek van Lamers-Winkelman et 
al. (2007) echter niet gekwalifi ceerd als kindermishandeling, het wordt gerekend tot het 
conceptuele ‘grijze gebied’ dat grenst aan kindermishandeling. Maar desondanks is het 
zorgelijk dat naast de groep jongeren die getuige is van fysiek geweld er ook een groot 
percentage jongeren is dat getuige is van niet-fysiek geweld. Aan de hand van het onder-
zoek van Lamers-Winkelman et al. (2007) kan geconcludeerd worden dat het geschatte 
aantal van 33.800 een ondergrens is van het totale aantal kinderen dat getuige is van hui-
selijk geweld. Dit omdat dat percentage alleen geldt voor kinderen van ongeveer 12 tot 16 
jaar die getuige zijn geweest van fysiek geweld tussen hun ouders. Het zegt niets over het 
totale aantal kinderen tussen de 0 en 18 jaar dat getuige is geweest van zowel fysiek als 
niet-fysiek geweld. 
 
3.2 Internationale onderzoeken 
In het buitenland zijn er meer onderzoeksgegevens bekend over de groep kinderen die 
getuige is van huiselijk geweld. Sinds de jaren ‘90 staat deze groep kinderen vooral in de 
Verenigende Staten en Canada in de belangstelling. In die tijd werd er ook volop gespecu-
leerd over de vraag om hoeveel kinderen het jaarlijks gaat en de schattingen liepen enorm 
uiteen (Carlson, 1984; Carlson, 2000; Straus, 1992;). Dit komt mede doordat deze ‘wilde’ 
cijfers zijn gebaseerd op slechte methodologische onderzoeken waarbij gebruik werd ge-
maakt van indirecte onderzoeken9, onduidelijke defi nities en selectieve steekproeven (Ed-
leson et al., 2007; Fantuzzo & Fusco, 2007; Osofsky, 2003; Thompson, Salzman & Johnson 
2003). 
In de loop der jaren zijn de onderzoekmethoden verbeterd. In de onderzoeken van Fan-
tuzzo et al. (1997), Fantuzzo et al. (2007), Gjelsvik, Verhoek-Oftedahl & Pearlman (2003), 
Hindin & Gultiano (2006), Martin et al. (2002) en Silvern et al. (1995) is namelijk meer ge-
bruik gemaakt van directe onderzoeksmethoden, eenduidige defi nities en representatieve 
steekproeven. Deze onderzoeken zijn hierdoor betrouwbaarder dan de schattingen uit de 
jaren ’90. In de volgende paragraaf worden de resultaten van een aantal van deze onder-
zoeken besproken. 

3.2.1 Omvang en kenmerken 
Het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld wordt aan de hand van twee 
verschillende bronnen in beeld gebracht. Eerst worden de resultaten van een aantal on-
derzoeken die zijn gebaseerd op vragenlijsten, interviews en telefoongesprekken weer-
gegeven (Hindin & Gultiano, 2006; Martin et al., 2002; Silvern et al., 1995). Vervolgens 
worden enkele onderzoeken besproken die resultaten hebben gebaseerd op politiegege-
vens (Fantuzzo et al., 1997; Fantuzzo et al., 2007; Gjelsvik et al., 2003). 
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Bij deze onderzoeken worden ook de persoonskenmerken van de groep kinderen die ge-
tuige is van huiselijk geweld en andere relevante kenmerken in beeld gebracht.  

Internationale bevolkingsonderzoeken 
Voor het bevolkingsonderzoek van Silvern et al. (1995) hebben 550 studenten (van het 
hogere beroepsonderwijs in de VS) een vragenlijst ingevuld met betrekking tot huiselijk 
geweld. Het blijkt dat 41,1 procent van de vrouwen en 32,3 procent van de mannen ooit 
(in hun jeugd) getuige is geweest van huiselijk geweld tussen ouders. Voor een ander Ame-
rikaans onderzoek hebben Herrera en McCloskey (2001) 299 kinderen met hun moeder 
geïnterviewd. Van de gehele steekproef blijkt dat 43 procent van de kinderen ooit getuige 
is geweest van huiselijk geweld tussen ouders. 
Ook uit andere internationaal onderzoek blijkt dat rond de 30 tot 50 procent van de res-
pondenten ooit getuige is geweest van huiselijk geweld tussen hun ouders. Uit het onder-
zoek van Hindin en Gultiano (2006), waarvoor 2.051 Filippijnse adolescenten (van 17 tot 19 
jaar) zijn geïnterviewd, blijkt dat bijna de helft van de steekproef ooit getuige is geweest 
van huiselijk geweld tussen hun ouders. Het gaat hier om 48 procent van de mannelijke 
respondenten en 45 procent van de vrouwelijke respondenten. Voor onderzoek dat is uit-
gevoerd in het Noorden van India zijn 6.902 getrouwde mannen ondervraagd. Het bleek 
dat bijna eenderde (30,8%) van de mannen als kind of adolescent ooit getuige is geweest 
van geweld tussen hun ouders (Martin et al., 2002). 
Al deze onderzoeken zijn echter retrospectief. Het nadeel daarvan kan zijn dat responden-
ten zich de gebeurtenissen in de kindertijd niet meer kunnen herinneren. Bovendien kan 
er sprake zijn van een (al dan niet bewuste) vertekening. Het moet ook worden opgemerkt 
dat het hier geen jaarlijkse cijfers betreft (incidentie). Bij de bovenstaande onderzoeken 
gaat het namelijk om de vraag of gebeurtenissen ooit hebben plaatsgevonden (prevalen-
tie). Het wordt duidelijk dat een groot percentage van de ondervraagden ooit getuige is 
geweest van huiselijk geweld tussen hun ouders. Politiecijfers geven daarentegen wel jaar-
lijkse cijfers weer.
 
Internationale politiecijfers 
In het Amerikaanse onderzoek van Gjelsvik et al. (2003) wordt gebruik gemaakt van poli-
tierapporten10 waarin op systematische wijze informatie verzameld is over kenmerken van 
het slachtoffer, kenmerken van het incident en of er ten tijde van het incident kinderen aan-
wezig waren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij 44 procent van de huiselijk gewel-
dincidenten een of meer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Deze kinderen groeien 
op in een gezin waar sprake is van geweld. Van deze kinderen is 47 procent jonger dan 6 
jaar, 36 procent tussen de 6 en 11 jaar en 17 procent van de kinderen is tussen de 12 en 
17 jaar. Tevens laten de resultaten zien dat het getuige zijn van kinderen sterk samenhangt 
met de etniciteit en leeftijd van het slachtoffer. Vrouwen tussen de 25 en 39 jaar en vrou-
wen met een etnische achtergrond11 hebben vaker kinderen die getuige zijn van huiselijk 
geweld dan jongere of autochtone vrouwen. Het moet volgens de onderzoekers worden 
opgemerkt dat het percentage kinderen dat getuige is van huiselijk geweld waarschijnlijk 
een onderschatting van het werkelijke aantal is. Verondersteld wordt dat een vrouw minder 
snel de politie belt voor een incident waarvan de kinderen getuige zijn uit angst voor het 
eventueel uit huis plaatsen van haar kinderen. 
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Uit een ander Amerikaans (politie)onderzoek (Fantuzzo et al., 1997), dat gebaseerd is op 
secondaire analyse van de database van het Spouse Assault Replication Program12, blijkt 
dat kinderen vaak disproportioneel zijn vertegenwoordigd in de gezinnen waar sprake is 
van huiselijk geweld tegen vrouwen. Daarbij blijkt ook dat kinderen onder de 5 jaar sig-
nifi cant vaker deel uitmaken van deze gezinnen dan kinderen die ouder zijn. Daarnaast 
laten de resultaten zien dat deze jonge kinderen in verhouding tot oudere kinderen vaker 
opgroeien in gezinnen waar sprake is van veelvoudig huiselijk geweld en middelengebruik. 
Verder komt naar voren dat in de gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt ook andere risi-
cofactoren worden waargenomen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van kin-
deren. Deze risicofactoren zijn armoede, eenoudergezinnen met moeders (deze moeders 
worden mishandeld door hun ex-partner), een laag opleidingsniveau van het gezinshoofd 
en middelengebruik (alcohol) ten tijde van het incident. 

In 2007 is er een ander Amerikaans onderzoek van Fantuzzo et al. (2007) verschenen. Voor 
dit onderzoek zijn alle huiselijk geweldsincidenten, die gedurende een periode van drie 
jaar ter kennis zijn gekomen van de politie13, geanalyseerd. Het blijkt dat bij ongeveer de 
helft (44%) van de incidenten er één of meerdere kinderen deel uitmaakten van het gezin.14 
Deze kinderen worden in dit onderzoek aangemerkt als kinderen die getuige zijn van hui-
selijk geweld. Het wordt duidelijk dat in de gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld 
vaker kinderen in het gezin aanwezig zijn dan in de gehele populatie. Dit komt overeen 
met de resultaten van het onderzoek van Fantuzzo et al. (1997). Uit dat onderzoek blijkt 
namelijk ook dat kinderen disproportioneel zijn vertegenwoordigd in de gezinnen waar 
sprake is van huiselijk geweld. 
Uit het latere onderzoek van Fantuzzo et al. uit 2007 blijkt dat in de gezinnen waar sprake 
is van huiselijk geweld in 32 procent van de gevallen middelengebruik wordt geconsta-
teerd. Tot slot is er in dit onderzoek gekeken naar de relatie tussen algemene kenmerken 
van huiselijk geweld en de aanwezigheid van kinderen. Bijzonder is dat deze analyses een 
constant patroon laten zien; in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, zijn de kinderen 
vaker van etnische afkomst, wonen ze in wijken waar een hoger percentage van armoede 
voorkomt, hebben de ouders vaker een co-ouderschaprelatie15, is er een verleden met 
huiselijk geweld en is er sprake van middelengebruik door ouders. Ook wordt duidelijk dat 
in veel gevallen kinderen aan een dubbele dosis huiselijk geweld worden blootgesteld. 
Huiselijk geweld komt vaak voor in situaties waarbij de ouders getrouwd zijn of een co-ou-
derschaprelatie hebben. Kinderen zien niet alleen dat hun moeder mishandeld wordt, maar 
worden ook geconfronteerd met het feit dat hun vader hiervan de dader is (Fantuzzo et al., 
2007). 

De beschreven drie Amerikaanse onderzoeken (Gjelsvik et al., 2003; Fantuzzo et al., 1997; 
Fantuzzo et al., 2007) geven geen inzicht in het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk 
geweld. Het wordt niet duidelijk hoeveel incidenten huiselijk geweld jaarlijks bij de politie 
worden geregistreerd. Daarnaast kunnen ook onderzoeken die zijn gebaseerd op politiecij-
fers een vertekend beeld weergeven. Politieregistraties kunnen namelijk worden beïnvloed 
worden door wettelijke defi nities, politieprotocollen voor het rapporteren van incidenten 
en ongetraind personeel (Osofsky, 2003). Bij de registratie van huiselijk geweldsincidenten 
kan er ook sprake zijn van onderrapportage16 van het werkelijke aantal incidenten (Ferwer-
da, 2007). Niet alle huiselijk geweldsincidenten worden aan de hand van politieregistraties 
in beeld gebracht. 
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3.2.2 Aard 
Kinderen kunnen op tal van manieren getuige zijn van huiselijk geweld. In de Amerikaanse 
en Canadese literatuur spreekt men niet van het zijn van getuige, maar van blootstelling 
(exposure) aan huiselijk geweld. Dit om aan te geven dat het getuige zijn van kinderen 
meer ervaringen omvat dan alleen het zien en horen van geweld. Holden (2003) heeft de 
literatuur hierover gebundeld en is gekomen tot de onderstaande indeling van tien manie-
ren waarop kinderen getuige kunnen zijn van huiselijk geweld. 
Ten eerste kunnen ongeboren kinderen tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan 
huiselijk geweld. Kinderen worden dan al voor hun geboorte geconfronteerd met geweld 
tussen hun ouders en kunnen doelwit zijn van de mishandeling, onbedoeld geraakt worden 
of nadelige gevolgen ondervinden van de stress die de moeder ervaart. Uit onderzoek van 
Römkens (1992) blijkt dat bijna één op de vier vrouwen die ooit is mishandeld, ook tijdens 
haar zwangerschap wordt mishandeld. Uit een onderzoek17 afkomstig uit India blijkt dat 
18 procent van de vrouwen tijdens hun zangerschap slachtoffer wordt van huiselijk geweld 
(Ahmed, Koenig & Stephenson, 2006; Holden, 2003). 
Kinderen kunnen ten tweede ooggetuige zijn van huiselijk geweld als zij zich in de ruimte 
bevinden waar het geweld zich afspeelt. Deze kinderen zijn vooral ooggetuige van licha-
melijk geweld tussen ouders of (ex) partners. Zij zien bijvoorbeeld dat hun moeder wordt 
geslagen of geschopt door hun vader (Holden, 2003). 
Kinderen zijn oorgetuige als ze zich in een andere ruimte bevinden dan waar de mishande-
ling plaatsvindt. Het kind hoort dan alleen dat het geweld plaatsvinden en maakt daar zijn 
eigen voorstelling bij. Kinderen kunnen zich dan van alles inbeelden. Wat een kind precies 
hoort, kan variëren van schreeuwen, tot het breken van spullen, tot huilen, tot een roep om 
hulp. In sommige gevallen kan het zijn dat dader en slachtoffer niet in de gaten hebben 
dat er kinderen oorgetuige zijn van het geweld (Holden, 2003).
Kinderen kunnen zich ten vierde bemoeien met de ruzie. Zij kunnen tussen beide ouders 
komen door de politie te bellen, tussen vechtende partijen te springen of tegen de pleger 
te schreeuwen dat hij moet stoppen. In een ander onderzoek van Holden et al. (1998) naar 
de reactie van kinderen tijdens gewelddadige situatie thuis blijkt dat 30 procent van de 
moeders zegt dat hun kinderen meestal verbaal of fysiek voor hen opkwamen. In het on-
derzoek van Edleson et al., (2003) vermeldt 21 procent van de moeders dat hun kinderen 
iemand anders om hulp hebben gevraagd ten tijde van de mishandeling. 
Ten vijfde kunnen kinderen zelf slachtoffer worden als het geweld hen per ongeluk of op-
zettelijk treft of bedoeld is om de moeder te raken. 
Kinderen kunnen ook zelf betrokken raken bij het geweld tussen hun ouders als zij door de 
pleger worden gedwongen om het geweld te aanschouwen of worden aangemoedigd om 
hun moeder te mishandelen. Dit komt echter niet vaak voor (Holden, 2003). 
De zevende categorie heeft betrekking op de gevolgen op korte termijn waarmee kinde-
ren te maken kunnen krijgen. Zij worden dan geconfronteerd met de directe consequenties 
van het geweld. Ze zien dat hun moeder van streek is, gewond is of naar het ziekenhuis 
moet. Ook kan het voorkomen dat de politie komt of dat er spullen in het huis beschadigd 
zijn (Holden, 2003).
De achtste categorie heeft betrekking op de nasleep van huiselijk geweld. Het kan voorko-
men dat kinderen gegijzeld worden, moeten vluchten van huis of moeten verhuizen naar 
een opvanghuis of andere woning. Tevens kunnen veranderingen optreden in de gezins-
samenstelling. Ook kunnen kinderen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met psychische 
problemen bij hun moeder (Holden, 2003).
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Kinderen kunnen volgens Holden ook indirect worden blootgesteld aan huiselijk geweld. 
Dit kan doordat kinderen erover horen in een gesprek met hun moeder. Op deze manier 
kunnen kinderen te weten komen dat hun moeder wordt mishandeld (Holden, 2003). Deze 
kinderen worden dan indirect blootgesteld aan huiselijk geweld doordat zij zich bewust zijn 
van het geweld, maar niet direct de negatieve effecten ervaren (Geurts en Bakker 2007; 
Holden, 2003). 
Deze categorieën kunnen ook in combinatie voorkomen (Edleson, 1999; Holden, 2003). 
Dit blijkt onder andere uit het onderzoek van Fantuzzo en Fusco (2007). Van de kinderen 
die getuige waren van huiselijk geweld is 60 procent zowel ooggetuige als oorgetuige, 18 
procent is alleen ooggetuige en 5 procent is alleen oorgetuige. Naast het zijn van getuige 
kunnen kinderen ook zelf slachtoffer worden van huiselijk geweld. Uit het bovenstaande 
literatuuroverzicht blijkt dat het onderscheid tussen het zijn van getuige en slachtoffer niet 
altijd zo eenduidig te maken is. Kinderen kunnen tijdens de zwangerschap of een ruzie 
bedoeld of onbedoeld worden mishandeld. Ook al is het geweld bedoeld om de moeder 
te raken, dat neemt niet weg dat kinderen zelf mishandeld worden. 

Overlapping: getuige en slachtoffer
Uit onderzoek (Edleson, 1999; Lamers-Winkelman, 1999; Osofsky, 2003) wordt duidelijk 
dat huiselijk geweld dat is gericht tegen vrouwen in 30 tot 60 procent van de gevallen sa-
mengaat met kindermishandeling. Het hoogste percentage van 60 procent overlap tussen 
vrouwen- en kindermishandeling werd gevonden bij kinderen in opvanghuizen. Kinderen 
kunnen dus naast het zijn van getuige ook zelf slachtoffer worden van huiselijk geweld. 
Uit het onderzoek van Fantuzzo (1997) blijkt dat van de kinderen die opgroeien in een 
gezin waar sprake is van huiselijk geweld er ook een aantal zelf betrokken waren bij het 
gewelddadige incident. Deze kinderen riepen om hulp, werden zelf psychisch mishandeld 
of waren de oorzaak van het meningsverschil dat leidde tot het gewelddadige incident. 
Deze datagegevens zijn niet altijd even goed geregistreerd. Het blijft daarom onduidelijk 
hoeveel kinderen er zowel getuige als slachtoffer zijn. Uit het onderzoek van Herrera en 
McCloskey (2001) blijkt dat van de groep kinderen die getuige is geweest van huiselijk 
geweld, 17 procent naast getuige ook slachtoffer van psychische kindermishandeling was. 
Echter veel onderzoek is hier nog niet naar gedaan, het blijft onduidelijk hoe groot het 
percentage overlap tussen het zijn van getuige én slachtoffer precies is (Osofsky, 2003).

3.3 Resumé deelvragen 1 tot en met 4 
Samenvattend kan worden gesteld dat over de groep kinderen die getuige is van huiselijk 
geweld noch in Nederland noch in het buitenland eenduidige gegevens beschikbaar zijn. 
Op basis van politiecijfers kan worden geconstateerd dat huiselijk geweld in Nederland 
veelvuldig voorkomt. In 2006 worden er in totaal 63.131 incidenten huiselijk geweld ge-
registeerd (Ferwerda, 2007). Het gaat hier alleen om de incidenten die ter kennis zijn 
gekomen van de politie. Uit onderzoek blijkt dat maar een klein deel (ongeveer 12%) van 
incidenten huiselijk geweld uiteindelijk in de registraties van de politie terechtkomt (Van 
Dijk et al., 1997). Van veel incidenten wordt geen aangifte of melding gedaan. Uit het on-
derzoek van Ferwerda (2007) blijkt dat bij 24,9 procent van de (geregistreerde) incidenten 
huiselijk geweld sprake is van kinderen als getuige. Omgerekend gaat het dan naar schat-
ting om 15.791 incidenten waarbij een of meerdere kinderen in het gezin aanwezig zijn. In 
het empirische deel van dit onderzoek wordt de groep kinderen die getuige is van huiselijk 
geweld nader geanalyseerd. 
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In een ander Nederlands onderzoek hebben Lamers-Winkelman et al. (2007) aard en om-
vang van kindermishandeling in beeld gebracht. Er is gekeken in welke mate scholieren 
zelf slachtoffer zijn van geweld en in hoeverre zij het afgelopen jaar getuige waren van 
fysiek geweld tussen hun ouders. Onder fysiek geweld valt in dit onderzoek een daadwer-
kelijke lichamelijke confrontatie en/of bedreigingen met wapens. Uit het onderzoek van 
Lamers-Winkelman et al. ( 2007) blijkt dat 4,1 procent van de ondervraagde scholieren 
(tussen 12 en 16 jaar) getuige geweest is van fysiek geweld tussen hun ouders. Wanneer 
deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het totale aantal scholieren tussen de 12 en 16 
jaar in Nederland dan wordt het aantal kinderen dat getuige is van fysiek geweld tussen 
hun ouders geschat op 33.800. Dit percentage geldt alleen voor kinderen tussen de 12 en 
16 jaar die getuige zijn van fysiek geweld tussen hun ouders, het zegt niets over het totale 
aantal kinderen tussen de 0 en 18 jaar die getuige zijn van zowel fysiek als niet-fysiek huise-
lijk geweld. Uit onderzoeken van Ferwerda (2007) en Lamers-Winkelman et al. (2007) blijkt 
dat minimaal tussen de 15.791 en 33.800 kinderen jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld 
in Nederland. Maar omdat er bij beide onderzoek sprake is van een groot percentage dark 
number mag worden verondersteld dat zelfs nog meer kinderen getuige zijn van huiselijk 
geweld in Nederland. 

