
 

 

FACTSHEET HUISELIJK GEWELD 
 

Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de ‘huiselijke kring’ van het 

slachtoffer: gezinsleden, familieleden, (ex-)partners of huisvrienden. Het 
‘huiselijke’ van huiselijk geweld benadrukt de relatie tussen pleger en slachtoffer 

en niet zozeer de locatie waar het geweld plaatsvindt. Het geweld kan zowel 
binnenshuis als buitenshuis gepleegd zijn. 
 

 

 

Aard 
Onder huiselijk geweld wordt de aantasting van de persoonlijke integriteit verstaan. 

Het geweld kan onder andere fysiek, psychisch of seksueel van aard zijn. Er kan 
sprake zijn van eenzijdig geweld, waarbij één persoon de geweldpleger is en de 

ander het slachtoffer. Ook kan het wederkerig geweld betreffen, waarbij de 
betrokkenen elkaar uitdagen tot één of meerdere vormen van geweld. 
 

Omvang 
Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen binnen de Nederlandse 

samenleving. Het komt voor in alle lagen van de bevolking, binnen alle culturen, 
opleidingsniveaus en leeftijden. Ruim 40% van de Nederlandse bevolking is ooit in 
zijn of haar leven slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. In de afgelopen vijf jaar 

betrof dit ruim 9% van de Nederlandse bevolking. Naar schatting zijn er jaarlijks 
200.000 slachtoffers van herhaald en ernstig huiselijk geweld. Hierbij zijn lichte 
gevallen van huiselijk geweld buiten beschouwing gelaten. 
 

Huiselijk geweld is een verzamelbegrip waaronder diverse vormen van problematiek 
vallen:  

 
(Ex-)partnergeweld is de omvangrijkste vorm (60-65%) van 

huiselijk geweld en kan voorkomen binnen hetero-, homo- en 

biseksuele relaties. Vaak is er sprake van jaloezie, extreme 
aandacht en controlerend gedrag. Geleidelijk verschuift de 
grens van wat acceptabel is. Beide partners komen vast te 

zitten in een patroon van machtsuitoefening waarin geweld en 
perioden van relatieve rust elkaar afwisselen. Angst en 
schaamte maken dat het geweld in stand gehouden blijft.  
 

Kindermishandeling komt veel voor. Naar schatting zijn 

jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Dat zijn drie op de 100 
kinderen, gemiddeld één in iedere schoolklas. Naast direct 

slachtofferschap kunnen kinderen ook getuige zijn van geweld 
tussen ouders. Opgroeien in zo’n onveilige situatie leidt tot 
een structurele verwarring over de betekenis van liefde, 

geweld en intimiteit en een vergroot risico om later zelf 
slachtoffer of pleger te worden. 
 

“Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring  
van het slachtoffer gepleegd is.”                                           (Dijk, Flight, Oppenhuis, Duesman, 1997) 
 



 

 

Oudermishandeling doet zich voor wanneer een kind 

gewelddadig is tegen de ouders of verzorgers. Soms betreft 
het een puber die gewelddadig is tegen de ouders, soms gaat 
het om een volwassen thuiswonend kind dat de ouders 

mishandelt om zo bepaalde zaken gedaan te krijgen. Het 
taboe op deze vorm van huiselijk geweld is groot. Vaak heerst 

er extra schaamte bij ouders waardoor ze het geweld zoveel 
mogelijk proberen te verbergen.  
 

Ouderenmishandeling betreft vaak opzettelijke mishandeling, 

waarbij de pleger handelt uit financieel gewin, desinteresse of 

wraak. Er kan echter ook sprake zijn van ontspoorde zorg 
waarbij de mishandeling niet opzettelijk ontstaat, maar een 
gevolg is van onwetendheid of overbelasting van de 

(mantel)zorgverlener. Naar schatting zijn 200.000 ouderen 
slachtoffer van ouderenmishandeling, waarbij de leeftijd van 
een slachtoffer meestal tussen de 70 en 79 jaar ligt.  
 

Eergerelateerd geweld doet zich voor wanneer de familie-eer 

bedreigd of geschonden wordt. Hierdoor kan de familie zich in 
het nauw gedreven voelen en pogingen ondernemen om de 

eer te ‘zuiveren’. De ernstige represailles, zoals 
vrijheidsbeperking, verstoting of eermoord, worden ook wel 
eergerelateerd geweld genoemd. Volgens schatting zijn er 

wereldwijd jaarlijks 5000 slachtoffers van eergerelateerd 
geweld te betreuren, waarbij vooral jongeren en met name 
meisjes risico lopen.  

 

Signalen 
Veel voorkomende signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld zijn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichamelijk letsel: 

 Blauwe plekken, kneuzingen, zwellingen  

 Snij-/brand-/bijt-/hoofdwonden  

 Breuken, schedelletsel  

 Ontwrichting van bv. kaak/schouder  

 Verlies van tanden  

 Genitale beschadigingen  

 Gehoorstoornissen 

Psychosomatische klachten: 

 Spanningsklachten: hoofd-/buikpijn 

 Depressiviteit, neerslachtigheid  

 Slaapproblemen, vermoeidheid  

 Angstklachten: trillen, zweten, 

hyperventilatie, hartkloppingen, 

duizeligheid, pijn in de hartstreek 

Dagbesteding (school/werk): 

 Verzuim, verminderde prestaties 

 Gedragsverschil tijdens en na werk/school 

 

Gedrag: 

 Negatief zelfbeeld  

 Schaamte-/schuldgevoelens  

 Schrikachtig  

 Vermijding lichamelijk onderzoek  

 Vage verklaringen verwondingen  

 Kleedgedrag: bedekkende kleding 

 Middelengebruik (drugs/alcohol)  

 Uitstel van afspraken  

 Normafwijkend gedrag  

 Gedragsverschil bij aanwezigheid partner 

Vrijheidsbeperking: 

 Weinig contacten buitenshuis  

 Verbreking vriendschap zonder reden  

 Geen zelfbeschikking (bv. dagindeling)  

 Geen beschikking over eigen geld  

 Geen beschikking over ID-document 

Eerdere meldingen van geweld 

 



 

 

Let op: Bij het gebruiken van bovenstaande signalen is voorzichtigheid geboden. Het opmerken van één of 
enkele signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van huiselijk geweld. Er kan ook sprake zijn 
van andere problematiek. Daarbij is de gepresenteerde signalenlijst niet volledig. Ook andere signalen 
kunnen wijzen op huiselijk geweld. Kijk voor meer informatie op www.signalenkaart.nl  
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