Uit internationale bevolkingsonderzoeken (Verenigde Staten, India en de Filippijnen) blijkt 
dat ongeveer 30 tot 50 procent van de respondenten in hun jeugd ooit getuige is ge-
weest van huiselijk geweld tussen hun ouders. Deze prevalentiecijfers betreffen het aantal 
respondenten dat aangeeft ooit getuige te zijn geweest van huiselijk geweld tussen hun 
ouders. Aan de hand van deze cijfers wordt inzichtelijk dat huiselijk geweld vaak voorkomt. 
Maar het zegt niets over het aantal kinderen dat jaarlijks getuige is van huiselijk geweld. 
Drie Amerikaanse onderzoeken hebben huiselijk geweld op basis van politieregistraties 
in beeld gebracht. In deze onderzoeken is gekeken in hoeverre kinderen getuige zijn van 
huiselijk geweldsincidenten. Het is niet bekend om hoeveel incidenten huiselijk geweld het 
jaarlijks gaat en hoeveel kinderen hiervan getuige zijn. Wel geven de cijfers meer inzicht in 
het fenomeen. 
Aan de hand van het onderzoek van Gjelsvik et al. (2003) kan worden geconcludeerd dat 
bij 44 procent van de huiselijk geweldsincidenten één of meerdere kinderen hiervan getui-
ge waren. Bijna de helft van deze kinderen (47%) is jonger dan 6 jaar. Het wordt ook dui-
delijk dat vrouwen tussen de 25 en 39 jaar en vrouwen met een etnische achtergrond vaker 
kinderen hebben die getuige zijn van huiselijk geweld dan jongere of autochtone vrouwen. 
Uit andere soortgelijke Amerikaanse onderzoeken (Fantuzzo et al., 1997; Fantuzzo et al., 
2007) blijkt ook dat kinderen disproportioneel zijn vertegenwoordigd in de gezinnen waar 
sprake is van huiselijk geweld tegen vrouwen. Het blijkt ook dat de meest kwetsbare kin-
deren (jonger dan 5 à 6 jaar) vaker deel uitmaken van gezinnen waar sprake is van huiselijk 
geweld. Uit deze onderzoeken wordt ook duidelijk dat in gezinnen waar geweld voorkomt 
ook andere risicofactoren worden waargenomen zoals: etnische afkomst, armoede en mid-
delengebruik. Ook blijkt dat ouders vaak een co-ouderschaprelatie hebben en dat er een 
verleden met huiselijk geweld is. Het mag worden gesteld dat het hier voornamelijk multi-
problemgezinnen betreft. 
Daarnaast wordt aan de hand van buitenlandse literatuur duidelijk dat kinderen op tien 
verschillende manieren getuige kunnen zijn van huiselijk geweld. Kinderen kunnen tijdens 
de zwangerschap worden blootgesteld aan huiselijk geweld. Zij kunnen ook ooggetuige of 
oorgetuige zijn. Tevens kunnen kinderen zich bemoeien met de ruzie, zelf slachtoffer wor-
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den of betrokken raken bij de ruzie. Verder kunnen zij geconfronteerd worden met de di-
recte consequenties en/of de nasleep van het geweld. Kinderen kunnen ook indirect of aan 
verschillende categorieën tegelijkertijd worden blootgesteld. Tot slot blijkt dat kinderen 
naast het getuige zijn van geweld tussen hun ouders ook zelf slachtoffer kunnen worden 
van mishandeling en/of misbruik. Het blijft echter de vraag hoe groot dit percentage is. 

Noten
1 Elke wijze van dataverzamelen heeft nadelen die de werkelijke cijfers kunnen beïnvloeden. 
2 De steekproef is niet representatief omdat er alleen Nederlanders die de Nederlandse taal mach-

tig waren, zijn ondervraagd en er sprake kan zijn van selectieve non-respons. Het blijft namelijk de 
vraag of de 24% van de weigeraars op relevante kenmerken afwijken van de respondenten. 

3 Er kunnen allerlei vertekeningsmechanismes optreden zoals: geheugenverlies, een vermeerdering 
van sociaal-wenselijke antwoorden en het herinterpreteren van gebeurtenissein uit het verleden al 
naar gelang de werkelijkheid. 

4 Onder fysiek geweld valt bijvoorbeeld zowel ‘het gesneden worden met een mes’ als ‘het zo hard 
worden vast gepakt dat het pijn deed’ en onder seksueel geweld zowel ‘iemand die obscene 
gebaren maakt’ als ‘verkrachting’.

5 Vanaf 2004 is een traject in gang gezet om te komen tot eenduidige manier van registeren binnen 
het bedrijfsprocessensysteem van de 25 regiopolitiekorpsen. Er zijn met de korpsen afspraken 
gemaakt over defi nitie huiselijk geweld en over de incidentcodes en maatschappelijk codes. 

6 Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG).
7 In het onderzoek van Lamers-Winkelman et al. (2007) wordt alleen ernstig geweld tussen ouders, 

waarvan kinderen getuige zijn geweest, opgevat als een vorm van kindermishandeling. Het gaat 
hier om ervaringen en gebeurtenissen als een ouder heeft de ander weggeduwd, beet gegrepen, 
gestompt, gebeten, in elkaar geslagen, met een voorwerp geslagen, met een mes/pistool 
bedreigt of heeft een mes/ pistool tegen de ander gebruikt.

8 Het gaat hier om ervaringen en gebeurtenissen als huilende ouder (t.g.v. confl ict), mokkende 
ouder /ouder geweigerd om met ander te praten, ouder heeft de ander vernederd of tegen 
hem/haar gevloekt, ouder heeft de ander gedreigd te slaan, ouder heeft met iets gegooid, ergens 
tegen aangeslagen/ geschopt of iets naar de ander gegooid. 

9 De omvang wordt geschat aan de hand van datagegevens van nationale onderzoeken die niet zijn 
opgezet om het getuigschap van kinderen te meten.

10 van de politie in Rhode Island in Amerika, die in de periode juli 1996 – december 1998 zijn 
geanalyseerd. 

11 Een Latijns-Amerikaanse of donkere etniciteit 
12 Een database die gegevens bevat over huiselijk geweldsincidenten waarvan volwassen vrouwen 

het slachtoffer zijn geworden. Deze gegevens zijn verzameld over een periode van 6 maanden 
door politieambtenaren en onderzoekers naar aanleiding van meldingen voor politieassistentie in 
vijf grote steden in Amerika. 

13 Het betreft hier een afdeling van de politie in het Noordoosten van de Verenigde Staten. Bij de 
registratie van deze incidenten heeft de politie gebruik gemaakt van een standaard protocol om 
ervoor te zorgen dat zowel informatie over dader als slachtoffer werd verzameld.

14 Dit is het gemiddelde percentage van de drie onderzochte jaren. 
15 Co-ouderschaprelatie is het samen opvoeden van kind(eren) door beide ouders, die niet samen 

wonen.
16 Slecht een beperkt deel van degenen die zich schuldig maken aan huiselijk geweld wordt 

aangehouden en geregistreerd en daarnaast wordt van veel incidenten geen aangifte of melding 
gedaan (Ferwerda, 2007). 

17 In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef van 2.199 zwangere vrouwen afkomstig 
uit Uttar Pradesh in India. 
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In dit hoofdstuk worden de korte- en langetermijneffecten die in de literatuur bekend zijn 
voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld besproken (deelvraag 5). Vervolgens 
worden de theoretische achtergronden die relevant kunnen zijn bij het interpreteren van 
het ontstaan van negatieve effecten bij kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld be-
handeld (deelvraag 6). 

4.1 Effecten 
Uit internationale onderzoeken blijkt dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld hier 
nadelige effecten van kunnen ondervinden. Er zijn zowel korte- als langetermijneffecten 
waarneembaar. In de meeste onderzoeken wordt er niet gesproken over de gevolgen die 
het getuige zijn van geweld met zich meebrengt maar over de effecten hiervan. Vaak staan 
variabelen met elkaar in verband zonder dat daar de conclusie uit kan worden getrokken 
dat de ene variabele de andere veroorzaakt of visa versa. Hierdoor zijn oorzaak- en ge-
volgrelaties vrijwel niet aan te wijzen (Edleson, 1999). 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de effecten1 die het getuige zijn van huise-
lijk geweld als kind met zich meebrengt. Hierbij worden alleen de resultaten van die onder-
zoeken weergegeven die voldoen aan de criteriapunten die zijn beschreven in paragraaf 
2.2. Deze onderzoeken zijn stuk voor stuk van voldoende methodologische kwaliteit. 

4.1.1 Kortetermijneffecten 
Ten eerste blijkt uit onderzoek van Rossman (1998 In: Holden et al., 1998) dat kinderen die 
getuige zijn van huiselijk geweld op de korte termijn vaker symptomen van posttraumati-
sche stress2 vertonen dan kinderen die geen getuige zijn. Voor dit onderzoek zijn meer dan 
400 kinderen tussen de 4 en 13 jaar en hun moeders onderzocht. De symptomen van PTSS 
kunnen zijn: herbelevingen (nachtmerrie of fl ashbacks) van de levensbedreigende situaties, 
vermijding van herinneringen of emotionele uitschakelingen hiervan, depressie, ernstige 
prikkelbaarheid met slaapstoornissen en extreme spanningen als gevolg van bepaalde 
prikkels (American Psychiatric Association, 2005). Uit het onderzoek (Rossman, 1998) blijkt 
ook dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld minder goed cognitief functioneren 
dan kinderen die geen getuige zijn. Dit is echter een zwak verband en gaat voornamelijk 
op voor de groep jonge kinderen die zowel getuige als zelf slachtoffer is van huiselijk ge-
weld. 

Huth-Bocks et al. (2001) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de directe en indirecte 
effecten van huiselijk geweld op het intellectuele functioneren van kinderen van 3 tot 5 
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jaar. In dit onderzoek zijn 110 kinderen opgedeeld in vier verschillende groepen: kinderen 
die zelf slachtoffer zijn van kindermishandeling, kinderen die zowel getuige als slachtof-
fer zijn, kinderen die getuige zijn en kinderen die komen uit niet-gewelddadige gezinnen. 
Kinderen die in het afgelopen jaar alleen getuige zijn geweest van huiselijk geweld hadden 
signifi cant minder verbale vaardigheden3 dan kinderen die geen getuige van waren. Hier-
bij is gecorrigeerd voor de variabelen sociaal-economische status van de ouders en direct 
slachtofferschap van huiselijk geweld. Er waren echter geen signifi cante verschillen tussen 
de groepen kinderen waarneembaar op het gebied van visuele en ruimtelijke vaardighe-
den. In dit onderzoek wordt er dan ook van uit gegaan dat huiselijk geweld meer invloed 
heeft op de verbale vaardigheden dan op de visuele en ruimtelijke vaardigheden van deze 
jonge kinderen. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat verbale vaardigheden zoals de 
ontwikkeling van taal meer worden beïnvloed door omgevingservaringen dan visuele en 
ruimtelijke vaardigheden. Ook is in het onderzoek van Huth-Bocks et al. (2001) gekeken 
naar de cognitieve vaardigheden van deze 110 kinderen. Het blijkt dat er geen verschillen 
zijn tussen de cognitieve scores van de kinderen uit de verschillende groepen. In dit onder-
zoek is er echter wel gebruik gemaakt van kleine groepen, dit kan de afwezigheid van een 
verschil mogelijk verklaren. 

Tot slot blijkt uit het meta-onderzoek4 van Wolfe et al. (2003) dat kinderen die getuige 
zijn van huiselijk geweld over het algemeen meer problemen (op de korte termijn) in hun 
leven ervaren dan leeftijdsgenoten die geen getuige waren. Dit overall verband is signi-
fi cant, maar heeft wel een kleine effect size5 (Zr =.28). Kinderen die getuige zijn, ervaren 
meer emotionele en gedragsstoornissen. Met emotionele stoornissen (internaliserende 
problemen) wordt in zichzelf gekeerd probleemgedrag aangeduid, zoals depressie en 
angststoornissen (American Psychiatric Association, 2005). Onder gedragsstoornissen (ex-
tenaliserende problemen) valt probleemgedrag dat naar buiten is gericht, zoals agressie en 
crimineel gedrag (American Psychiatric Association, 2005). Tevens blijkt uit het onderzoek 
van Wolfe et al. (2003) dat kinderen die getuige zijn meer symptomen van PTSS vertonen. 
Dit komt overeen met resultaten van het onderzoek van Rossman (1998). 

4.1.2 Langetermijneffecten 
Uit onderzoek van Maker et al. (1998) wordt duidelijk dat het getuige zijn van huiselijk 
geweld ook op de lange termijn negatieve effecten met zich meebrengt. Jongere vrou-
wen die in hun kindertijd getuige waren van huiselijk geweld ervaren meer geweld in hun 
relaties dan vrouwen die geen getuige waren. Vrouwen de in hun kindertijd naast getuige 
ook zelf slachtoffer waren van huiselijk geweld vertonen meer antisociaal gedrag, zijn vaker 
depressief en ervaren meer traumasymptomen dan vrouwen die alleen getuige waren of 
uit niet-gewelddadige families kwamen. 

Herrera en McCloskey (2001) hebben een longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar jonge-
ren die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. In deze studie werden 299 kinderen en hun 
moeder geïnterviewd en ongeveer 5 jaar later is er gekeken welke kinderen met politie 
(arrestatie) en/of justitie (hechtenis) in aanraking waren gekomen. Het blijkt dat 33 procent 
van de kinderen die alleen getuige waren van huiselijk geweld minstens een keer doorver-
wezen werden naar de kinderrechter. Daarvan werd 17 procent doorverwezen wegens een 
gewelddadig delict. Van de kinderen die geen ervaringen hadden met huiselijk geweld 
werd 18 procent doorverwezen naar de kinderrechter; hiervan werd 5 procent doorver-
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wezen wegens een geweldsmisdrijf. Uit dit onderzoek blijkt dat het zijn van getuige in de 
kindertijd signifi cant samenhangt met later crimineel gedrag: het zijn van getuige in de 
kindertijd kan later crimineel gedrag van zowel jongens als meisjes voorspellen. In dit on-
derzoek wordt echter als kritische noot vermeld dat in de gezinnen waar huiselijk geweld 
voorkomt ook andere samenhangende risicofactoren (risico op psychopathologie, alcohol-, 
en drugsgebruik en het hebben van criminele ouders) werden waargenomen. Het is vol-
gens de auteurs denkbaar dat deze andere samenhangende risicofactoren ook bijdragen 
aan het ontstaan van crimineel gedrag van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. 

Een algemeen onderzoek naar het verband tussen geweld in de samenleving en crimineel 
gedrag van jonge adolescenten is uitgevoerd door Eitle en Turner (2002).6 Het getuige zijn 
van huiselijk geweld maakt ook deel uit van het onderzoek. Het blijkt dat het getuige zijn 
van geweld in de samenleving en het ontvangen van traumatisch nieuws7 signifi cante fac-
toren zijn in het voorspellen van crimineel gedrag. Hierbij is gecorrigeerd voor het slachtof-
fer zijn van gewelddadige incidenten. Het getuige zijn van huiselijk geweld is echter geen 
signifi cante factor in het voorspellen van crimineel gedrag. 
Volgens de onderzoekers blijft het echter de vraag in hoeverre causale verbanden worden 
aangetoond. Oorzaak- en gevolgrelaties kunnen niet worden aangetoond omdat er sprake 
is van een wisselwerking tussen de variabelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat het getui-
ge zijn van geweld in de samenleving samenhangt met een risicovolle levensstijl van deze 
adolescenten. In dit onderzoek wordt er dan ook gesproken over de effecten en niet over 
verbanden. 

Ehrensaft et al. (2003) hebben een bijzonder longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar 
de risicofactoren die invloed hebben op het plegen en ondergaan van partnergeweld. In 
totaal zijn 543 kinderen over een periode van 20 jaar gevolgd. Het blijkt dat het vertonen 
van gedragsproblemen (conduct disorder) tijdens de kinderjaren het grootste risico vormt 
voor het plegen van later huiselijk geweld tegen de partner. Dit wordt gevolgd door het 
getuige zijn van huiselijk geweld. Tevens blijkt dat het getuige zijn van huiselijk geweld in 
de kindertijd op de lange termijn de grootse risicofactor is voor slachtofferschap van later 
huiselijk geweld. Kindermishandeling is verrassend genoeg geen risicofactor voor het ple-
gen van later gewelddadig gedrag tegen de partner (Ehrensaft et al., 2003). 

In het longitudinaal onderzoek van Sternberg et al. (2005) zijn 110 jongens en meisjes en 
hun ouders ondervraagd met betrekking tot de gehechtheid van deze kinderen aan hun 
ouders. Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het getuige zijn 
van geweld tussen ouders in de kindertijd geen effect heeft op gehechtheid aan ouders in 
de adolescentie. Echter, kinderen die slachtoffer waren van kindermishandeling gaven wel 
aan minder gehecht te zijn aan hun ouders dan kinderen die alleen getuige waren van hui-
selijk geweld of kinderen afkomstig uit niet-gewelddadige families (Sternberg et al., 2005). 

Tot slot staat in het onderzoek van Murrell et al. (2007) de overdrachtshypothese van ge-
weld centraal. In dit onderzoek wordt onderzocht of het zijn van getuige en/of slachtoffer 
van huiselijk geweld als kind invloed heeft op het uiten van (gewelddadig) crimineel ge-
drag als volwassene. Voor dit onderzoek zijn 1.099 mannen, die zijn gearresteerd voor hui-
selijk geweld, geanalyseerd. Deze mannen zijn onderverdeeld in 4 verschillende groepen: 
mannen die als kind getuige waren van huiselijk geweld, mannen die als kind slachtoffer 
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waren van huiselijk geweld, mannen die als kind zowel getuige als slachtoffer waren van 
huiselijk geweld en mannen die als kind geen ervaring hebben gehad met huiselijk geweld. 
Het blijkt dat de mannen die als kind getuige waren van huiselijk geweld in verhouding va-
ker huiselijk geweldsincidenten plegen dan de mannen uit de andere drie groepen. Tevens 
wordt duidelijk dat mannen die zijn misbruikt in hun kindertijd zelf ook vaker kinderen mis-
bruiken (Murrell et al., 2007). Dit onderzoek laat echter ten onrechte buiten beschouwing 
dat een grote groep mannen die vroeger getuige en/of slachtoffer van huiselijk geweld zijn 
geweest, zelf niet gewelddadig wordt. 

4.1.3 Resumé deelvraag 5 
Samenvattend kan worden gesteld dat het getuige zijn van huiselijk geweld op verschil-
lende manieren van invloed kan zijn op het leven van kinderen. In tabel 4.1 wordt een sa-
menvattend overzicht gegeven van de korte- en langetermijneffecten. Uit deze tabel blijkt 
dat de kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld op de korte termijn minder 
goed cognitief kunnen functioneren, over minder verbale vaardigheden beschikken, meer 
PTSS-symptomen vertonen en vaker internaliserende en externaliserende problemen 
vertonen dan kinderen die geen ervaring hebben met huiselijk geweld. Op de lange ter-
mijn vertonen jongeren en volwassenen die in hun kindertijd getuige zijn geweest vaker 
gedragsproblemen en crimineel gedrag dan jongeren en volwassenen die in hun kinder-
tijd geen getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Specifi ek plegen mannen die in hun 
kindertijd getuige zijn geweest van huiselijk geweld meer huiselijk geweldsincidenten dan 
mannen die als kind slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld of hier geen ervaringen 
mee hebben. Hierbij moet worden vermeld dat er één onderzoek is dat concludeert dat 
het zijn van getuige in de kindertijd geen signifi cante factor is in het voorspellen van later 
crimineel gedrag. Tot slot is het niet gebleken dat het getuige zijn in de kindertijd een 
negatief effect heeft op gehechtheid aan ouders in de adolescentie.
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Tabel 4.1 Korte- en langetermijneffecten 
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Rossman (1998)
K K

Huth-Bocks et al. 
(2001)

K Nee

Wolfe et al. (2003) K K K

Maker et al. 
(1998)

L voor
vrouwen

Herrera & 
McCloskey (2001)

L1

Eitle & Turner 
(2002)

Geen L

Ehrensaft et al. 
(2003)

L2
L

Sternberg et al. 
(2005)

Geen 
L 

Murrell et al., 
(2007)

L3 voor
mannen

K = kortetermijneffecten, L = langetermijneffecten, L1 = voor crimineel gedrag,  L2  = voor het verto-

nen van gedragsproblemen, L3 = voor het plegen van huiselijke geweldsincidenten
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4.2 Theoretische achtergronden 
In de literatuur over kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld worden de sociale leer-
theorie, de gehechtheidstheorie en de traumatheorie vaak aangehaald om het ontstaan 
van negatieve effecten bij deze kinderen te verklaren. Zoals uit de benaming van deze 
theorieën al blijkt, spelen de concepten van leren, hechting en traumatisering hier een 
belangrijke rol. Het wordt verondersteld dat juist de combinatie van deze aspecten het 
ontstaan van de nadelige effecten bij kinderen extra vergroot (Dijkstra, 2001; Dijkstra en 
Baeten, 2003). 

4.2.1 Sociale leertheorie 
In de sociale leertheorie, ontwikkeld door Bandura (1971), ligt de nadruk op de invloed 
van de sociale omgeving bij het aanleren van nieuw gedrag. Kinderen maken zich nieuwe 
gedragspatronen eigen door belangrijke anderen te observeren en te imiteren. Door het 
aanschouwen van de consequenties en/of de opbrengsten van dat modelgedrag kunnen 
kinderen gemotiveerd worden tot het vertonen van soortgelijk gedrag. Dit proces wordt 
‘modelling’ genoemd. Mensen hoeven zelf niet beloond te worden voor het agressieve 
gedrag. Het is voldoende wanneer ze zien dat anderen voor een dergelijk gedrag beloond 
worden. Volgens Bandura (1973) zijn het gezin, de subcultuur waarin het kind leeft en de 
massamedia de drie belangrijkste leveranciers van modellen waaraan kinderen hun gedrag 
spiegelen (Bandura, 1971; Bandura, 1973, Bandura, 1976).
Wanneer kinderen worden blootgesteld aan geweld tussen hun ouders zien zij dat geweld 
een middel is om confl icten op te lossen. Zij kunnen daaruit de conclusie trekken dat ge-
weld loont en dat je daarmee gedaan kunt krijgen wat je wilt. Bovendien leren zij dat man-
nen een (fysiek) machtoverwicht hebben over vrouwen en dat mannen deze macht mogen 
uitoefenen. Kinderen leren dat het gewoon, acceptabel en gerechtvaardigd is om geweld 
in intieme relaties te gebruiken. Kinderen nemen ideeën, attitudes en normen en waarden 
over. Volgens deze benadering bestaat de kans dat kinderen daardoor zelf gewelddadig 
gedrag gaan vertonen om macht en controle uit te oefenen over anderen en zo confl icten 
naar hun hand te zetten. (Dijkstra, 2001; Holden, Geffner & Jouriles, 1998).

4.2.2 Gehechtheidstheorie 
In de gehechtheidstheorie, waarvan Bolwby de grondlegger is, staat de vraag centraal hoe 
vroegere hechtingservaringen tussen ouders en kinderen zich tot blijvende hechtingspro-
blemen kunnen ontwikkelen. Volgens Bolwby hebben kinderen behoefte aan een persoon 
die een veilige basis biedt van waaruit zij hun omgeving kunnen ontdekken en naar wie 
zij kunnen terugvluchten wanneer ze daar iets tegenkomen dat hen beangstigd (Nicolai, 
2001). Kinderen nemen waar hoe anderen op hun angsten reageren en deze reacties vor-
men daarmee een blauwdruk, een zogenoemd ‘intern werkmodel’,  van de relaties met 
hun opvoeders. Deze blauwdruk vormt in principe het basispatroon waarop deze kinderen 
in de volwassenheid met andere mensen om zullen gaan. Er zijn enkele basispatronen die 
een veilige en onveilige gehechtheid onderscheiden. Veilig gehechte kinderen vertrouwen 
erop dat hun ouders hen troost of bescherming bieden wanneer zij daar behoefte aan heb-
ben. Onveilig gehechte kinderen hebben daarentegen geleerd dat ze daar niet op kunnen 
vertrouwen.
Kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin kunnen leren dat hun ouders niet garant 
kunnen staan voor hun veiligheid, maar dat zij juist de bron zijn van onveiligheid en angst. 
Het geweld laat kinderen zien dat hun ouders niet kunnen zorgen voor veiligheid en be-
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scherming. Deze negatieve ervaringen kunnen zich in der loop der tijd ontwikkelen tot een 
soort blauwdruk voor de gehechtheid in latere intieme relaties. Verondersteld wordt dat 
mensen die in hun kindertijd een onveilige hechtingsstijl hebben verworven deze stijl ook 
zullen hanteren in hun verdere leven. Zij zullen zich dan ook op een onveilige manier aan 
anderen hechten. En deze onveilige hechting kan dan weer de oorzaak zijn voor gedrags-
problemen op zowel de lange als kort termijn (Derks, Philipse & van IJzendoorn, 1997; 
Dijksta, 2007; Van IJzendoorn, 1994; Nicolai, 2001). 

4.2.3 Traumatheorie 
De traumatheorie gaat ervan uit dat nare ervaringen in de kindertijd kunnen leiden tot een 
trauma. Een trauma ontstaat op het moment dat een gebeurtenis niet verwerkt kan wor-
den. Het kan daarbij gaan om onverwachte en éénmalige gebeurtenissen zoals gewelds-
incidenten of misbruik maar ook om gebeurtenissen die herhaaldelijk voorkomen zoals 
jarenlang seksueel misbruik en langdurig leven met huiselijk geweld en oorlogsstress. Deze 
indringende gebeurtenissen kunnen de denkbeelden over de persoon zelf, zijn omgeving, 
de relaties met anderen en de toekomst veranderen. “De wereld is dreigend en duister 
geworden” (Dijkstra, 2001; Dijkstra, 2007; Wentzel, 2004).
Binnen de traumatheorie worden de angst, bedreigingen en hulpeloosheid die kinderen 
ervaren als getuige van geweld in verband gebracht met traumatisering. Kinderen ervaren 
de angst, horen de klappen en het geschreeuw en zien de verwondingen maar zij kunnen 
zelf weinig doen om het geweld te voorkomen of te stoppen. Soms wordt verondersteld 
dat juist deze machteloosheid van het aanschouwen van geweld meer invloed heeft op 
kinderen dan het zelf ondergaan van geweld. Voornamelijk bij kinderen die herhaaldelijk 
getuige zijn van geweld kan er sprake zijn van chronische traumatisering. Als gevolg daar-
van kunnen kinderen symptomen van posttraumatische stress gaan vertonen, zoals depres-
sie, slapeloosheid, angst, herbelevingen, schrikachtigheid, vermijdingen en irritaties. Een 
locatie, geluid of geur kan de daarbij al de ‘trigger’ zijn en leiden tot herintredingen en 
herbelevingen (fl ashbacks)van het onverwerkte trauma (Baeten & Geurts, 2002; Dijkstra, 
2007; Wentzel, 2004). 

4.2.4 Resumé deelvraag 6 
Samenvattend kan worden gesteld dat de sociale leertheorie, de gehechtheidstheorie 
en de traumatheorie de negatieve effecten die kunnen ontstaan bij kinderen die getuige 
zijn van huiselijk geweld in grote mate kunnen verklaren. Het is hierbij van belang te ont-
houden dat deze theorieën elkaar niet uitsluiten. Juist de combinatie van de concepten 
van leren, bindingen en traumatisering kunnen de nadelige effecten bij deze kinderen 
extra vergroten. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat niet alle theorieën een 
even grote bijdrage leveren aan het verklaren van de nadelige effecten. Aan de hand van 
resultaten uit paragraag 4.1 zijn er namelijk geen bevindingen gevonden die de gehecht-
heidstheorie kunnen ondersteunen. Het blijkt niet dat het getuige zijn van huiselijk geweld 
door kinderen effect heeft op de hechting aan ouders. De traumatheorie kan wel worden 
ondersteund. Het blijkt namelijk dat kinderen die getuige zijn op de korte termijn PTSS-
symptomen laten zien en meer internaliserend probleemgedrag vertonen. De meeste 
onderzoeken die in dit huidige onderzoek zijn gevonden, lijken echter de leertheorie van 
Bandura te bevestigen. Zowel op de korte- als langetermijn vertoonden kinderen die getui-
ge zijn van huiselijk geweld externaliserende problemen als agressie en gewelddadig ge-
drag. Verondersteld kan worden dat kinderen dit gedrag afkijken en leren van hun ouders. 
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Noten
1 Het gaat hier om signifi cante verschillen. 
2 De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die ontstaat als gevolg van ernstige 

stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een 
bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties brengen een grote angst, onmacht en hulpe-
loosheid teweeg (American Psychiatric Association, 2005).

3 Aan de hand van de Peabody Picture Vocabulary Test – Revised  is gekeken wat de passieve woor-
denschat van deze kinderen is. Aan de hand daarvan is geschat in hoeverre kinderen de taal van 
anderen begrijpen; of kinderen in staat zijn om te luisteren naar wat anderen zeggen, opdrachten 
uit te voeren en zelf taal te gebruiken.

4 Waarbij 41 studies naar de effecten van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld zijn 
geanalyseerd.

5 Indien de resultaten van verschillende onderzoeken worden samengevoegd, bestaat er kans op 
vertekening van de resultaten. Om te corrigeren voor de verschillen tussen onderzoeken wordt 
er in deze meta-analyse gebruik gemaakt van een standaardisatietechniek (effect size). Resultaten 
van verschillende onderzoeken worden dan onderling vergelijkbaar. 

6 Het gaat hier om adolescenten van 18 tot 23 jaar, waarvan 94,4 procent tussen de 19 en 21 jaar is.
7 Het ontvangen van traumatisch nieuws heeft betrekking op de ervaring of de respondent ooit 

is geïnformeerd over een gewelddadige gebeurtenis (moord en verkrachting) waarvan hij of zij 
geen getuige was. Bijvoorbeeld of de respondent ooit heeft gehoord dat een vriend of vriendin is 
verkracht. 
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DEEL II  EMPIRIE





Aanvullend op de literatuurstudie wordt met behulp van empirische gegevens een ant-
woord gezocht op de eerste vier deelvragen. Het betreft hier de vragen op welke manier 
kinderen in Nederland getuige zijn, om hoeveel kinderen het gaat en wat de kenmerken 
van deze kinderen en hun gewelddadige thuissituatie is. In dit hoofdstuk wordt een be-
schrijving gegeven van de methoden van de empirische studie.

5.1 Dataverzameling 
De data die voor de empirische studie worden gebruikt, zijn afkomstig van een secondaire 
bron. De data zijn verzameld door Advies- en Onderzoeksgroep Beke. In het voorjaar van 
2007 hebben zij in samenwerking met alle 25 politieregio’s een onderzoek naar huiselijk 
geweld uitgevoerd. Naast een algemeen basisonderzoek naar de omvang en aard van 
huiselijk geweld is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd.
Voor dit verdiepende onderzoek heeft Advies- en Onderzoeksgroep Beke in overleg met 
de werkgroep ‘registratie’ een profi ellijst huiselijk geweld1 ontwikkeld. Aan de hand van 
deze profi ellijsten hebben de 25 politieregio’s 1.000 incidenten geanalyseerd en de infor-
matie uit de analyse vastgelegd. Ter ondersteuning en om regio’s op een eenduidige wijze 
de analyse te laten uitvoeren, is door Advies- en Onderzoeksgroep Beke een wegwijzer2 
ontwikkeld. Zowel de wegwijzer als de profi ellijst zijn (voordat deze zijn uitgezet) eerst 
uitgetest door drie verschillende personen in drie regio’s. Vervolgens is er in een landelijk 
coördinatorenoverleg door Advies- en Onderzoeksgroep Beke een presentatie gegeven 
over het onderzoek, de inhoud van de profi ellijst en de wegwijzer. Dit was om het draag-
vlak voor het onderzoek binnen de regio’s te vergroten en om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek in alle regio’s eenduidig uitgevoerd werd. Tijdens het onderzoek konden de 
regio’s met vragen terecht bij een helpdesk die speciaal voor het onderzoek in het leven 
was geroepen (Ferwerda, 2007).

5.2 Steekproeftrekking en respons 
Elke politieregio heeft vanaf 1 februari 2006 in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) de 
eerste 40 incidenten huiselijk geweld geselecteerd en geanalyseerd. Deze analyses zijn 
uitgevoerd door personen die vooraf geïnstrueerd zijn. Elk incident is heel minutieus en 
gestandaardiseerd inhoudelijk geanalyseerd. Per incident is er ook informatie uit andere 
politiesystemen toegevoegd en zijn aanvullende gegevens verzameld door partners die 
zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld. Voor sommige vragen uit de lijst is 
er informatie uit het verleden geraadpleegd, waarbij maximaal tot 5 jaar is teruggegaan. 
Alle informatie is per incident verwerkt in de profi ellijst. 

5  Methoden van het empirische 
  onderzoek 
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Er is informatie verzameld over de volgende onderwerpen: 
• Incidentgegevens 
• Aanwezigheid van kinderen (als getuige en slachtoffer) in het gezin 
• Gebruik van alcohol, drugs en/of wapens 
• Kenmerken van slachtoffers en daders 
• Herhaald slachtofferschap 
• Diffuus dader-slachtofferschap 
• Bepaling veelplegerschap

Alle 25 politieregio’s hebben 40 profi ellijsten huiselijk geweld ingevuld waardoor er een 
respons is van 100 procent. In totaal zijn er van 1.000 incidenten huiselijk geweld datage-
gevens verzameld. Vanwege de wijze van steekproeftrekking en de hoge responsiviteit is 
er een landelijk representatieve steekproef van huiselijk geweld incidenten die ter kennis 
van de politie zijn gekomen.

5.3 Meetinstrument 
Voor dit onderzoek zijn de 1.000 incidenten huiselijk geweld, die door de politiekorpsen 
zijn vastgelegd in de profi ellijsten, geanalyseerd. Hierbij moet in ogenschouw worden 
genomen dat de profi ellijst is opgezet met als doel om aard, omvang en kenmerken van 
slachtoffers en verdachten van huiselijk geweld in kaart te brengen. Deze lijst is dus niet 
specifi ek opgezet om de groep kinderen die getuige is van huiselijk te onderzoeken en 
hierdoor ontbreken diepgaande en langetermijngegevens over deze groep kinderen. Dit 
onderzoek is daarom ook gebonden aan de gegevens die aan de hand van de profi ellijst 
zijn verzameld. De profi ellijst geeft het kader van dit huidige onderzoek aan. 

5.4 Analyses 
Voor de statistische analyses is gebruik gemaakt van het programma SPSS. Voor elke varia-
bele zijn er frequentieverdelingen berekend. Hierbij is gekeken naar het aantal en percen-
tage voor de groep incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige. Ter vergelijking 
zijn deze frequentieverdelingen ook voor de groep incidenten waarbij geen kinderen in 
het spel zijn, berekend. Bij een aantal dichotome variabelen is de ook chi-kwadraattoets 
gebruikt om eventuele verschillen tussen de twee groepen incidenten aan te tonen. Bij de 
analyses wordt een signifi cantieniveau van p < .001 of p <.05 aangehouden. Tevens wordt 
het signifi cantieniveau bij de tabellen weergegeven. 
 
5.5 Interviews 
Aanvullend op de analyses zijn er zeven semi-gestructureerde interviews afgenomen met 
deskundigen uit het veld. Er zijn interviews afgenomen met deskundigen van de politie, 
GGD, Raad voor de Kinderbescherming, kenniscentrum Movisie, Hera vrouwenopvang 
en Advies- en Onderzoeksgroep Beke. 3 Deze deskundigen zijn telefonisch of via de mail 
benaderd om mee te werken aan het onderzoek. De meeste interviews zijn face tot face 
afgenomen en een enkele respondent heeft telefonisch of via de mail een reactie gegeven. 
Voorafgaand aan de interviews is een korte samenvatting van de opmerkelijkste resultaten, 
aan de hand van een facsheet, naar de betrokkenen verzonden.4 Deze factsheet vormde 
de leidraad voor de interviews. Aanvullend zijn er nog vragen gesteld over de manieren 
waarop kinderen getuige zijn en de mogelijke effecten van het zijn van getuige. De inter-
views van gemiddeld een tot anderhalf uur en zijn opgenomen en later uitgewerkt.
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Noten
1 Zie bijlage 1 voor de Profi ellijst.
2 Zie bijlage 2 voor de Wegwijzer onderzoek huiselijk geweld. 
3 Zie bijlage 3 voor de Lijst van deskundigen die zijn geïnterviewd. 
4 Zie bijlage 4 voor de Factsheet. 
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In dit hoofdstuk worden omvang, aard en kenmerken van de groep kinderen die getuige 
is van huiselijk geweld op basis van politiecijfers uit 2006 voor de Nederlandse situatie in 
beeld gebracht. De resultaten die uit de analyses naar voren komen, worden in dit hoofd-
stuk beschreven. 

6.1 Aantal kinderen als getuige 
Voor het empirische gedeelte van dit onderzoek zijn de 1.000 profi ellijsten huiselijk geweld 
bestudeerd. Bij ruim de helft (56,9%) van deze incidenten maken één of meerdere kinderen 
(tot 18 jaar) deel uit van het gezin.1 Het gaat om in totaal om ongeveer 955 kinderen (1,68 
kinderen per incident). Bij de overige 43,1 procent van de incidenten waren er geen kin-
deren in het spel. Het wordt duidelijk dat bij meer dan de helft van de incidenten kinderen 
opgroeien in een omgeving waar sprake is van huiselijk geweld. Wanneer deze resultaten 
worden geëxtrapoleerd naar het totale aantal geregistreerde incidenten dan blijkt dat er 
jaarlijks in Nederland naar schatting minimaal 60.290 kinderen opgroeien in een gezin waar 
sprake is van huiselijk geweld. 2

Uit vervolganalyses blijkt dat er bij 22,9 procent van de incidenten één of meerdere kinde-
ren daadwerkelijk getuige zijn geweest van een huiselijk geweldsincident.3 Bij de andere 
incidenten waarbij kinderen deel uitmaken van het gezin kan niet worden gesproken van 
kinderen als getuige. Het blijkt dat bij 25 procent van de incidenten onbekend 4 is of kin-
deren getuige zijn geweest en in 9 procent van de gevallen wordt gemeld dat kinderen 
geen getuige zijn geweest van het geweldsincident. In tabel 6.1 worden deze percentages 
weergegeven.

Tabel 6.1 Aanwezigheid van kinderen bij incidenten (n=1000)

Percentage Aantallen

Kinderen in het gezin aanwezig 

- Kinderen getuige 22,9% 229

- Onbekend 25,0% 250

- Kinderen geen getuige 9,0% 90

Geen kinderen in het gezin aanwezig 43,1% 431

Totaal 100% 1000

6  Omvang, aard, en kenmerken 
  op basis van politiecijfers
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Uit tabel 6.1 wordt duidelijk dat bij 22,9 procent van de incidenten is vastgesteld dat 
kinderen getuige zijn geweest. Soms zijn meerdere kinderen tegelijk getuige van een in-
cident. Uit nadere analyses blijkt dat het in totaal om ongeveer 404 kinderen gaat die ge-
tuige zijn geweest van 229 incidenten (1,76 kinderen per incident).5 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat dit aantal gebaseerd is op politiecijfers en dat 
daar een aantal bezwaarlijke consequenties aan verbonden is die het percentage kinderen 
dat getuige is zowel naar beneden als naar boven kan beïnvloeden. Om te beginnen is 
er bij huiselijk geweld in grote mate sprake van herhaald slachtofferschap en recidive van 
de dader. Dit betekent dat slachtoffers en verdachten meerdere malen per jaar kunnen 
voorkomen in de registraties van de politie. Ook de kinderen die deel uitmaken van deze 
gezinnen kunnen dus meerdere malen worden geregistreerd. Hierdoor kan bij de schatting 
van het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld sprake zijn van dubbeltellingen6 
en dus een overrapportage.
Maar aan de andere kant is er ook sprake van een onderrapportage van het aantal kin-
deren dat getuige is van huiselijk geweld. Dit omdat slechts een beperkt deel van alle 
incidenten huiselijk geweld wordt geregistreerd bij de politie. Niet alle daders die zich 
schuldig maken aan dergelijke stafbare gedragingen worden aangehouden en geregi-
streerd en daarnaast wordt van veel incidenten geen aangifte of melding gedaan. Een deel 
van de huiselijk geweldsincidenten komt hierdoor niet voor in de registraties van de politie. 
Daarnaast blijkt dat van de 1.000 huiselijk geweldsincidenten die voor dit onderzoek zijn 
geanalyseerd het bij een kwart van deze zaken (25,0%) onduidelijk is of kinderen getuige 
zijn geweest. Bij een deel van deze incidenten zullen ook kinderen getuige zijn geweest, 
maar dit is niet vastgesteld. In dit opzicht is er dus ook sprake van onderrapportage. 
Het is mag duidelijk zijn dat de bovenstaande factoren de werkelijke cijfers beïnvloeden. 
Verondersteld wordt dat het percentage onderrapportage groter is dan het percentage 
overrapportage, maar het blijft moeilijk om deze cijfers precies te duiden. Het is dan ook 
zeer waarschijnlijk dat de gemeten 22,9 procent een onderrapportage is van het werkelijke 
aantal incidenten waarbij kinderen als getuige betrokken zijn. Wanneer deze resultaten 
worden geëxtrapoleerd naar het totale aantal geregistreerde incidenten dan blijkt dat er 
jaarlijks in Nederland naar schatting minimaal 25.505 kinderen getuige zijn van huiselijk 
geweld. 7

In de navolgende analyses worden de incidenten waarvan kinderen getuige zijn verder 
in beeld gebracht. De focus van het onderzoek ligt op deze groep incidenten, maar ter 
vergelijking worden ook de incidenten waar geen kinderen in het spel zijn zijdelings in de 
analyses meegenomen (vergelijkende analyses). De groep overige incidenten (de inciden-
ten waarbij wel kinderen in het gezin aanwezig zijn maar niet is vastgesteld dat ze getuige 
zijn geweest) worden buiten beschouwing gelaten. Dit is namelijk een moeilijk te duiden 
groep. In tabel 6.2 staan de verschillende groepen incidenten schematisch weergegeven. 
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Tabel 6.2 Groepen incidenten huiselijk geweld

Betrokkenheid kinderen Aantal incidenten 

Groep 1: 
Kinderen als getuige 

Incidenten waarbij kinderen getuige zijn n= 229

Groep 2: 
Geen kinderen in gezin 

Incidenten waarbij geen kinderen in het 
gezin aanwezig zijn 

n= 431

6.2 Aard van het geweld 
Het is niet bekend waar de kinderen zich bevonden ten tijde van het incident en op welke 
manier zij getuige waren. Er zijn wel gegevens verzameld over de aard van het geweld of-
tewel de context waarin het huiselijk geweld zich afspeelde. De aard van het geweld wordt 
uitgediept aan de hand van het type huiselijk geweld, het dagdeel waarop het incident 
plaatsvond, de relatie van verdachte en slachtoffer en of er sprake is van alcohol-, drugs-, 
en wapengebruik. 

Type huiselijk geweld 
Voor dit onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen vijf soorten huiselijk geweld8: licha-
melijk, seksueel en psychisch geweld, bedreiging en belaging.9 Uit de analyses komt naar 
voren dat bij tweederde (68,7%) van de incidenten kinderen getuige zijn van lichamelijk ge-
weld. Kinderen zijn dan getuige van incidenten zoals: man/vrouwmishandeling, eenvoudige 
mishandeling en geweld met en zonder letsel. Bij twee incidenten zijn kinderen getuige 
van moord of doodslag. Bij 15,9 procent van de incidenten zijn zij getuige van bedreiging 
en in 9,3 procent zijn kinderen getuige van psychisch geweld. Bij psychisch geweld zijn 
kinderen voornamelijk getuige van relatieruzies en huiselijke twist. Voor het complete over-
zicht wordt verwezen naar tabel 6.3. 

Tabel 6.3 Type huiselijk geweld 

Kinderen als getuige (n=214) Geen kinderen in gezin (n=392)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Lichamelijk 68,7% 147 54,8% 215

Psychisch 9,3% 20 17,3% 68

Seksueel 4,2% 9 3,6% 14

Bedreiging 15,9% 34 18,9% 74

Belaging 1,9% 4 5,4% 21

Tabel is signifi cant ( x 2 (4) = 15,468, P<.05)

 
Uit de tabel 6.3 blijkt dat bij de incidenten waarvan kinderen getuige zijn (signifi cant) vaker 
lichamelijk geweld wordt geregistreerd dan bij de incidenten zonder kinderen. Het gaat 
hier om respectievelijk 68,7 en 54,8 procent. Psychisch geweld wordt daarentegen minder 
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vaak geregistreerd. Bij de incidenten met kinderen als getuige komt psychisch geweld in 
9,3 procent van de gevallen voor. Bij de incidenten waar geen kinderen in het spel zijn, is 
dit signifi cant hoger, namelijk 17,3 procent. 

Tijdstip incident 
Bij het analyseren van de incidenten is nagegaan op welk tijdstip van de dag de incidenten 
plaatsvinden. De meeste incidenten waarbij kinderen getuige zijn, spelen zich ’s avonds 
af (33,2%). In 22,6 procent van de gevallen worden de incidenten ’s middags gepleegd. ’s 
Ochtends (15,9%) en ’s nachts (11,1%) worden minder incidenten gepleegd waar kinderen 
getuige van zijn. Voor het overzicht wordt verwezen naar bijlage 6.10 Uit de vergelijkende 
analyse blijkt dat de tijdstippen waarop de incidenten gepleegd worden in beide groepen 
redelijk overeenkomen.

Gerichtheid van het geweld
De relatie van het slachtoffer en de verdachte is ook in beeld gebracht. Het blijkt dat bij 
tweederde (67,7%) van de incidenten waarbij kinderen getuige zijn het geweld is gericht 
tegen de (stief)moeder van de kinderen.11 In 34,9 procent is dit de partner van de verdach-
te en bij 32,8 procent gaat het om de ex-partner. 
Daarnaast blijkt dat in 19,7 procent van de gevallen het geweld gericht is tegen kinderen 
jonger dan 18 jaar. Uit verdiepende analyses blijkt dat het moeilijk is om deze groep te 
duiden.12 Een deel van deze incidenten valt te rapporteren als kindermishandeling13 en bij 
sommige incidenten zijn kinderen getuige van geweld tegen andere kinderen. In tabel 6.4 
wordt het volledige overzicht weegegeven.

Tabel 6.4 Tegen wie is het geweld gericht 

Kinderen als getuige (n=262) Geen kinderen in gezin (n=465)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Partner vrouw 34,9% 80 29,2% 136

Ex-partner vrouw 32,8% 75 23,4% 109

Partner man 3,9% 9 8,1% 38

Ex-partner man 4,8% 11 4,0% 18

Kinderen -18 19,7% 45 4,0% 18

Ouders 7,9% 18 12,3% 57

Overige familie 6,6% 15 8,3% 39

Huisvrienden 0,9% 2 1,9% 9

Ouderen 55+ 0% 0 1,3% 6

Overige 3,1% 7 7,5% 35
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Er zijn vergelijkende analyses uitgevoerd (zie tabel 6.4 en bijlage 614). Daaruit blijkt dat bij 
de incidenten waarvan kinderen getuige zijn het geweld in twee van de drie gevallen wordt 
gericht tegen de vrouwelijke (ex)partner. Bij de incidenten zonder kinderen is dit lager, hier 
wordt namelijk in één op de twee gevallen het geweld gericht tegen de vrouwelijke part-
ner of ex-partner. Ook wordt het geweld bij de incidenten met kinderen als getuige signifi -
cant vaker tegen kinderen jonger dan 18 jaar gericht. 

Alcohol-, drugs-, en wapengebruik 
Het is nagegaan of er tijdens het incident indicaties voor alcohol-, drugs-, of wapengebruik 
(zie tabel 6.5 en bijlage 615). Het moet worden vermeld dat het (gezien de forse percenta-
ges ‘onbekend’) lastig is om uit de mutaties van de incidenten op te maken of er sprake is 
van deze risicofactoren. Om toch een kleine impressie te geven van het alcohol-, drugs-, 
en wapengebruik worden hierna de resultaten van een aantal analyses weergegeven. 

Bij minimaal 20,5 procent van de incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige 
wordt alcoholgebruik door ouders geconstateerd. Drugsgebruik (6,1%) komt minder vaak 
voor. Opvallend is dat het percentage wapengebruik erg hoog is. Kinderen worden bij 
minimaal 13,8 procent van de incidenten blootgesteld aan geweld waarbij wapens worden 
gebruikt. Er is ook gekeken of het gebruik van alcohol, drugs en wapens in combinatie 
voorkomt. Het blijkt dat het gebruik van alcohol, drugs en/of wapens in 10 procent van de 
gevallen in verschillende combinaties voorkomt. 

Tabel 6.5 Wapengebruik 

Wapengebruik Kinderen als getuige (n=211) Geen kinderen in gezin (n=390)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 13,8% 29 9,0% 35

Nee 54,0% 114 48,2% 188

Onbekend 32,2% 68 42,8% 167

Uit vergelijkende analyses wordt duidelijk dat wapengebruik bij de incidenten met kin-
deren als getuige relatief het vaakst voorkomt (13,8%). Bij de incidenten zonder kinderen 
wordt minder vaak gebruik gemaakt van wapens (9,0%). Dit verschil kan mogelijk worden 
beïnvloed door de grote percentages ontbrekende gegevens. Maar desondanks blijft het 
een zorgelijke constatering dat kinderen worden geconfronteerd met geweldssituaties 
waarbij wapens worden gebruikt. 

6.3 Persoonskenmerken van de kinderen 
Bij het analyseren van de kenmerken van de kinderen is gekeken naar de leeftijd en het 
geboorteland van alle 404 kinderen. Het blijkt dat jonge kinderen tussen de 0 en 6 jaar het 
vaakst (37,1%) getuige zijn van huiselijk geweld. In 34,2 procent van de gevallen zijn het 
kinderen tussen de 12 en 18 jaar en in 28,7 procent gaat het om kinderen tussen de 7 en 
11 jaar. 
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Het overgrote deel (83,2%) van de kinderen is in Nederland geboren. Bij 8,9 procent van 
de kinderen is onduidelijk waar zij geboren zijn. Dit komt doordat niet voor alle kinderen 
hun persoonlijke gegevens nauwkeurig zijn genoteerd. 16 De resterende kinderen (7,9%) 
zijn geboren op de Antillen, Suriname, Turkije en overige Europese (zoals Polen) en niet-
Europese landen (zoals Irak en Zaïre). Voor een overzicht van de persoonskenmerken wordt 
verwezen naar fi guur 6.1 en bijlage 617.

Figuur 6.1 Leeftijd van de kinderen die getuige zijn 

6.4 Kenmerken van de gewelddadige thuissituatie 
Bij de bespreking van de kenmerken van de thuissituatie worden de persoonsgegevens en 
eigenschappen van de slachtoffers en verdachten in beeld gebracht. In de meeste gevallen 
zijn dit de ouders en/of stiefouders van de kinderen. Geslacht, leeftijd, geboorteland en 
eerdere registraties in de systemen van de politie worden geanalyseerd.

6.4.1 Slachtoffers 
Van de incidenten waarbij er sprake is van kinderen als getuige is het overgrote deel 
(89,0%) van de slachtoffers van het vrouwelijke geslacht. De leeftijd van de slachtoffers 
varieert, maar de meeste (69,0%) slachtoffers zijn tussen de 25 en 44 jaar oud. Zoals uit 
eerdere analyses al duidelijk werd, zijn deze slachtoffers in het merendeel van de gevallen 
de moeders van de kinderen. Het overzicht van deze twee persoonskenmerken is opgeno-
men in tabel 6.6 en bijlage 618. 

Uit vergelijkende analyses blijkt dat de slachtoffers van de incidenten zonder kinderen ge-
middeld genomen jonger zijn dan de slachtoffers van de incidenten met kinderen als getui-
ge. Dit ligt voornamelijk aan het verschil in percentages in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 
jaar en 25 t/m 44 jaar. Een verklaring voor de hogere leeftijd zou kunnen zijn dat naarmate 
vouwen ouder worden de kans toeneemt dat zij kinderen hebben. 

34,2 %

28,7 %

37,1 %
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Tabel 6.6 Leeftijd slachtoffers

Kinderen als getuige (n=226) Geen kinderen in gezin (n=429)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

0 t/m 11 jaar 3,5% 8 0,7% 3

12 t/m 17 jaar 7,1% 16 2,6% 11

18 t/m 24 jaar 8,9% 20 24,0% 103

25 t/m 44 jaar 69,0% 156 40,5% 174

45 t/m 54 jaar 10,2% 23 18,9% 81

55 t/m 65 jaar 0,9% 2 10,0% 43

66 jaar en ouder 0,4% 1 3,3% 14

Etniciteit slachtoffers
Er valt voorzichtig iets te zeggen over de etniciteit van de slachtoffers. Er staat bewust 
‘iets’ omdat in de politieregistraties met betrekking tot de etniciteit alleen het geboorte-
land van het slachtoffer kan worden vastgesteld en niet het geboorteland van de ouders 
van het slachtoffer. Hierdoor is er geen zicht op de slachtoffers die in Nederland geboren 
zijn maar toch een andere etnische herkomt hebben (2e en 3e generatie). Uit de analyses 
blijkt dat tweederde (66,5%) van de slachtoffers van de incidenten waarvan kinderen ge-
tuige zijn, in Nederland geboren is. Het overige deel (33,5%) is geboren in het buitenland. 
Aan de hand hiervan mag verondersteld worden dat zeker eenderde van de slachtoffers 
een andere etnische herkomst dan de Nederlandse heeft. Uit verdere analyse blijkt dat 
deze slachtoffers vooral komen uit niet-Europese landen zoals Marokko, de Antillen, Suri-
name en Irak. Zie voor het volledige overzicht bijlage 6. 19 

Tabel 6.7 Geboorteland slachtoffers

Kinderen als getuige (n=224) Geen kinderen in gezin (n=431)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Nederland 66,5% 149 81,0% 349

Buitenland 33,5% 75 19,0% 82

Tabel is signifi cant ( x 2 (1) =20,436, P<.001)

Uit tabel 6.7 wordt duidelijk dat bij de incidenten met kinderen als getuige het percentage 
slachtoffers dat afkomstig is uit het buitenland signifi cant hoger is dan bij de incidenten 
zonder kinderen. Het gaat hier om respectievelijk 33,5 en 19,0 procent.

Aantal slachtoffers
Er is ook onderzocht hoeveel slachtoffers betrokken zijn bij het incident (voor een volledig 
overzicht zie bijlage 6).20 Bij de incidenten met kinderen als getuige is in de meeste geval-
len (77,6%) is sprake van één slachtoffer. Bij 14,8 procent van de incidenten zijn er twee 
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directe slachtoffers en in 7,6 procent van de gevallen zijn er drie of meer directe slachtof-
fers. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de incidenten waar sprake is van meerdere 
slachtoffers alleen persoonsgegevens van het hoofdslachtoffers21 bekend zijn. Aan de hand 
van verdiepende analyses22 mag worden verondersteld dat in de meeste gevallen de kin-
deren de ‘mede’ slachtoffers zijn. 

Tabel 6.8 Aantal slachtoffers per incident 

Kinderen als getuige (n=210) Geen kinderen in het gezin 
(n=384)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

1 77,6% 163 93,2% 358

2 of meer 22,4% 47 6,8% 26

Tabel is signifi cant ( x 2 (1) =30,689, P<.001)

In tabel 6.8 wordt zichtbaar dat bij de incidenten met kinderen als getuige er signifi cant 
vaker twee of meerdere slachtoffers bij het incidenten betrokken zijn dan bij de incidenten 
zonder kinderen. Het verschil is mede te verklaren doordat de kinderen die in de gezinnen 
aanwezig zijn de andere slachtoffers zijn. 

Eerdere registraties politie 
Er is tevens geanalyseerd of de slachtoffers vaker bij de politie geregistreerd23 staan. 
Het blijkt dat bij de incidenten waarvan kinderen getuige zijn de helft van de slachtoffers 
(50,7%) eerder als slachtoffer van huiselijk geweld geregistreerd staat. Uit nadere analyses 
blijkt dat 43,9 procent van de herhaalde slachtoffers één keer eerder als slachtoffer voor-
komt in de systemen van de politie. Bij 56,1 procent is dit twee keer of vaker (zie tabel 
6.9 en bijlage 6).24 In deze gezinnen is er dus sprake van  herhaaldelijk huiselijk geweld. 
Hierdoor mag worden verondersteld dat er een grote kans aanwezig is dat deze kinderen 
in het verleden ook zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Zij kunnen dan getuige of zelfs 
slachtoffer zijn geweest. 

Tabel 6.9 Herhaald slachtofferschap van huiselijk geweld 

Kinderen als getuige (n=223) Geen kinderen in gezin (n=427)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 50,7% 113 36,5% 156

Nee 49,3% 110 63,5% 271

Tabel is signifi cant ( x 2 (1) =12,072, P=.001)

Uit tabel 6.9 blijkt dat herhaald slachtofferschap bij de incidenten met kinderen als getuige 
signifi cant vaker voorkomt dan bij de incidenten zonder kinderen. In maar liefst 50,7 pro-
cent van de gevallen is hier sprake van herhaald slachtofferschap. Bij de incidenten waarbij 
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geen sprake is van kinderen is dit 36,5 procent. Dit is een opmerkelijk groot verschil. 
Als gekeken wordt of slachtoffers ook bij de politie geregistreerd staan als verdachte blijkt 
dat dit bij 22,8 procent van de slachtoffers het geval is. Gemiddeld hebben deze slachtof-
fers 2,2 antecedenten in de afgelopen vijf jaar. Het betreft hier voornamelijk gewelds- en 
vermogensmisdrijven. Voor een overzicht van deze resultaten zie tabel 6.10 en bijlage 6.25 
De categorieën overtredingen en misdrijven zijn opgenomen in bijlage 7. 

Tabel 6.10 Soorten antecedenten slachtoffers

Kinderen als getuige (n=110) Geen kinderen in gezin (n=418)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Vermogen 29,1% 32 36,1% 151

Geweld 46,4% 51 20,6% 86

Vermogen met geweld 1,8% 2 1,4% 6

Vernieling 5,6% 6 7,8% 32

Zeden 0,9% 1 1,0% 4

Wapen 0,9% 1 0,5% 2

Drugs 3,6% 4 4,7% 20

Overlast 1,8% 2 5,5% 23

Verkeer 3,6% 4 12,7% 53

Relationeel 2,7% 3 4,7% 20

Openbare orde 1,8% 2 3,1% 13

Overige delicten 1,8% 2 1,9% 8

Uit de vergelijkende analyses blijkt dat bij de incidenten waar geen kinderen in het spel zijn 
30,5 procent van de slachtoffers als verdachte te boek staat. Dit percentage komt redelijk 
overeen met de groep incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige (22,8%). Als 
echter naar de soorten antecedenten worden gekeken, blijkt dat hier wel duidelijke ver-
schillen zijn te constateren. Het percentage geweldsantecedenten is bij de slachtoffers van 
de incidenten met kinderen als getuige meer dan twee keer zo hoog dan bij de incidenten 
zonder kinderen. Het gaat hier om respectievelijk 46,4 en 20,6 procent. 

6.4.2 Verdachten 
Er zijn ook aanvullende gegevens verzameld over de verdachten van de incidenten waarbij 
kinderen getuige zijn. In tegenstelling tot de slachtoffers zijn de verdachten voornamelijk 
(91,0%) van het mannelijke geslacht. In de meeste gevallen blijkt dit de vader of stiefva-
der van de kinderen te zijn. De leeftijd van de slachtoffers en verdachten komen voor een 
groot deel overeen. Het blijkt dat 64,2 procent van de verdachten tussen de 25 en 44 jaar 
oud is. Van de slachtoffers behoort ook ruim tweederde (69,0%) tot deze leeftijdscatego-
rie. Het overzicht van deze twee persoonskenmerken is opgenomen in tabel 6.11 en bij-
lage 6.26 
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Tabel 6.11 Leeftijd verdachten

Kinderen als getuige (n=226) Geen kinderen in gezin (n=426)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

0 t/m 11 jaar 0% 0 0,2% 1

12 t/m 17 jaar 1,8% 4 1,9% 8

18 t/m 24 jaar 8,0% 18 14,1% 60

25 t/m 44 jaar 64,2% 145 57,5% 245

45 t/m 54 jaar 21,2% 48 15,3% 65

55 t/m 65 jaar 4,4% 10 8,7% 37

66 jaar  en ouder 0,4% 1 2,3% 10

Etniciteit verdachten 
Tevens is gekeken naar de etniciteit van de verdachten. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat er alleen is gekeken naar het geboorteland van de verdachte en niet het geboorteland 
van de ouders van de verdachte. Hierdoor is er (net zoals bij de slachtoffers) geen zicht 
op de verdachten die in Nederland geboren zijn maar toch een andere etnische herkomst 
hebben (2e en 3e generatie). Het blijkt dat 60,3 procent van de verdachten in Nederland 
geboren is. Zeker 39,7 procent heeft dus een andere etnische achtergrond. Net zoals bij 
de slachtoffers komen deze verdachten vooral uit niet-Europese landen zoals Marokko, de 
Antillen, Suriname, Irak en Congo. Voor het volledige overzicht zie bijlage 6.27

Tabel 6.12 Geboorteland verdachten

Kinderen als getuige (n=229) Geen kinderen in gezin (n=425)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Nederland 60,3% 138 75,1% 319

Buitenland 39,7% 91 24,9% 106

Tabel is signifi cant ( x 2 (1) =15,479, P<.001)

Uit tabel 6.12 blijkt dat bij de incidenten met kinderen als getuige het percentage verdach-
ten dat afkomstig is uit het buitenland aanzienlijk (signifi cant) hoger is dan bij de inciden-
ten zonder kinderen. Het gaat hier om respectievelijk 39,7 en 24,9 procent. Deze cijfers 
komen overeen met de etniciteit van de slachtoffers. In de gezinnen waar kinderen getuige 
zijn van huiselijk geweld hebben de ouders opvallend vaak een buitenlandse etniciteit. 

Eerdere registraties politie 
Uit tabel 6.13 blijkt dat 58,0 procent van de verdachten eerder met de politie in aanraking 
is geweest inzake het plegen van een strafbaar feit. Deze verdachten hebben gemiddeld 
4,8 antecedenten en dit zijn voornamelijk geweldsmisdrijven (33,3%). Daarnaast scoren 
verkeers- en vermogensmisdrijven ook relatief hoog: respectievelijk 14,8 en 12,3 procent. 
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Van de verdachten kan 8,1 procent als veelpleger28 worden aangemerkt. De uitwerking van 
deze resultaten is opgenomen in bijlage 629 en de categorieën overtredingen en misdrij-
ven zijn terug te vinden in bijlage 7. Uit de vergelijkende analyses komen geen opvallende 
resultaten naar voren.

Tabel 6.13 Verdachten vaker verdacht van strafbaar feit 

Kinderen als getuige (n=224) Geen kinderen in gezin (n=426)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 58,0% 130 65,3% 278

Nee 42,0% 94 34,7% 148

Specifi ek is er gekeken naar het recidivegedrag30 van de dader met betrekking tot huise-
lijk geweld. Uit tabel 6.14 worden duidelijk dat 32,8 procent van de verdachten als reci-
divist31 van huiselijk geweld te boek staat. Ook hieruit blijkt dat het goed mogelijk is dat 
kinderen uit deze gezinnen herhaaldelijk bloot worden gesteld aan huiselijk geweld. Niet 
alleen herhaald slachtofferschap komt aanzienlijk vaak voor, ook is er sprake van een hoog 
percentage recidive van de verdachte. Hierbij zijn er geen verschillen uit de vergelijkende 
analyses waar te nemen.

Tabel 6.14 Verdachten als recidivist huiselijk geweld 

Kinderen als getuige (n=204) Geen kinderen in gezin (n=393)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 32,8% 67 31,3% 123

Nee 67,2% 137 68,7% 270

 
Tot slot is nagegaan in hoeverre de verdachte in de afgelopen vijf jaar het slachtoffer is 
geweest van huiselijk geweld. Dit blijkt bij 5,5 procent van de verdachten het geval te zijn. 
Bij de incidenten waar geen kinderen in het spel zijn, is dit bij maar 8,0 procent het geval. 
Deze resultaten zijn ook opgenomen in bijlage 6.32

6.5 Melding en aanpak
Aanvullend is onderzocht op welke manier de incidenten bij de politie terechtkomen en 
welke aanpak er is uitgezet. Het blijkt dat ruim de helft van de incidenten waarbij sprake is 
van kinderen als getuige via een telefonische melding bij de politie terechtkomt. Een kwart 
van de incidenten (25,1%) komt na het doen van aangifte ter kennis van de politie. Uit 
tabel 6.15 blijkt dat de wijze van melding bij incidenten met kinderen als getuige niet veel 
verschilt van de incidenten zonder kinderen. 
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Tabel 6.15 Incidenten gemeld bij de politie 

Kinderen als getuige 
(n=211) 

Geen kinderen in gezin 
(n=411)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Telefonische melding 56,4% 119 61,1% 251

Aangifte 25,1% 53 21,9% 90

Ambtshalve verbaal opgemaakt 2,9% 6 1,5% 6

Melding aan het bureau 12,3% 26 11,4% 47

Telefonische melding en aangifte 2,3% 5 2,6% 11

Telefonische melding en/of aangifte 
en/of ambtshalve verbaal opgemaakt

1,0 % 2 1,5% 6

Het wordt duidelijk dat bij 13,5 procent van de incidenten met kinderen als getuige het 
onbekend is of er een aanpak is ingezet. Dit is iets anders dan dat er geen vervolgactie is 
geweest, maar het is waarschijnlijk dat er bij veel van deze incidenten daadwerkelijk geen 
aanpak is geweest. Bij 86,5 procent van de incidenten is er wel een aanpak geweest en er 
zijn gemiddeld 2,4 vervolgacties bekend. Uit tabel 6.16 blijft dat er bij 2 van de 5 gevallen 
(40,0%) een strafrechtelijke vervolgactie is geweest. Dit zijn bijvoorbeeld een gevangenis-
straf (onvoorwaardelijk en voorwaardelijk), werkstraf, proeftijd, verplichte behandeling of 
een geldboete (zie bijlage 6).33 In bijna een kwart van de gevallen (23,7%) is er door de 
politie doorverwezen naar de hulpverlening en het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld 
(ASHG). In bijna een kwart van de gevallen is er een niet-strafrechtelijke aanpak (casus 
overleg, verplichte en vrijwillige hulpverlening of seponering van de zaak door de politie 
parketsecretaris) geweest. 

Tabel 6.16 Soort vervolgactie 

Kinderen als getuige 
(n=482) 

Geen kinderen in gezin 
(n=529)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Geen vervolgactie 3,1% 15 4,3% 23

Zaak in behandeling politie/ OM 0,6% 3 1,1% 6

Doorverwezen door politie naar 
ASHG /hulpverlening 

24,7% 119 24,0% 127

Niet -strafrechtelijk vervolgactie 23,7% 114 31,0 % 164

Strafrechtelijke vervolgactie 40,0% 193 27,6% 146

Overige 7,9% 38 11,9% 63

Tabel is signifi cant ( x 2 (5) =27,309, P<.001)
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Bij de incidenten zonder kinderen is bij 23,9 procent van de gevallen onbekend of er een 
aanpak is geweest. Bij driekwart (76,1%) is er wel een aanpak c.q. een vervolgactie. Gemid-
deld zijn er 1,6 vervolgacties per incident bekend. Het is opvallend dat bij deze incidenten 
(signifi cant) vaker niet-strafrechtelijk vervolgacties worden ondernomen dan bij de inciden-
ten met kinderen als getuige. Bij de incidenten met kinderen als getuige worden er echter 
vaker strafrechtelijke vervolgacties ondernomen. 

6.6 Resumé deelvragen 1 tot en met 4 
Het wordt duidelijk dat bij meer dan de helft (56,9%) van de 1.000 incidenten kinderen 
opgroeien in een omgeving waar sprake is van huiselijk geweld. Wanneer deze resultaten 
worden geëxtrapoleerd naar het totale aantal geregistreerde incidenten dan blijkt dat er 
jaarlijks in Nederland naar schatting minimaal 60.290 kinderen opgroeien in een gezin waar 
sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast blijkt dat bij 22,9 procent van de 1.000 incidenten 
één of meerdere kinderen daadwerkelijk getuige zijn geweest van het huiselijke geweld. 
Ondanks dat aan deze politiecijfers een aantal consequenties verbonden is die het aantal 
kinderen dat getuige is kan beïnvloeden, mag op basis van politiecijfers worden veron-
dersteld dat het gegeven percentage van 22,9 procent een ondergrens is. Wanneer dit 
percentage wordt geëxtrapoleerd naar het totale aantal (door de politie) geregistreerde 
incidenten dan blijkt dat er jaarlijks naar schatting minimaal 25.505 kinderen in Nederland 
getuige zijn van huiselijk geweld. Het overgrote deel (80,8%) van deze kinderen is in Ne-
derland geboren en de leeftijd van deze kinderen varieert van 0 tot 18 jaar. Het blijkt dat 
bij het merendeel van de incidenten kinderen getuige zijn van lichamelijk geweld en de 
incidenten spelen zich voornamelijk ’s middags en ’s avonds af. Het geweld wordt in twee-
derde van de gevallen gericht tegen de (stief) moeder van de kinderen. In 34,9 procent is 
dit de partner en bij 32,8 procent gaat het om de ex-partner van de verdachte. Daarnaast 
blijkt dat in bijna 1 op de 5 gevallen het geweld gericht is tegen kinderen jonger dan 18 
jaar. Bij een deel gaat hier om kindermishandeling en bij sommige incidenten zijn kinderen 
getuige van geweld tegen andere kinderen. Bij minimaal 20,5 procent van de incidenten 
wordt alcoholgebruik door ouders geconstateerd. Drugsgebruik (6,1%) komt minder vaak 
voor, maar het is wel zorgelijk dat wapengebruik wordt geconstateerd bij ruim een op de 
acht incidenten (13,7%). 
De slachtoffers zijn vaak de moeders van de kinderen en het merendeel (69,0%) van de 
slachtoffers is tussen 25 en 44 jaar oud. Opvallend is dat een ruim eenderde van deze 
slachtoffers in het buitenland geboren is en deze slachtoffers hebben vaak een Marokkaan-
se, Antilliaanse, Surinaamse of Irakese etniciteit. De helft van de slachtoffers (50,7%) staat 
eerder geregistreerd in de systemen van de politie als slachtoffer van huiselijk geweld. 
Daarnaast staat ruim een op de vijf slachtoffers geregistreerd als verdachte van voorname-
lijk gewelds- en vermogensmisdrijven. 
In tegenstelling tot de slachtoffers zijn de verdachten meestal de vaders of stiefvaders van 
de kinderen. De leeftijd en etniciteit van de slachtoffers en verdachten komen ook voor 
een groot deel overeen. Het overgrote deel (64,2%) van de verdachten is tussen de 25 en 
44 jaar oud en ruim eenderde van de verdachten is in het buitenland geboren. Net zoals 
bij de slachtoffers komen deze verdachten 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 verdachten. Maar liefst 32,8 procent staat geregi-
streerd als recidivist van huiselijk geweld. 
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Uit de vergelijkende analyses komen enkele opvallende verschillen naar voren. Het blijkt 
dat bij de incidenten met kinderen als getuige een aantal kenmerken vaker voorkomen 
in vergelijking tot de incidenten zonder kinderen. Zo blijkt dat bij deze incidenten vaker 
sprake is van lichamelijk geweld en dat het geweld vaker wordt gericht tegen de vrouwe-
lijke (ex) partners en kinderen. Het blijkt dat deze ouders vaker een buitenlandse etniciteit 
hebben en daarnaast worden er vaker wapens gebruikt bij incidenten met kinderen als 
getuige. Verder komt het vaker voor dat er meerdere, directe slachtoffers bij het incident 
betrokken zijn en er zijn meer gevallen van herhaald slachtofferschap. Ook is opvallend dat 
wanneer slachtoffers antecedenten hebben dit vaker in verband is met geweldsmisdrijven. 
Tot slot blijkt dat bij de incidenten met kinderen als getuige vaker een strafrechtelijke aan-
pak wordt ingezet. 

Noten
1 Deze cijfers verschillen van de cijfers van het rapport ‘Met de deur in huis’ (Ferwerda, 2007). In het 

onderzoek van Ferwerda (2007) is bij 26 incidenten onbekend of kinderen deel uitmaken van het 
gezin. In dit onderzoek zijn deze ontbrekende gegevens aangevuld. Het is gebleken dat er bij 20 
incidenten geen sprake is van een gezin met kinderen en dat bij 6 incidenten hier wel sprake van 
is. Vandaar dat percentages onderling verschillen. 

2 In totaal worden er jaarlijks 63.131 incidenten geregistreerd. Als ervan uit wordt gegaan dat er bij 
56,9% van deze incidenten sprake is van kinderen als getuige dan gaat het landelijk gezien om 
35.922 incidenten. Bij deze 35.922 zijn er gemiddeld 1,68 kinderen per incident getuige. Landelijk 
zijn er dan jaarlijks 60.290 kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met zowel de percentages onder- als overschatting. 

3 Bij deze incidenten waren een of meerdere kinderen daadwerkelijk aanwezig. 
4 Door ontbrekende of onbekende datagegevens kan niet worden achterhaald of deze kinderen 

getuige zijn geweest.
5 Alle kinderen die deel uitmaken van het gezin worden aangemerkt als getuige van huiselijk 

geweld.
6 Dit omdat bij de extrapolatie ervan uit wordt gegaan dat de incidenten huiselijk geweld allemaal 

afzonderlijke zaken zijn met unieke verdachte, slachtoffers en kinderen. Als een gezin bijvoorbeeld 
drie maal voorkomt in de registraties dan wordt dit als drie afzonderlijke gezinnen geteld. 

7 In totaal worden er jaarlijks (in 2006) 63.131 incidenten geregistreerd (Ferwerda, 2007). Als ervan 
uit wordt gegaan dat er bij 22,9% van deze incidenten sprake is van kinderen als getuige dan 
gaat het landelijk gezien om 14.567 incidenten. Bij deze 14.567 zijn er gemiddeld 1,76 kinderen 
per incident getuige. Landelijk zijn er dan jaarlijks 25.505 kinderen die getuige zijn van huiselijk 
geweld. 

8 Zie voor het overzicht soorten huiselijk geweld en de incidentcodes bijlage 5. 
9 Bij belaging wordt iemand opzettelijk door een ander herhaaldelijk lastig gevallen en wordt 

daardoor een inbreuk gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer. Een andere gangbare term 
voor belaging is stalking. 

10 Tabel 1.
11 Categorieën sluiten elkaar niet altijd uit en tevens kan het geweld gericht zijn tegen meerdere per-

sonen. Zo kan het geweld zowel gericht zijn tegen de partner als tegen de kinderen. Er zijn soms 
meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal meer dan 100% is. 

12 Dit omdat een aantal vragen inconsistent is ingevuld. 
13 Bij een aantal incidenten wordt gerapporteerd dat kinderen directe slachtoffers zijn. 
14 Tabel 2.
15 Tabellen 3 en 4. 
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16 In sommige gevallen is dit niet in de profi ellijsten genoteerd. Tevens kunnen voor maximaal 3 
kinderen persoonsgegevens in de profi ellijsten worden opgenomen. Bij de gezinnen met meer 
dan drie kinderen kunnen de persoonsgegevens voor de overige kinderen niet worden genoteerd. 

17 Tabel 5.
18 Tabel 6.
19 Tabel 7.
20 Tabel 8.
21 Wie het hoofdslachtoffer is, wordt bepaald door de persoon die de profi ellijsten invult. Dit wordt 

gedaan aan de hand van de mutaties. Indien de keuze niet te maken is, dan wordt het slachtoffer 
waarvan de eerste letter van de voornaam het eerste in het alfabet voorkomt, gekozen.

22 Bij deze incidenten is gekeken tegen wie het geweld is gericht. 
23 In het bedrijfsprocessensysteem van de Nederlandse politie. 
24 Tabel 9.
25 Tabel 10. 
26 Tabel 11.
27 Tabel 12.
28 Veelplegers zijn personen die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen verbaal 

tegen zich zagen opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar.
29 Tabellen 13, 14 en 15.
30 Elk persoon die het afgelopen jaar (laatste 12 maanden) meer dan een keer als verdachte van 

huiselijk geweld in het bedrijfsprocessensysteem van de politie voorkomt.
31 Dit betekent de verdachte in de afgelopen 12 maanden meer dan een keer voorkomt in de 

systemen van de politie
32 Tabel 16.
33 Tabel 17.
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In het vorige hoofdstuk wordt duidelijk dat er een aantal opzienbarende verschillen is ge-
vonden tussen de incidenten met kinderen als getuige en de incidenten zonder kinderen. 
Het is de vraag op welke manier de resultaten geïnterpreteerd moeten worden en welke 
verklaringen daarvoor te geven zijn. Om de resultaten beter te kunnen duiden, zijn er inter-
views gehouden met een aantal deskundigen van de politie, GGD, Raad voor de Kinderbe-
scherming, kenniscentrum Movisie, Hera vrouwenopvang en Advies- en Onderzoeksgroep 
Beke. 1 De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn aan de hand van een factsheet 
aan de deskundigen voorgelegd.2 De reacties van deze deskundigen worden in dit hoofd-
stuk verwerkt.

7.1 Aantal kinderen als getuige 
Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat bij 22,9 procent van de incidenten sprake 
is van kinderen als getuige. Bijna alle deskundigen zijn van mening dat dit percentage een 
onderschatting is van het werkelijke aantal kinderen dat getuige is. De meeste deskundi-
gen vinden dat “kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld 
per defi nitie getuige zijn van huiselijk geweld, ook al zijn deze kinderen zelf niet bij inci-
dent aanwezig.” Kinderen kunnen namelijk al voordat het incident plaatsvindt, worden 
geconfronteerd met de spanningen en dreigende sfeer die er in huis hangt. Ook kunnen 
zij te maken krijgen met de nasleep van het incident. Volgens een respondent is verder 
de drempel erg hoog om er mee naar buiten te komen. “Moeders willen er niet voor uit 
komen want huiselijk geweld is nog steeds schaamte, schande en taboe.” Daarnaast is er 
in grote mate ook sprake van herhaald slachtofferschap. “Voordat slachtoffers uiteindelijk 
melden dat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld, heeft het geweld al wel tientallen malen 
plaatsgevonden.” Dus als deze kinderen bij het geregistreerde incident geen getuige zijn, 
dan is de kans groot dat zij dit wel zijn geweest bij een ander incident. 
Volgens de meeste deskundigen moet daarom het aantal kinderen dat getuige is van 
huiselijk geweld worden gebaseerd op het totale percentage incidenten waarbij kinderen 
in het spel zijn. Als deze veronderstelling wordt aangenomen dan kan op basis van de 
empirische gegevens worden verondersteld dat jaarlijks niet 25.505 kinderen getuige zijn 
van huiselijk geweld maar dat het mimimaal gaat om 60.290 kinderen. Het mag volgens 
de deskundigen worden aangenomen dat zelfs het aantal van 60.290 kinderen een onder-
schatting is van het werkelijke aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld. Er moet 
namelijk in ogenschouw worden genomen dat dit aantal is gebaseerd op gegevens die 
ter kennis zijn gekomen van de politie. Een groter deel van de huiselijk geweldsincidenten 
komt echter niet in de registraties van de politie voor en is dus niet in beeld. 

7  Politiecijfers in perspectief
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Deze onderschatting weegt volgens de deskundige niet op tegen het percentage over-
schatting als gevolg van dubbeltellingen door herhaald slachtofferschap en recidive van de 
verdachten. 

7.2 Betrokkenheid kinderen 
Op basis van het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat kinderen op verschil-
lende manieren getuige zijn van huiselijk geweld. De deskundigen bevestigen deze conclu-
sie. “Er zijn zowel kinderen die er tussen springen als kinderen die ver onder het dekbed 
kruipen”. Uit het onderzoek naar het project Kindspoor (Baeten, Lamers-Winkelman & 
Winder, 2007) blijkt ook dat kinderen op allerlei manieren getuige zijn van huiselijk geweld. 
Het komt voor dat ouders tegen elkaar schreeuwen, ouders elkaar slaan in het bijzijn van 
het kind, ouders gearresteerd worden, de boel in huis in elkaar wordt geslagen, ouders 
elkaar stalken en dat ouders worden opgenomen in het ziekenhuis. De betrokkenheid van 
kinderen kan volgens de deskundigen per incident verschillen. 

Overlap getuige en slachtoffer
Uit dit onderzoek komt naar voren dat kinderen ook zelf slachtoffer zijn van huiselijk ge-
weld. Bij ongeveer een op de vijf incidenten met kinderen als getuige wordt het geweld 
direct gericht tegen de kinderen. Daarnaast komt het ook voor dat kinderen ‘mede’ slacht-
offers zijn (het geweld wordt in deze gevallen niet direct gericht tegen de kinderen, maar 
zij zijn wel slachtoffer). 
Deze resultaten verbazen de deskundigen niet, zij zien dit ook regelmatig terug in de 
praktijk. Het komt volgens de deskundigen veelvuldig voor dat kinderen naast het zijn van 
getuige ook zelf slachtoffer worden van huiselijk geweld. “Als vaders eenmaal gewend 
zijn om te slaan dan is de stap van mishandeling van je vrouw naar mishandeling van je 
kinderen niet meer zo groot.” Sommige respondenten veronderstellen dat er ook een 
soort vicieuze cirkel is; dat de vrouwen die worden mishandeld door hun man, zelf ook 
hun kinderen mishandelen. Het wordt verondersteld dat het geweld op deze manier wordt 
overgedragen. 

7.3 Aard van het geweld
Uit de analyses wordt duidelijk dat de incidenten met kinderen als getuige zich in een an-
dere context afspelen dan de incidenten waarbij geen kinderen in het spel zijn. Het blijkt 
namelijk dat bij de incidenten met kinderen als getuige vaker lichamelijk geweld wordt ge-
registreerd dan bij de incidenten zonder kinderen. Psychisch geweld (relatieruzies en huise-
lijke twist) wordt daarentegen minder vaak geregistreerd. De meeste deskundigen denken 
dat dit geen werkelijk verschil is, maar dat het verschil in type geweld te maken heeft met 
de wijze en het moment van registreren. De deskundigen zijn van mening dat waar licha-
melijk geweld plaatsvindt, ook altijd psychisch geweld wordt gebruikt. Vaak is er bij huise-
lijk geweld een oploop van geweld. Het confl ict begint meestal met psychisch geweld en 
kan uitlopen tot lichamelijk geweld. “Een klap komt niet zomaar uit de lucht vallen”. 
Tevens denken de deskundigen dat de politie pas om de hoek komt kijken als het geweld 
al heel lang speelt. De fase van alleen het gebruik van psychisch geweld is in deze gezin-
nen dan al gepasseerd. De deskundigen zien dat vrouwen uit deze gezinnen hun grenzen 
steeds verder verleggen. Zij bellen pas de politie als er lichamelijk geweld plaatsvindt en 
nemen niet de moeite om alleen psychisch geweld te melden. “Het psychische geweld 
hoort er in hun visie gewoon bij, ze hebben er gewoon mee te dealen.”
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Tot slot denken enkele respondenten dat deze moeders psychisch geweld minder snel bij 
de politie melden omdat deze incidenten moeilijk te bewijzen zijn. Het is erg moeilijk om 
psychisch geweld aan te tonen omdat het geen zichtbare sporen achterlaat. Zonder be-
wijsmateriaal wordt het namelijk erg moeilijk om stappen te ondernemen tegen de vader 
van de kinderen. Bij de slachtoffers, die geen kinderen hebben, is bewijsmateriaal minder 
van belang, er staat in deze gevallen geen voogdij of bezoekregeling op het spel. 

Wapengebruik
Bij 13,8 procent van de incidenten met kinderen als getuige wordt door de ouders gebruik 
gemaakt van wapens. Bij de incidenten zonder kinderen wordt minder vaak wapengebruik 
geconstateerd (9,0%). Het gaat hier om wapens (zoals messen en vuurwapens) die zijn 
opgenomen in de Wet Wapens en Munitie. Huishoudelijke spullen (zoals een pollepel) 
die gebruikt worden om mee te slaan, worden niet als wapengebruik geregistreerd. In de 
mutaties van die politie wordt het dan genoteerd als een huishoudelijk artikel dat gebruikt 
wordt om mee te slaan. De deskundigen vinden het een schokkend resultaat, maar kunnen 
geen verklaringen geven voor de gevonden verschillen. Sommige deskundigen vragen zich 
wel af of het werkelijk meer voorkomt of dat het gebruik van wapens bij incidenten waarbij 
kinderen in het spel zijn beter door de politie worden opgetekend. De deskundigen van de 
politie zeggen dat hier geen sprake van is, volgens deze deskundigen wordt het gebruik 
van wapens bij elk incident gedetailleerd geregistreerd. Of er nu kinderen in het spel zijn 
of niet. 

7.4 Etnische achtergrond slachtoffers en verdachten 
Opvallend is dat bij de incidenten met kinderen als getuige de slachtoffers en verdachten 
vaker afkomstig zijn uit het buitenland dan bij de incidenten zonder kinderen. Hiervoor zijn 
volgens de deskundigen verschillende verklaringen denkbaar. 
Ten eerste wordt aangenomen dat vrouwen met een buitenlandse etniciteit afhankelijker 
zijn van hun man dan de Nederlandse vrouwen. Het kan voorkomen dat de vrouwen met 
een buitenlandse etniciteit bij hun man blijven omdat ze vanwege hun verblijfsvergunning 
en fi nanciële situatie afhankelijk van hem zijn. 
Ten tweede spreken veel allochtone vrouwen de Nederlandse taal niet en hebben ze vaak 
een beperkt netwerk waardoor hulp zoeken moeilijker is. “Nederlandse vrouwen weten de 
weg naar de hulpverlening makkelijker te vinden”. Deze vrouwen zijn hierdoor afhankelij-
ker van hun man en gezin. 
Ten derde moet volgens een aantal deskundigen worden opgemerkt dat binnen sommige 
culturen andere waarden, normen en rolpatronen gelden dan in Nederlandse gezinnen. In 
niet-westerse landen is de vader vaak de baas in huis en de moeder staat op een andere 
(ondergeschikte) plek. Het is een schande wanneer de moeder niet naar de vader luistert 
en dat kan worden afgestraft met geweld. Geweld wordt in deze allochtone gezinnen ook 
niet gezien als een gebeurtenis die schadelijk is voor kinderen, maar het hoort bij de op-
voeding. In de westerse samenleving is dit anders. De Nederlandse gezinnen zijn zich meer 
bewust van de risico’s van geweld voor kinderen en zullen hier meer rekening mee houden. 
Ook zijn er zijn andere rolpatronen; man en vrouw zijn meer gelijkwaardig. Verondersteld 
wordt dat “Nederlandse vrouwen zelfstandiger zijn en hun partner eerder halt toeroepen 
in de relatie dan allochtone vrouwen”. 
Door een van de deskundigen wordt ten vierde gemeld dat het generatieprobleem tussen 
ouders en kinderen de oorzaak kan zijn van veel confl icten tussen allochtone ouders. In 
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deze allochtone gezinnen zijn er meer problemen in verband met de integratie van ouders 
en kinderen en hun positie in de samenleving. Dit kan leiden tot veel meer spanningen en 
problemen in deze gezinnen en voornamelijk tussen ouders. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
huiselijk geweld. Het wordt ook gemeld dat extra spanningen en stress in deze allochtone 
gezinnen veroorzaakt kunnen worden door vele trauma´s die de ouders hebben opgelopen 
door oorlog, een vluchtelingenbestaan of lange tijd van onzekerheid in Nederland. 
Tot slot is het mogelijk dat de incidenten in allochtone gezinnen waar geen kinderen in het 
spel zijn eerder binnenshuis worden opgelost. Zodra er kinderen in het spel zijn, is er meer 
betrokkenheid vanuit de samenleving. Wanneer er kinderen in het spel zijn, kan het zijn dat 
consultatiebureaus, scholen en buren eerder geneigd zijn om vermoedens van huiselijk ge-
weld te melden. Via kinderen kan huiselijk geweld in deze etnische gezinnen aan het licht 
komen. Bij de incidenten zonder kinderen is er geen sprake van een signalerende functie 
vanuit de consultatiebureaus en scholen. Juist omdat “deze problemen in buitenlandse 
gezinnen niet naar buiten toe worden uitgesproken maar binnenshuis of met de familie 
moeten worden opgelost”, hebben kinderen hier een signaalfunctie. Hierdoor kan het zo 
zijn dat juist bij de buitenlandse gezinnen waar kinderen in het spel zijn de incidenten aan 
het licht komen. 

7.5 Herhaald slachtofferschap 
Uit de analyses wordt duidelijk dat bij maar liefst 50,7 procent van incidenten met kinde-
ren als getuige sprake is van herhaald slachtofferschap. Bij incidenten zonder kinderen is 
dit aanzienlijk lager (36,5%). Bij alle deskundigen is het een bekend gegeven dat huiselijk 
geweld herhaaldelijk voorkomt. De deskundigen komen in het veld vaak mensen tegen die 
jarenlang achter elkaar slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De deskundigen zijn van me-
ning dat de kinderen reden zijn waarom de slachtoffers (meestal de moeders) herhaaldelijk 
worden geconfronteerd met huiselijk geweld. 
Sommige deskundigen zijn ten eerste van mening dat de oorzaak van veel confl icten van 
ouders ligt bij opvoeding en de manier van opvoeding. Het opvoeden van kinderen kan 
veel stress met zich meebrengen waardoor ouders elkaar vaker “in de haren vliegen”. 
Ten tweede is het in de optiek van de deskundigen denkbaar dat de moeders niet bij de 
verdachten (meestal de vader van de kinderen) weggaan omdat zij gezamenlijk kinderen 
hebben. Het is denkbaar dat het voor deze moeders een grote stap is om de kinderen uit 
hun ‘veilige’ omgeving te halen. Zij willen de kinderen niet van hun vader scheiden en ‘ac-
cepteren’ als ware het geweld. De drempel is bij deze vrouwen hoger om daadwerkelijk 
weg te gaan dan bij de vrouwen die geen kinderen hebben. Een veel gehoord excuus is: 
“hij behandelt mij wel slecht, maar hij is een goede vader voor de kinderen.”
Ten derde is het ook uit praktisch oogpunt lastiger voor slachtoffers met kinderen om bij 
de partner weg te gaan dan voor de slachtoffers die geen kinderen hebben. “Je hebt extra 
verantwoordelijkheden als je kinderen hebt.” Het is bijvoorbeeld lastiger om met kinderen 
ergens anders onderdak te vinden. Ook fi nancieel gezien is het vaak moeilijk om als alleen-
staande moeder rond te komen. Slachtoffers die geen kinderen hebben, zijn vaak zelfstan-
diger en zijn minder emotioneel en fi nancieel afhankelijk van hun (gewelddadige) partner. 
Tot slot is het volgens de deskundigen denkbaar dat ouders meer risico lopen op herhaal-
delijk geweld omdat zij door voogdij, de omgangsregelingen en opvoeding van de kinde-
ren voor een lange periode met elkaar verbonden zijn. Bij de incidenten waar geen sprake 
is van kinderen kunnen slachtoffer en verdachte na een scheiding sneller hun eigen pad 
vervolgen zonder dat zij nog hoeven te ruziën over de voogdij en opvoeding van de kinde-
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ren. Het kan ook voorkomen dat vrouwen, doordat zij nog in contact staan door het kind, 
weer onder de druk bezwijken van hun partner en teruggaan.

7.6 Geweldsantecedenten slachtoffers 
Een ander opmerkelijk resultaat is dat ruim een op de vijf slachtoffers van de incidenten 
met kinderen als getuige in de registraties van de politie te boek staat als verdachte. Dit 
percentage is bij de incidenten zonder kinderen ietwat hoger. Maar wanneer naar de 
soort antecedenten wordt gekeken dan blijkt dat het percentage geweldsantecedenten 
bij de slachtoffers van de incidenten met kinderen als getuige twee keer zo hoog is dan 
bij de incidenten zonder kinderen. De meeste deskundigen geven als verklaring voor dit 
verschil dat bij het de incidenten met kinderen veelal om “multiproblemgezinnen” gaat. 
Het merendeel van deze gezinnen ondervindt problemen op diverse leefgebieden (o.a. 
schulden, verslaving, psychische problemen, opvoedingsproblemen, fi nanciële problemen 
en verwaarlozing). “Huiselijk geweld komt bijna nooit alleen voor.” Tevens wordt gemeld 
dat wederkerig geweld ook vaak in deze gezinnen voorkomt. “Deze mensen leven in een 
gewelddadige omgeving en geweld hoor bij het leven.” 
Het wordt daarnaast aangenomen dat deze multiproblemgezinnen makkelijker zichtbaar 
zijn voor de politie en hierdoor vaker in de registraties voorkomen. Bovendien zijn deze 
gezinnen vaak moeilijk behandelbaar. Zowel slachtoffers als verdachten worden niet be-
handeld waardoor geweldsincidenten zich over en weer blijven voordoen. Dit komt ook uit 
het onderzoek van Kindspoor (Baeten, Lamers-Winkelman & Winder, 2007) naar voren. De 
gezinnen die in verband met huiselijk geweld met de politie in aanraking komen, zijn niet 
bekend bij de hulpverlening. In deze gezinnen is veel verborgen problematiek. Volgens de 
deskundigen van Kindspoor is het heel vreemd dat deze gezinnen nooit eerder zijn opge-
vallen en dat geen hulpverleningsinstanties actief zijn in deze gezinnen. 

7.7 Nadelige effecten die kinderen ondervinden 
Aan de hand van het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat kinderen die 
getuige zijn van huiselijk geweld hier verschillende, nadelige effecten van kunnen onder-
vinden. De deskundigen komen ook uiteenlopende problemen bij deze kinderen tegen; 
zowel externaliserende en internaliserende problemen als verbale problemen (stotteren). 
“Elk kind is anders en daarom zal ook elk kind anders op deze gebeurtenissen reageren.” 
Uit het onderzoek van Kindspoor komt juist naar voren dat de kinderen die getuige zijn ge-
weest op het eerste gezicht geen problemen vertonen. Deze kinderen lijken het op school 
goed te doen en vallen daardoor niet op. Echter, wanneer deze kinderen verder worden 
onderzocht, komt er volgens de deskundigen veel verborgen problematiek naar voren 
zoals gedrags- en emotionele problemen en PTSS. Volgens een aantal deskundigen zijn 
hulpverleners en docenten voornamelijk gericht op agressieve en drukke kinderen. Aan de 
kinderen die het goed doen op school wordt nauwelijks extra aandacht besteed. Maar het 
kan juist ook voorkomen dat kinderen gaan overcompenseren om maar niet op te vallen en 
nog meer problemen te veroorzaken. Deze kinderen kunnen het gevoel hebben dat zij de 
oorzaak zijn van de problemen hun die ouders hebben en daarom willen zij het hun ouders 
niet nog moeilijker maken. Wanneer deze ‘stille’ kinderen verder worden onderzocht, dan 
komt men hier ook ernstige problematiek tegen welke op het eerste gezicht niet zichtbaar 
was. 
De deskundigen melden dat kinderen die getuige zijn geweest hiervan ook op de lange 
termijn nadelige effecten kunnen ondervinden. Bij de Raad van de Kinderbescherming 
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komen er namelijk steeds meer zaken aan het licht van minderjarige kinderen die aan 
de ene kant zelf strafbare feiten plegen, maar die aan de andere kant ook getuige en/of 
slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Uit nader onderzoek blijkt steeds vaker dat 
deze kinderen afkomstig zijn uit gewelddadige gezinnen. Dit soort zaken komen wekelijks 
bij de Raad voor de Kinderbescherming voor. Ook bij de vrouwenopvang zien zij dit terug. 
Daar komen zij vrouwen tegen die als kind in de opvang hebben gezeten. De deskundigen 
melden dat als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld dit altijd schadelijk is voor hun 
ontwikkeling. “De hele gezinssituatie is ongezond en het kind loopt daar schade bij op.”

7.8 Strafrechtelijke aanpak
Tot slot blijkt uit hoofdstuk 6 dat bij de incidenten waarbij sprake is van kinderen als getui-
ge vaker een strafrechtelijke aanpak wordt ingezet dan bij de incidenten zonder kinderen. 
De deskundigen veronderstellen dat politie en justitie bij het opleggen van een sanctie 
rekening houden met de kinderen. Om de kinderen te beschermen, wordt er waarschijnlijk 
strenger (en dus strafrechtelijk) geïntervenieerd. Tevens kan het zo zijn dat een strafrechte-
lijke actie als stok achter de deur wordt gebruikt. De meeste deskundigen vinden dit een 
mooie uitkomst! 

7.9 Resumé interviews 
De meeste deskundigen zijn van mening dat kinderen die opgroeien in een gezin waar 
sprake is van huiselijk geweld per defi nitie getuige zijn van huiselijk geweld ook al zijn deze 
kinderen niet daadwerkelijk bij het incident aanwezig. Verondersteld wordt dat niet jaar-
lijks 25.505 kinderen in Nederland getuige zijn van huiselijk geweld, maar dat het gaat om 
minimaal 60.290 kinderen. Deze kinderen zijn op verschillende manieren betrokken bij het 
geweld. 
Het opvallendste resultaat dat uit de interviews naar voren komt, is dat huiselijk geweld 
geen opzichzelfstaand verschijnsel is. Volgens deskundigen komt huiselijk geweld veelal 
voor in multiproblemgezinnen. In gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt, worden ook 
andere problemen geconstateerd. Uit de literatuur blijkt dat in veel gezinnen andere risi-
cofactoren worden waargenomen zoals buitenlandse afkomst, armoede, middelengebruik 
en een verleden met huiselijk geweld. Ook aan de hand van de empirische gegevens kan 
worden geconcludeerd dat risicofactoren zoals herhaald slachtofferschap, recidive van 
de verdachten en etnische achtergrond bij deze gezinnen voorkomen. Dit beeld wordt 
nogmaals door de deskundigen bevestigd. In de praktijk is het daarom moeilijk om te ach-
terhalen wat nu specifi ek het effect is van het zijn van getuige van geweld. Risicofactoren 
kunnen volgens deskundigen samenhangen en kunnen hierdoor de nadelige effecten bij 
deze kinderen versterken. 

Noten
1 Zie bijlage 3 voor de lijst van deskundigen die zijn geïnterviewd. 

2 Zie bijlage 4 voor de factsheet.
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DEEL III  BALANS





In dit afsluitende hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting van het onderzoek gege-
ven. De probleemstelling wordt beantwoordt en voor de belangrijkste kenmerken en risi-
cofactoren wordt de balans opgemaakt. Er wordt teruggekeken op het onderzoek en tot 
slot worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan. 

8.1 Omschrijving van het onderzoek 
Aan de hand van drie verschillende bronnen (literatuur, empirische gegevens en interviews) 
zijn de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld in beeld gebracht. Op basis van we-
tenschappelijke literatuur is er gekeken naar wat er bekend is over de nadelige effecten 
die kinderen kunnen ondervinden van getuige zijn van huiselijk geweld. Er is gekeken of 
deze kinderen op latere leeftijd gewelddadig gedrag vertonen. Vanwege de verscheiden-
heid aan literatuur, zijn de gevonden studies geselecteerd aan de hand van een drietal 
criteria. Ten eerste zijn alleen studies geselecteerd die tussen 1997 tot en met 2007 zijn 
gepubliceerd. Ten tweede zijn uitsluitend die studies meegenomen waarin een vergelijking 
is gemaakt tussen een onderzoeksgroep (kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld) 
en een vergelijkings- of controlegroep (kinderen die geen ervaringen hebben met huiselijk 
geweld). Ten derde is er gekeken naar de methodologische kwaliteit van de studies. Er 
moest onder andere onderscheid worden gemaakt tussen kinderen die alleen getuige zijn 
van huiselijk geweld en kinderen die daarnaast ook slachtoffer zijn. 
Doormiddel van empirische gegevens is onderzocht wat er bekend is over de omvang en 
aard van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld in Nederland. Voor het empirische 
deel zijn 1.000 incidenten huiselijk geweld, die zijn geregistreerd in de systemen van de 
politie, geanalyseerd. Hierbij is gekeken in hoeverre deze kinderen getuige zijn van deze 
gewelddadige incidenten. De kenmerken van deze kinderen en hun gezinssituatie zijn be-
studeerd en tevens zijn de incidenten met kinderen als getuige afgezet tegen de inciden-
ten zonder kinderen. Aanvullend zijn er interviews gehouden met zeven deskundigen. Dit 
om de resultaten in perspectief te plaatsen. De geïnterviewde deskundigen zijn werkzaam 
bij de politie, GGD, Raad voor de Kinderbescherming, kenniscentrum Movisie, Hera vrou-
wenopvang en Advies- en Onderzoeksgroep Beke. Aan deze deskundigen zijn de belang-
rijkste resultaten van dit onderzoek voorgelegd en er is gevraagd om een kritische reactie 
en refl ectie. 

8 Conclusie en discussie 
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8.2 Omvang en aard 
Het eerste deel van de probleemstelling betreft de vraag: 

Wat is de omvang en aard van de groep kinderen die 
getuige is van huiselijk geweld in Nederland?

Aan de hand van landelijke politiecijfers is de groep kinderen die getuige is van huiselijk 
geweld in Nederland in beeld gebracht. Na bestuderingen van 1.000 incidenten huiselijk 
geweld kan worden geconcludeerd dat bij ruim de helft (56,9%) van de incidenten kinde-
ren opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Wanneer deze resultaten 
worden geëxtrapoleerd naar het totale aantal (door de politie) geregistreerde incidenten 
dan blijkt dat er jaarlijks in Nederland naar schatting 60.290 kinderen opgroeien in een 
gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast zijn bij 22,9 procent van de 1.000 
incidenten één of meerdere kinderen daadwerkelijk getuige van het geweld. En wanneer 
dit percentage wordt geëxtrapoleerd naar het totale aantal geregistreerde incidenten dan 
blijkt dat er jaarlijks in Nederland naar schatting 25.505 kinderen daadwerkelijk getuige zijn 
van huiselijk geweld in Nederland.
Bij deze schattingen moet worden vermeld dat het om politiecijfers gaat waar enkele 
nadelige consequenties aan zijn verbonden die de bovenstaande percentages kunnen 
beïnvloeden. Aan de ene kant is er sprake van onderrapportage, een topje van de ijsberg 
van alle huiselijk geweldsincidenten is zichtbaar. Slechts één op de tien incidenten komt 
namelijk in de registratie van de politie terecht. Maar aan de andere kant is er ook sprake 
van een overrapportage. Bij huiselijk geweld is in grote mate sprake van herhaald slachtof-
ferschap en recidive van de verdachten. Deze gezinnen (en dus ook de kinderen) kunnen 
hierdoor meerdere malen in de systemen van de politie voorkomen. 

Echter, in werkelijkheid zal er eerder sprake zijn van een onderrapportage dan van een 
overrapportage van het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld. Het is zeer 
waarschijnlijk dat bij overige incidenten waarbij kinderen in het spel zijn, maar niet gere-
gistreerd staan als getuigen1, deze kinderen toch worden geconfronteerd met huiselijk 
geweld. Want als deze kinderen van het geregistreerde incident geen getuige zijn, dan is 
er een kans dat zij dit wel van een ander incident zijn geweest. Dit omdat huiselijk geweld 
veelal herhaaldelijk voorkomt. Daarnaast kent huiselijk geweld een geleidelijke oploop van 
spanning en geweld. Kinderen kunnen al voordat het incident daadwerkelijk plaatsvindt 
met deze spanningen worden geconfronteerd. Daarom kan worden geconcludeerd dat 
wanneer kinderen opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld zij er niet aan 
ontkomen om, direct dan wel indirect, met het geweld te worden geconfronteerd. De ge-
interviewde deskundigen bevestigen deze conclusie. Ook in buitenlandse literatuur wordt 
er weinig onderscheid gemaakt tussen het daadwerkelijk aanwezig zijn bij het geweldsin-
cident en het opgroeien in een gezin waar zich geweld voordoet. Daar wordt dan ook de 
term blootstelling (exposure) aan huiselijk geweld gehanteerd. Het wordt aangenomen dat 
kinderen niet daadwerkelijk bij een incident aanwezig hoeven te zijn om de negatieve sfeer 
van huiselijk geweld mee te krijgen. Deze kinderen kunnen juist op verschillende manieren 
aan huiselijk geweld worden blootgesteld. Want naast dat deze kinderen getuige zijn, zelf 
slachtoffer worden of betrokken raken bij de ruzie, kunnen zij geconfronteerd worden met 
de directe consequenties en/of de nasleep van het geweld. De politie kan bijvoorbeeld 
aan huis komen of er treden veranderingen op in de woon- en/of gezinssituatie. Hoe je 
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het ook wendt of keert: deze kinderen worden direct dan wel indirect geconfronteerd met 
huiselijk geweld. Al met al kan daarom worden geconcludeerd dat er jaarlijks in Nederland 
minimaal tussen de 25.000 en 60.000 kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.
Voor de Nederlandse situatie zijn er geen specifi eke gegevens bekend over de manieren 
waarop kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Er zijn wel gegevens bekend over de 
aard van het geweld waaraan kinderen in Nederland worden blootgesteld. Aan de hand 
van de empirische gegevens kan worden geconcludeerd dat bij het merendeel van de inci-
denten kinderen getuige zijn van lichamelijk geweld dat zich richt tegen hun (stief) moeder. 
Deze kinderen zijn dan voornamelijk getuige van incidenten als man/vrouw mishandeling, 
eenvoudige mishandeling en geweld met en zonder letsel. Daarnaast is een deel van de 
kinderen ook getuige van bedreiging en/of psychisch geweld. Bij psychisch geweld zijn 
kinderen voornamelijk getuige van relatieruzies en huiselijke twist. Een kritische kantteke-
ning is hierbij op zijn plaats, want waar lichamelijk geweld plaatsvindt, komt meestal ook 
psychisch geweld voor. Dus de kinderen die getuige zijn van lichamelijk geweld worden 
meestal ook met psychisch geweld geconfronteerd. Uit het onderzoek van Lamers-Winkel-
man et al. (2007) blijkt ook dat kinderen getuige zijn van verschillende soorten confl icten 
tussen hun ouders. Deze kinderen hebben zowel ervaring met ouders die elkaar vernede-
ren en bedreigen, maar ook met ouders die elkaar mishandelen. Verder is het opmerkelijk 
dat de leeftijd van deze kinderen varieert van 0 tot 18 jaar en dat niet jonge kinderen on-
der de 5 jaar, zoals in buitenlandse onderzoeken, disproportioneel zijn vertegenwoordigd 
in deze gezinnen. Het zorgelijk dat een aantal van deze kinderen naast het zijn van getuige 
ook zelf slachtoffer wordt van huiselijk geweld. Vrouwenmishandeling kan namelijk sa-
mengaan met (fysieke) kindermishandeling. In sommige gevallen wordt het geweld direct 
tegen de kinderen gericht en soms zijn kinderen de ‘mede’ slachtoffers van geweld tussen 
hun ouders. Het is zeker dat van de groep kinderen die getuige is er ook een aantal zelf 
direct slachtoffer zijn. Het blijft echter onduidelijk hoe groot deze overlap precies is. Voor 
dit onderzoek betekend het dat het niet gelukt is om alleen die kinderen die getuige zijn 
van huiselijk geweld op basis van empirie gegevens te onderzoeken. 

8.3 Overdacht van geweld 
Het tweede deel van de probleemstelling betreft de vraag: 

Wat is er bekend over de relatie tussen het als kind getuige zijn van 
huiselijk geweld en het vertonen van later gewelddadig gedrag? 

Aan de hand van literatuur is gekeken welke langetermijneffecten voorkomen bij kinderen 
die in hun jeugd getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Overall kan worden geconclu-
deerd dat het zijn van getuige in de kindertijd samenhangt met later crimineel en geweld-
dadig gedrag bij zowel jongens als meisjes. Daarnaast hangt het zijn van getuige ook op 
de lange termijn samen met het zijn van slachtoffer van huiselijk geweld in de eigen relatie. 
Bij deze conclusie is een kritische kanttekening zeker op zijn plaats. Er moet namelijk wor-
den vermeld dat bij het merendeel van deze gezinnen, naast huiselijk geweld, ook andere 
risicofactoren voorkomen zoals: armoede, alcohol- en drugsgebruik van ouders, co-ou-
derschaprelaties, buitenlandse etniciteit, psychische problemen bij ouders en herhaald 
geweld. Op basis van de huidige empirische gegevens kan mede worden geconcludeerd 
dat deze kinderen naast het getuige zijn van huiselijk geweld ook aan andere risicofactoren 
kunnen worden blootgesteld. 
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Het gaat hier om de volgende risicofactoren; buitenlandse etniciteit van ouders, herhaald 
slachtofferschap, recidive van huiselijk geweld en geweldsantecedenten van de slachtof-
fers. Deskundigen spreken in deze context dan ook van “multiproblemgezinnen”. Zij 
bevestigen dat deze gewelddadige gezinnen kampen met verschillende problematieken. 
Doordat deze kinderen aan verschillende risicofactoren worden blootgesteld is het moeilijk 
om alleen de effecten van het getuige zijn vast te stellen. Het kan namelijk ook zo zijn dat 
deze andere risicofactoren het ontstaan van criminele en gewelddadige gedrag veroorza-
ken. Daarnaast is het uit de criminologie ook bekend dat een combinatie van risicofactoren 
crimineel en gewelddadig gedrag extra kan versterken. Hierdoor wordt het moeilijk om de 
impact van het zijn van getuige van huiselijk geweld te onderscheiden van andere risico-
factoren. Daarom kunnen we in deze context dan ook niet spreken van een overdracht van 
geweld. De veronderstelling dat alleen het zijn van getuige leidt tot later gewelddadige 
gedrag kan hierdoor niet worden ondersteund. Overdacht van geweld is in werkelijkheid 
geen simpel doorgeefl uik. Wel kan worden geconcludeerd dat deze kinderen opgroeien in 
een omgeving die schadelijk kan zijn voor hun ontwikkeling en dat zij hierdoor verhoogd 
risico lopen om later gewelddadig en crimineel gedrag te vertonen. 

Kortetermijneffecten 
Het moet ook vermeld dat deze kinderen niet alleen op de lange termijn problemen in 
hun leven kunnen ondervinden. Op basis van literatuur blijkt ook dat deze kinderen op 
de korte termijn meer problemen ervaren dan kinderen uit niet-gewelddadige gezinnen. 
Naast dat kinderen op de korte termijn antisociaal gedrag laten zien, kampen zij ook met 
internaliserende problemen zoals depressie en angststoornissen. Tevens vertonen zij meer 
PTSS-symptomen, beschikken over minder verbale vaardigheden en kunnen minder goed 
cognitief functioneren. Op het eerste gezicht lijken deze kinderen het goed te doen (ver-
oorzaken geen zichtbare problemen) waardoor deze kinderen niet opvallen. Dus naast dat 
deze kinderen later gewelddadig en crimineel gedrag kunnen gaan vertonen, is de kans 
ook groot dat zij problemen van een andere aard ontwikkelen waarmee zij blijvende scha-
de kunnen op lopen. Al met al kan worden geconcludeerd dat de kinderen die getuige zijn 
van huiselijk geweld een zorgelijke groep kinderen vormt die zowel op de korte als lange 
termijn (ernstige) emotionele en gedragsproblemen in hun leven ondervinden. 

8.4 Kenmerken en risicofactoren
In dit onderzoek zijn de incidenten met kinderen als getuige afgezet tegen de incidenten 
waarbij geen kinderen in het spel zijn. Op basis van de resultaten kan worden geconclu-
deerd dat bij de incidenten met kinderen als getuige een aantal opvallende kenmerken en 
risicofactoren naar voren komt. 

Lichamelijk geweld
Bij incidenten met kinderen als getuige wordt vaker lichamelijk geweld wordt geregi-
streerd dan bij de incidenten zonder kinderen. Psychisch geweld wordt echter minder vaak 
geregistreerd. Volgens een aantal deskundigen is dit geen werkelijk verschil, maar heeft 
het verschil in type geweld te maken met het moment en wijze van registeren. Dit omdat 
waarneer deze gezinnen in aanraking komen met de politie, het geweld al lang speelt en 
de fase van het gebruik van alleen psychisch geweld al is gepasseerd. Verder zijn volgens 
de deskundigen de moeders uit deze gezinnen minder snel geneigd aangifte te doen van 
alleen psychisch geweld. Dit omdat zij hun grenzen steeds verder verleggen en omdat 

70                 Huiselijk geweld op het netvlies gebrand



psychisch geweld moeilijk te bewijzen is. Het is zorgwekkend dat er in sommige gevallen 
eerst lichamelijk geweld plaatsvindt voordat misstanden in deze gezinnen door de politie 
worden geregistreerd.

Etnische achtergrond 
Bij de incidenten met kinderen als getuige hebben slachtoffers en daders vaker een bui-
tenlandse etnische achtergrond dan bij de incidenten zonder kinderen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan zijn dat deze buitenlandse vrouwen met kinderen in verband met 
verblijfsvergunningen en onbekendheid met de Nederlandse taal en cultuur afhankelijker 
zijn van hun man dan de Nederlandse vrouwen. Daarnaast kan het voorkomen dat deze 
buitenlandse vrouwen bij hun man blijven omdat zij vanwege hun fi nanciële en beperkte 
netwerk moeilijker op eigen benen kunnen staan. Tevens kunnen culturele aspecten als 
normen en waarden en rolpatronen hier een rol spelen. Het kan volgens de deskundigen 
zo zijn dat geweld in deze allochtone gezinnen niet wordt gezien als een gebeurtenis die 
schadelijk is voor de kinderen, maar dat het gewoon hoort bij de opvoeding. Tot slot kan 
het zo zijn dat juist in deze gezinnen, waar het gebruikelijk is om problemen binnenshuis 
op lossen, kinderen een signaalfunctie functie hebben bij maatschappelijke instellingen. Bij 
de incidenten zonder kinderen kan het geweld makkelijker achter de gesloten deur blijven 
omdat daar geen kinderen in het spel zijn die de misstanden naar buiten kunnen brengen. 

Meerdere slachtoffers 
Bij de incidenten met kinderen als getuige worden vaker twee of meerdere slachtoffers bij 
het incident betrokken. Bij de incidenten zonder kinderen is daarentegen bijna altijd sprake 
van één slachtoffer. Dit verschil kan verklaard worden omdat de kinderen in deze gezinnen 
de ‘mede’ slachtoffers zijn. In deze gezinnen wordt het geweld niet alleen tegen de moe-
der ook tegen de kinderen zelf gericht. Deskundige zien ook vaak in de praktijk terug dat 
kinderen naast het zijn van getuige ook zelf slachtoffer zijn. Ook in de literatuur is dit een 
bekend fenomeen, maar het blijft echter de vraag in hoe groot deze overlap is. In breder 
perspectief betekend dit dat de kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van 
huiselijk geweld een risico lopen om zelf ook (mede) slachtoffer te worden van het geweld. 

Gewelddadige gezinnen 
Het kan worden geconcludeerd dat de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld op-
groeien in een omgeving een waar zij risico lopen om herhaaldelijk met huiselijk geweld 
te worden geconfronteerd. Dit komt ten eerste doordat herhaald slachtofferschap (van de 
moeder) in deze gezinnen vaker voorkomt en ten tweede omdat er bij huiselijk geweld 
regelmatig sprake is van recidive van de verdachte. De deskundigen zijn van mening dat  
kinderen vaak de reden zijn waarom herhaald slachtofferschap in deze gezinnen vaker 
voorkomt. Dit omdat de oorzaak veel ruzies en confl icten vaak ligt bij de manier van op-
voeden. Daarnaast is het denkbaar dat de moeders niet bij de verdachten weggaan omdat 
zij samen kinderen hebben en zij hun kinderen niet uit hun veilige omgeving willen halen 
of van hun vader willen scheiden. Praktisch gezien is het ook lastiger voor moeders met 
kinderen om bij de gewelddadige partner weg te gaan. Slachtoffers die geen kinderen 
hebben kunnen makkelijker elders onderdak vinden en daarnaast zijn zij vaak zelfstandiger 
en emotioneel en fi nancieel minderen afhankelijk van hun partner. Verder kan het volgens 
deskundigen zijn dat ouders, nadat zijn uit elkaar zijn, meer risico lopen op herhaaldelijk 
geweld omdat zij door voogdij, omgangsregelingen en opvoeding nog aan elkaar verbon-
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den zijn. Doordat er kinderen in het spel zijn is de kans groter dat slachtoffer en verdachte 
bij elkaar blijven waardoor de kans op herhaal geweld blijft voortbestaan. 

Strafrechtelijk aanpak
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat bij de incidenten met kinderen 
als getuige vaker een strafrechtelijke aanpak wordt ingezet dan bij de incidenten zonder 
kinderen. Dit kan te maken hebben met de aard van het geweld. Bij de incidenten met 
kinderen als getuige wordt namelijk vaker lichamelijk geweld geregisteerd en daardoor 
kan er harder (en dus strafrechtelijk) worden geïntervenieerd. Maar aan de andere kant kan 
het zo zijn dat politie en justitie bij het opleggen van een sanctie rekening houden met de 
kinderen. Daarnaast kan een strafrechtelijke aanpak als stok achter de deur wordt gebruikt. 

8.5 Terugkijken 
Het is de eerste keer dat de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld op basis van 
Nederlandse politiecijfers in beeld zijn gebracht. Het is uniek dat er op deze manier een 
schatting is gemaakt van het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld in Neder-
land. Dit onderzoek voorziet daarnaast in de behoefte om de kenmerken van deze kin-
deren, hun ouders, aard van het geweld en een aantal risicofactoren in beeld te brengen. 
Maar aan de andere kant kent dit uitzonderlijke databestand voor dit onderzoek een aantal 
beperkingen. Dit komt omdat de datagegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt in 
eerste instantie niet verzameld zijn om de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 
in beeld te brengen, maar om de aard, omvang en kenmerken van huiselijk geweld in zijn 
algemeenheid te onderzoeken. Dit huidige onderzoek is daarom ook gebonden aan de 
gegevens die voor dit algemene onderzoek naar huiselijk geweld zijn verzameld. Hierdoor 
zijn er geen diepgaande en langetermijn gegevens bekend over de groep kinderen die 
getuige is van huiselijk geweld. Er is er geen inzicht verkregen in de manieren waarop kin-
deren getuige zijn van huiselijk geweld, het percentage overlap tussen het zijn van getuige 
en slachtoffer en de overige risicofactoren waaraan deze kinderen worden blootgesteld. 
Dit blijven nog steeds relevante en noodzakelijk vraagstukken die in de toekomst onder-
zocht moeten worden. 

Tevens is er een gedegen literatuuronderzoek uitgevoerd met betrekking tot de effecten. 
Hierbij zijn eisen gesteld aan de (methodologisch) kwaliteit van de studies. Niet elke studie 
die iets tracht te zeggen over deze groep kinderen is zomaar een op een overgenomen. 
Hierdoor kunnen er met meer zekerheid conclusies worden getrokken over de effecten 
die het zijn van getuige met zich meebrengt. Ondanks dat er alleen hoogwaardige studies 
zijn bestudeerd, is het moeilijk om de effecten die worden aangetoond volledig toe te 
schrijven aan het getuige zijn van huiselijk geweld. Dit omdat de kinderen, naast huiselijk 
geweld, ook aan andere risicofactoren worden blootgesteld waarvoor niet altijd is gecor-
rigeerd. Voor de toekomst is het van belang dat deze kinderen en hun gezinssituatie vol-
ledig in beeld worden gebracht, om zo voor overige risicofactoren te kunnen corrigeren. 
Verder moet er in de toekomst gekeken worden naar het verschil in duur en intensiteit van 
het getuige zijn van huiselijk geweld en de verschillende effecten die dit op deze kinderen 
heeft. Het blijft namelijk de vraag of kinderen de meeste schade ondervinden door het 
zien van wekelijks lichamelijk geweld, het feit dat ze in een opvangtehuis moeten gaan 
wonen of dat zij zien dat hun moeder dagelijks in angst leeft omdat zij door haar ex-part-
ner wordt bedreigd. 
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8.6 Vooruitkijken 
Nu de eerste kenmerken van de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en hun ge-
welddadige thuissituatie in beeld zijn gebracht, is het noodzakelijk om deze kinderen en 
hun omgeving verder te onderzoeken. Het is daarbij van belang dat deze kinderen vanaf 
kun kindertijd tot aan hun volwassenheid worden gevolgd. Het is van belang dat er longi-
tudinaal onderzoek wordt uigezet. Uitgebreide informatie over de risicofactoren waaraan 
deze kinderen worden blootgesteld en de nadelige effecten die deze kinderen tijdens hun 
leven ondervinden kan op deze manier in beeld worden gebracht. Het is belangrijk meer 
inzicht te krijgen in aard, duur en intensiteit van het getuige zijn van huiselijk geweld en 
welke nadelige effecten dit met zich meebrengt. Het is van belang dat de effecten van risi-
cofactoren zoals slachtofferschap van huiselijk geweld, alcohol-, drugs- en wapengebruik, 
psychische en opvoedingsproblematiek en verslaving en fi nanciële problemen in het gezin 
verder (empirisch) worden onderzocht. Want om een goede aanpak en zorg te kunnen 
bieden is het van belang om deze kinderen, hun gezinssituatie en hun problemen verder in 
beeld te brengen. Bij de aanpak van huiselijk geweld is het verder van belang dat, gezien 
de grote kans op herhaald slachtofferschap en recidive van de verdachte, deze gezinnen in 
zicht blijven bij instellingen. Indien nodig kan er dan tijdig en krachtig wordt geïnterveni-
eerd. Voorkomen moet worden dat deze kinderen (en hun moeders) langdurig met huise-
lijk geweld worden geconfronteerd. Niet alleen omdat deze kinderen op de langer termijn 
meer risicolopen om later ook gewelddadig gedrag te gaan vertonen, maar ook omdat 
zij op de korte termijn emotionele en gedragsproblemen kunnen ontwikkelen. Verder is 
het aan te bevelen dat er extra aandacht en zorg komt voor allochtone gezinnen. Dit om-
dat kinderen uit allochtone gezinnen een risico lopen om getuige te worden van huiselijk 
geweld. Dit kan onder andere door extra voorlichting te geven over huiselijk geweld en 
de effecten die dit heeft voor kinderen. Verder is het weerbaarder maken van vrouwen uit 
deze gezinnen een aandachtspunt. 

Noten
1. Kinderen waarbij het onbekend is of zij daadwerkelijk bij het incidenten aanwezig zijn of die niet 

als zodanig staan geregistreerd. 
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Bijlage 3 Lijst van deskundigen

Deskundigen die zijn benaderd voor een interview

Ria Andrews    Raad voor de Kinderbescherming / Kindspoor Haaglanden
Petra de Jong    GGD Hollands Midden / Kindspoor Hollands Midden 
Bert Vissers     Movisie  / Afdeling huiselijk en seksueel geweld
Els van Saltbommel  Politie regio Haaglanden
Mariëtte Christophe  Bureau Huiselijk Geweld en de Politietaak / Landelijk projectleider
Ien Kiggen     Hera Vrouwenopvang / Beleidsmedewerker
Henk Ferwerda    Advies- en Onderzoeksgroep Beke





Bijlage 4 Factsheet

Huiselijk geweld: op het netvlies gebrand. Een verkennende studie naar kinderen die ge-
tuige zijn van huiselijk geweld. 

Inleiding
In het voorjaar van 2007 heeft Advies- en Onderzoeksgroep Beke in samenwerking met 
alle 25 politieregio’s een landelijk onderzoek uitgevoerd naar huiselijk geweld (Ferwerda, 
2007). Naast een algemeen basisonderzoek naar de omvang en aard van huiselijk geweld 
is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Voor dit verdiepende onderzoek zijn 1.000 in-
cidenten huiselijk geweld geanalyseerd. Aard, omvang, kenmerken en aanpak van huiselijk 
geweld in 2006 zijn op basis van landelijke politiecijfers in beeld gebracht. 

In het onderzoek ‘Huiselijk geweld: op het netvlies gebrand’ wordt echter een klein onder-
deel van het integrale onderzoek naar huiselijk geweld verder uitgediept: de groep kinde-
ren die getuige is van huiselijk geweld staat centraal. Naast een korte literatuurverkenning 
(m.b.t. effecten) zijn de landelijke politiecijfers van huiselijk geweld nader geanalyseerd. 
Het gaat hier om de 1.000 incidenten die door de politieregio’s zijn verzameld. De belang-
rijkste resultaten van het empirische deel worden hier in hoofdlijnen beschreven. 

Resultaten     
Bij ruim de helft (56,9%) van de 1.000 incidenten maken één of meerdere kinderen (tot 18 
jaar) deel uit van het gezin. Bij de overige 43,1% van de incidenten zijn er geen kinderen in 
het gezin aanwezig. 

Bij een op de vijf incidenten zijn kinderen getuige van huiselijk geweld
Het blijkt dat bij 22,9% van de incidenten één of meerdere kinderen daadwerkelijk getuige 
zijn geweest van huiselijk geweld. Soms zijn van een incident meerdere kinderen tegelijk 
getuige. Uit nadere analyses blijkt dat het in totaal om 404 kinderen gaat die getuige zijn 
geweest van 229 incidenten (1,76 kinderen per incident). Wanneer deze resultaten worden 
geëxtrapoleerd naar het totale aantal geregistreerde incidenten dan zijn er jaarlijks in Ne-
derland naar schatting minimaal 25.5051 kinderen getuige van huiselijk geweld. 

De incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige zijn vergeleken met de incidenten 
waarbij er geen kinderen in het gezin aanwezig zijn. De opmerkelijkste resultaten worden 
hieronder kort besproken. 

Kinderen zijn voornamelijk getuige van lichamelijk geweld
Het blijkt dat bij de incidenten waarvan kinderen getuige zijn vaker lichamelijk geweld 
wordt gebruikt dan bij de incidenten zonder kinderen. Psychisch geweld komt daarente-
gen minder vaak voor. Verder blijkt dat wapengebruik bij de incidenten met kinderen als 
getuige (13,7%) vaker voorkomt dan bij de incidenten zonder kinderen (9,0%). 
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Ruim eenderde van de slachtoffers en verdachten heeft een buitenlandse etniciteit
In de analyses is er eveneens gekeken naar de persoonskenmerken van slachtoffers en 
verdachten. Opmerkelijk is dat bij de incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige 
de slachtoffers en verdachten vaker afkomstig zijn uit het buitenland dan bij de incidenten 
zonder kinderen. Bij de incidenten waarbij sprake is van kinderen als getuige is ruim een-
derde van de slachtoffers en verdachten afkomstig uit het buitenland. Dit zijn landen zoals 
Marokko, Suriname, Turkije, Antillen en Irak. 

Bij een op de vijf incidenten is er sprake van meerdere slachtoffers 
Verder blijkt dat bij de incidenten met kinderen als getuige er vaker twee of meerdere 
slachtoffers bij het incidenten betrokken zijn dan bij de incidenten zonder kinderen. Het 
verschil is mede te verklaren doordat de kinderen die in de gezinnen aanwezig zijn de an-
dere “bij” slachtoffers zijn. 

Bij de helft van de slachtoffers is er sprake van herhaald slachtofferschap 
Er is ook gekeken of slachtoffers en verdachten eerder in de registraties van de politie 
voorkomen.
Het blijkt dat herhaald slachtofferschap bij de incidenten met kinderen als getuige signi-
fi cant vaker voorkomt dan bij de incidenten zonder kinderen. In maar liefst 50,7% van de 
gevallen is hier sprake van herhaald slachtofferschap. Bij de incidenten waarbij geen sprake 
is van kinderen is dit maar 36,5%. 

Veel geweldsantecedenten bij slachtoffers
Als wordt gekeken naar de antecedenten van de slachtoffers dan blijkt dat in beide groe-
pen ongeveer evenveel slachtoffers als verdachte te boek staan. Als echter naar het soort 
antecedenten worden gekeken blijkt dat hier wel duidelijke verschillen zijn te constateren. 
Het percentage geweldsantecedenten is bij de slachtoffers van de incidenten met kinde-
ren als getuige twee keer zo hoog als bij de incidenten zonder kinderen. Het gaat hier om 
respectievelijk 46,4 en 20,6%. 

Er worden vaker strafrechtelijke vervolgacties ondernomen 
Er is tevens nagegaan wat er, nadat een incident ter kennis van de politie is gekomen, is 
gebeurd. Er is gekeken welke vervolgacties zijn ondernomen. Het komt naar voren dat bij 
de incidenten met kinderen als getuige er in 2 op de 5 gevallen (40,0%) een strafrechtelijke 
vervolgactie is geweest. Dit zijn bijvoorbeeld een gevangenisstraf (voorwaardelijk en on-
voorwaardelijk), werkstraf, proeftijd, verplichte behandeling en een geldboete. Uit verge-
lijkende analyses blijkt dat bij de incidenten met kinderen als getuige vaker strafrechtelijk 
vervolgacties worden ondernomen dan bij de incidenten zonder kinderen. 

Noten
1  In totaal worden er jaarlijks 63.131 incidenten geregistreerd. Als ervan uit wordt gegaan dat er 

bij 22,9% van deze incidenten sprake is van kinderen als getuige dan gaat het landelijk gezien 
om 14.567 incidenten. Bij deze 14.567 zijn er gemiddeld 1,76 kinderen per incidenten getuige. 

Landelijk zijn er dan jaarlijks 25.505 kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.
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Bijlage 5 Soorten huiselijk geweld
      en incidentcodes

Soort geweld BPS Xpol Omschrijving

Lichamelijk

301 Geweld z. l. zonder wapen

302 Geweld z. l. met wapen

303 Geweld z. l. met vuurwapen

311 Geweld m. l. zonder wapen

312 Geweld m. l. met wapen

313 Geweld m. l. met vuurwapen

321 Geweld dodelijk zonder wapen

322 Geweld dodelijk met wapen

323 Geweld dodelijk met vuurwapen

341 Vrijheidsbeneming

343 Man/vrouw mishandeling

346 Kindermishandeling

F531 Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

F532 Gijzeling/ontvoering

F540 Doodslag/moord

F550 Eenvoudige mishandeling

F551 Zware mishandeling

F552 Overige mishandeling

Seksueel

332 Aanranding

333 Verkrachting

334 Incest

336 Ontucht minderjarige

339 Overige zedenzaken

F512 Verkrachting

F523 Overige zedenmisdrijven

F526 Incest

F527 Seksueel misbruik kinderen (geen incest)

Belaging

347 Stalking

E391 Overlast stalker



Bedreiging

342 Bedreiging

F530 Bedreiging

Psychisch

755 Relatieproblemen

243 Chantage/afdreiging

265 Dierenmishandeling

393 Huisvredebreuk

A82 Chantage/afpersing

E13 Huiselijke twist (zonder gevolgen)

E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen)

F15 Huisvredebreuk

923 Jeugdzorg

De regio Haaglanden is de enige politieregio die gebruik maakt van Genesys en voor deze 
regio is in het onderzoek van Advies- en Onderzoeksgroep Beke het type incidenten als 
volgt onder de vijf soorten huiselijk geweld geplaatst: 

Bedreiging 
• C06GB Bedreiging

Belaging 
• C05GB Stalking

Lichamelijk 
• C12A00GB Schietpartij zonder letsel 
• C12B03GB Steekpartij met letsel
• C12C00GB Overig moord en doodslag zonder letsel -
• C12C00GB Overig moord en doodslag zonder letsel 
• C12C03GB Overig moord en doodslag met letsel 
• C12C06GB Overig moord en doodslag dodelijke afl oop 
• C12DGB Overig tegen het leven gericht 
• O09AGB Openlijk geweld tegen personen 
• C16 Mishandeling

Psychisch
• C21A00GB Diefstal / verduistering uit woning 
• C09AGB Ontvoering
• C09BGB Gijzeling
• O30FGB Brand in woning
• O09CGB Vernieling /openlijke geweld: van woning/ bedrijf 
• O09FGB Vernieling / openlijk geweld: overige objecten
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• H03B00GB Burengerucht (binnen)
• H03B03GB Relatie problemen (binnen)
• H03B06GB Overige ruzie (binnen)
• H03C00GB Burengerucht (buiten)
• H03C03GB Relatie problemen (buiten) 
• H03C06GB Overige ruzie (buiten)
• O06AGB Huisvrede breuk 
• O33DGB Valse aangifte of klacht 

Seksueel 
• C00A00GB Zeden/incest: aanranding
• C00A03GB Zeden/incest: verkrachting
• C00A06GB Zeden/incest: overige 
• C00B00GB Zeden: aanranding
• C00B03GB Zeden: verkrachting
• C00B12GB Zeden: overige 
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Bijlage 6 Overige tabellen 

Tabel 1 Tijdstip incidenten 

Kinderen als getuige (n=226) Geen kinderen in gezin (n=425)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ochtend 15,9% 36 9,6% 41

Middag 22,6% 51 19,5% 83

Avond 33,2% 75 34,6% 147

Nacht 11,1% 25 19,1% 81

Onbekend 17,2% 39 17,2% 73

Tabel 2 Tegen wie is het geweld gericht

Kinderen als getuige (n=262) Geen kinderen in gezin (n=465)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Vrouwelijke (ex) partner 67,7% 155 52,7% 245

Mannelijke (ex)partner 8,7% 20 12,0% 56

Kinderen -18 19,7% 45 3,9% 18

Ouders 7,9% 18 12,3% 57

Overige familie 6,6% 15 8,4% 39

Huisvrienden 0,9% 2 1,9% 9

Ouderen 55+ 0% 0 1,3% 6

Overige 3,1% 7 7,5% 35

( x 2 (7)=56.677, p. <.01)

Categorieën sluiten elkaar niet altijd uit en tevens kan het geweld gericht zijn tegen meer-
dere personen. Zo kan het geweld zowel gericht zijn tegen de partner als tegen de kinde-
ren. Er zijn soms meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal meer dan 100% is.

Tabel 3 Alcoholgebruik 

Alcoholgebruik Kinderen als getuige (n=215) Geen kinderen in gezin (n=412)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 20,5% 44 25,5% 105

Nee 27,4% 59 19,4% 80

Onbekend 52,1% 112 55,1% 227



Tabel 4 Drugsgebruik 

Drugsgebruik Kinderen als getuige (n=214) Geen kinderen in het gezin (n=395)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 6,1% 13 9,9% 39

Nee 37,4% 80 27,1% 107

Onbekend 56,5% 121 63,0% 249

Tabel 5 Geboorteland van de kinderen die getuige zijn

Kinderen als getuige (n=404) 

Percentage Aantallen 

Nederland 83,2% 336

Suriname 0,5% 2

Antillen 1,0% 4

Marokko 0% 0

Turkije 0,5% 2

Overig Europa 2,2% 9

Overig niet–Europa 3,7 % 15

Onbekend 8,9% 36

Tabel 6 Geslacht slachtoffers

Kinderen als getuige (n=227) Geen kinderen in gezin (n=427)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Man 11,0% 25 19,2% 82

Vrouw 89,0% 202 80,8% 345

Tabel 7 Geboorteland slachtoffers

Kinderen als getuige (n=224) Geen kinderen in gezin (n=427)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Nederland 66,5 149 81,7 349

Suriname 3,1 7 2,6 11

Antillen 3,1 7 1,9 8

Marokko 4,9 11 2,8 12

Turkije 4,9 11 1,4 6

Overig Europa 6,7 15 4,4 19

Overig niet –Europa 10,7 24 5,2 22
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Tabel 8 Aantal slachtoffers per incident 

Kinderen als getuige (n=210) Geen kinderen in gezin (n=384)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

1 77,6% 163 93,3% 358

2 14,8% 31 5,7% 22

3 6,2% 13 1,0% 4

4 en meer 1,4% 3 0% 0

Tabel 9 Aantal malen herhaald slachtofferschap 

Kinderen als getuige (n=105) Geen kinderen in gezin (n=145)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

1 43,9% 46 35,2% 51

2 17,1% 18 20,0% 29

3 11,4% 12 12,4% 18

4 5,7% 6 6,2% 9

5 2,9% 3 6,2% 9

6-10 11,4% 12 9,7% 14

11-15 2,9% 3 8,3% 12

>16 4,7% 5 2,0% 3

Tabel 10 Slachtoffer eerder als verdachte geregistreerd 

Kinderen als getuige (n=224) Geen kinderen in het gezin (n=423)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 22,8% 51 30,5% 129

Nee 77,2% 173 69,5% 294

Tabel 11 Geslacht verdachte 

 Kinderen als getuige (n=223) Geen kinderen in gezin (n=423)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Man 91,0% 203 91,7% 388

Vrouw 9,0% 20 8,3% 35
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Tabel 12 Geboorteland verdachte

Kinderen als getuige (n=229) Geen kinderen in gezin (n=425)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Nederland 60,3% 138 75,1% 319

Suriname 6,1% 14 3,5% 15

Antillen 3,9% 9 2,4% 10

Marokko 5,2% 12 3,8% 16

Turkije 6,6% 15 2,3% 10

Overig Europa 4,8% 11 4,7% 20

Overig niet –Europa 13,1% 30 8,2% 35

Tabel 13 Verdachten aantal malen verdacht 

Kinderen als getuige (n=120) Geen kinderen in gezin (n=266)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

1 25,8% 31 21,1% 56

2 22,5% 27 14,3% 38

3 5,0% 6 12,0% 32

4 11,7% 14 9,0% 24

5 5,8% 7 6,0% 16

6-10 18,3% 22 20,7% 55

11-15 5,8% 7 7,9% 21

>16 5,0% 6 9,0% 24

Tabel 14 Soort antecedenten verdachten

Kinderen als getuige (n=697) Geen kinderen in gezin (n=1485)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Vermogen 12,3% 86 23,4% 348

Geweld 33,3% 232 35,1% 521

Vermogen met geweld 2,0% 14 1,5% 22

Vernieling 5,2% 36 10,9% 161

Zeden 1,6% 11 1,4% 21

Wapen 0,7% 5 1,1% 17

Drugs 3,3% 23 4,1% 61

Overlast 1,7% 12 3,0% 44

Verkeer 14,8% 103 10,1% 150

Relationeel 7,8% 54 5,2% 77

Openbare orde 2,7% 19 3,0% 45

Overige delicten 14,6% 102 1,2% 18
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Tabel 15 Verdachte als veelpleger

Kinderen als getuige (n=209) Geen kinderen in gezin (n=396)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 8,1% 17 8,8% 35

Nee 91,9% 192 91,2% 361

Tabel 16 Verdachte als slachtoffer huiselijk geweld 

Kinderen als getuige (n=219) Geen kinderen in gezin (n=413)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Ja 5,5% 12 8,0% 33

Nee 94,5% 207 92,0% 380

Tabel 17 Soorten vervolgactie 

Kinderen als getuige
(n=482) 

Geen kinderen in gezin 
(n=528)

Percentage Aantallen Percentage Aantallen 

Geen vervolgactie 3,1% 15 4,3% 23

Geen vervolgactie 1,7% 8 2,4% 13

Geen aangifte / aangifte ingetrokken 0,8% 4 1,7% 9

Politie neemt nog een keer 
contact op

0,6% 3 0,2% 1

Zaak in behandeling politie/ OM 0,6% 3 1,2% 6

In verzekering / hechtenis 0,2% 1 0,4% 2

Dagvaarden 0,2% 1 0,4% 2

Naar OM gestuurd 0,2% 1 0,4% 2

Doorverwezen door politie naar 
ASHG /hulpverlening 

24,7% 119 24,0% 127

Doorverwezen naar het ASHG 8,9% 43 5,9% 31

Doorverwijzing door politie naar 
andere hulpverlening 

12,7% 61 15,7% 83

Doorverwezen voor pleger/ 
motivatiegesprek 

3,1% 15 2,4% 13

Niet – strafrechtelijk vervolgactie 23,7% 114 31,0% 164

Casusoverleg met ketenpartners 9,0% 43 11,0% 58

OM-bemiddelingsgesprek 0,6% 3 0,4% 2
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Plegermotivatie gesprek door politie 
en hulpverlening 

1,9% 9 0,9% 5

Vrijwillige hulpverlening niet 
geaccepteerd

3,9% 19 5,3% 28

Verplichte hulpverlening 
geaccepteerd

2,7% 13 3,6% 19

Zaak geseponeerd door (politie) 
parketsecretaris 

4,4% 21 8,0% 42

Zaak geseponeerd en doorgestuurd 
naar hulpverlening

1,2% 6 1,9% 10

Strafrechtelijke vervolgactie 40,0% 193 27,6% 146

Agressietherapie 0,4% 2 1,1% 6

Behandeling (DOK, De Waag, Kairos) 2,3% 11 0,9% 5

Civiele vordering 0,4% 2 1,5% 8

Contactverbod 0,2% 1 0,8% 4

Cursus Huiselijk Geweld 0% 0 0% 0

Dadertherarpie c.q. – behandeling 1,5% 7 0,4% 2

Geldboete 3,5% 17 1,3% 7

Gevangenisstraf (onvoorwaardelijk) 3,3% 16 1,3% 7

Gevangenisstraf (voorwaardelijk) 5,8% 28 3,6% 19

Jeugddetentie 0,2% 1 0,2% 1

Leerstraf 0,6% 3 0% 0

Ontslag rechtsvervolging 0,6% 3 0% 0

Plaatsing in een psychiatrisch
ziekenhuis

0,4% 2 0,2% 1

Plaatsing in een psychiatrische
instelling 

0% 0 0% 0

Proeftijd 3,3% 16 5,1% 27

Reclasseringstoezicht 2,9% 14 5,7% 30

Relatietherapie 0,2% 1 0% 0

Sepot 4,4% 21 0,4% 2

Sepot (voorwaardelijk) 1,5% 7 0,6% 3

Straatverbod 0% 0 0,4% 2

TBS 0,4% 2 0,6% 3

Vrijspraak 1,7% 8 0,6% 3

Werkstraf 6,4% 31 3,0% 16

Overige 7,9% 38 11,9% 63

Totaal 100% 482 100% 529
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Bijlage 7 Categorieën overtredingen 
      en misdrijven

Categorieën overtredingen en misdrijven (Ferwerda, 2006).
Deze lijst met antecedenten die voor zijn gekomen in het onderzoek van Advies- en On-
derzoeksgroep Beke zijn ingedeeld in categorieën. Voor zowel de verdachten als de slacht-
offers nagegaan of en zo ja welke antecedenten ze in de afgelopen vijf jaar hadden. De 
incidenten onder een categorie zijn dus slechts die incidenten die zijn aangetroffen in het 
onderzoek van Advies- en Onderzoeksgroep Beke en derhalve is de lijst niet volledig. 

Vermogen
Diefstal van fi ets - diefstal van brom/snorfi ets - diefstal motor/scooter - diefstal perso-
nenauto’s - diefstal ander motorvoertuig - diefstal overige voertuigen - diefstal in/uit 
gebouwen/woningen etc (geen braak) - diefstal uit bedrijf (geen braak) - diefstal in/uit 
box/garage/schuur/tuinhuis (geen braak) - diefstal uit sportcomplex (geen braak) -diefstal 
in/uit andere gebouwen (geen braak) - diefstal aan/uit overig roerend goed - diefstal (ook 
braak) uit/vanaf personenauto - inbraak wo-ning - inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 
- inbraak winkel - inbraak bedrijf/kantoor - inbraak school - inbraak andere gebouwen - 
diefstal aan/uit overig onroerend goed - diefstal af/uit (tele-foon) automaat - diefstal overig 
goederen - overige (eenvoudige) diefstal - diefstal uit winkel - winkeldiefstal /verduistering 
- verduistering (eventueel uit dienstbetrekking) – zakkenrollerij/ tassenrollerij – fl essentrek-
kerij – verduistering – vervalsing - vals geld - overige vervalsingen - overige fraude/bedrog 
- aangetroffen goed - overige bezitsaantasting – heling - steun/uitkerings-fraude – oplich-
ting. 

Geweld
Geweld zonder letsel zonder wapen - geweld zonder letsel met wapen - geweld zonder 
letsel met vuurwapen - geweld met letsel zonder wapen - geweld met wapen - geweld 
dodelijk zonder wa-pen - geweld dodelijk met wapen - openlijk geweld tegen perso-
nen – vrijheidsbeneming - bedrei-ging - man/vrouwmishandeling – kindermishandeling 
– mensenhandel - eenvoudige mishandeling - zware mishandeling - overige mishandeling 
- schietpartij zonder letsel - overig tegen het leven gericht - schietpartij (zonder gevolgen) 
- vechtpartij (zonder gevolgen) - openlijke geweldpleging personen – bedreiging - overige 
misdrijven tegen persoonlijke vrijheid - gijzeling/ontvoering - doodslag/moord. 

Vermogen met geweld
Overval (geweld) - overval in woning - overval overige objecten - overige diefstallen (ook 
braak) met geweld - beroving/tasjesroof – straatroof – chantage – afpersing - diefstal (ook 
braak) uit/vanaf personenauto met geweld - diefstal in/uit bedrijf/kantoor met geweld 
(geen braak) - diefstal in/uit andere gebouwen met geweld (geen braak). 
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Vernieling 
Vandalisme/baldadigheid – graffi ti - openlijk geweldpleging tegen goederen - vernie-
ling van/aan auto - vernieling van/aan openbaar gebouw - vernieling/openlijk geweld van 
woning/bedrijf - 
vernieling/ openlijk geweld van goederen openbaar vervoer - overig vernieling /beschadi-
ging – brandstichting. 

Zeden 
Openbare schennis der eerbaarheid – aanranding – verkrachting - incest – ontuchtminder-
jarige – kinderpornografi e - overige zedenzaken 
 
Wapens 
Wapen zonder geweld - bezit vuurwapens - bezit overige wapens - bezit van wapens en 
munitie. 

Drugs 
Bezit harddrugs (lijst 1) - bezit softdrugs (lijst 2) - handel e.d. harddrugs (lijst 1) - handel e.d. 
softdrugs (lijst 2) - vervaardigen softdrugs (lijst 2). 

Overlast 
Geluidshinder woonomgeving - geluidsoverlast particulieren - overlast vuurwerk - overlast 
van/door dronkenschap - overlast van/door drugs/medicijnen - overlast: drankgebruik - 
hinderlijk drankgebruik - overlast door verward/overspannen persoon - overlast van/door 
kladden - over-last van/door kennis gesteld. - overlast van/door dieren - overlast van/door 
zendapparatuur - overlast van/door jeugd - overlast van/door vaartuig - overige overlast. 

Verkeer 
Rijden onder invloed drugs/medicijnen - rijden onder invloed van alcohol - onder invloed 
(brom)fi ets - onder invloed.auto/motor – rijverbod – joyriding - doorrijden na ongeval 
(uitsluitend materieel schade) - doorrijden na ongeval (letsel) - verlaten plaats na ongeval 
- aanrijding uit-sluitend materiele schade - aanrijding met letsel - rijden terwijl rijbewijs is 
ingevorderd - rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid - rijden zonder rijbewijs - overige 
verkeersmisdrijf - snelheids-overtreding rvv90 - verkeersovertreding wvw (overige) - wet 
aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen – waterverkeer - onverzekerd rijden - trans-
port vuurwerk – vervoerwet - overtre-ding overig (wvs). 

Relationeel 
Stalking – huisvredebreuk - burenruzie/relatieproblemen - relatieproblemen (binnen) - ove-
rige ruzie (binnen) - overige ruzie (buiten) - huiselijke twist (zonder gevolgen) - ruzie/twist 
(zonder gevolgen) - overlast stalker - relatieproblemen (binnen). 

Openbare orde 
Aantasting openbaar gezag - aantasting openbaar orde – belediging - wederspannigheid 
(verzet) - niet voldoen aan bevel/vordering – belediging - baldadigheid niet zijnde vernie-
ling - overige delicten openbare orde. 
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Overige delicten 
Valse melding - valse identiteit opgeven - valse aangifte - ongeoorloofd voorhanden 
hebben van vuurwerk - onjuist gebruik vuurwerk - slapen op of aan de weg – afval op/in 
bodem - overtreding visserijwet - overige bijzondere wetgevingzaken - gemeentelijke 
verordening (apv) - overige verordeningzaken - overig overtreding - overige misdrijven 
anders.
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op het netvlies gebrand

Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige 
zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. 
In Nederland is hier weinig tot geen empirisch onderzoek naar gedaan. Het is 
niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld. Ook is 
het de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van 
daders en slachtoffers zijn.

In het onderzoek ‘Huiselijk geweld op het netvlies gebrand’ staan deze vraag-
stukken centraal. Aan de hand van landelijke politiecijfers is de groep kinderen 
die getuige is van huiselijk geweld in beeld gebracht. Het blijkt dat naar schat-
ting jaarlijks minimaal 60.000 kinderen opgroeien in een gezin waar sprake is van 
huiselijk geweld. Hiervan zijn ongeveer 25.500 kinderen daadwerkelijk getuige 
van het geweld. Deze gewelddadige incidenten worden in dit onderzoek nader 
geanalyseerd. Achtergrondkenmerken en risicofactoren worden in beeld gebracht 
en door een aantal deskundigen uit het veld is gevraagd om deze bevindingen in 
perspectief te plaatsen. 

Daarnaast biedt dit onderzoek zicht op de nadelige effecten voor kinderen die  
getuige zijn van huiselijk geweld. Uit de literatuur blijkt dat kinderen zowel op 
korte als op lange termijn (ernstige) emotionele en gedragsproblemen kunnen 
ondervinden door het getuige zijn van huiselijk geweld. Maar kan er in deze 
context ook gesproken worden van een overdracht van geweld?
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