
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom huiselijk geweld, 

kindermishandeling en veiligheid. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal 

Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een 

e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

 

1. Huiselijk geweld  
 

Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

te bestrijden (Huiselijkgeweld.nl) 

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen.  

Lees verder -> 

 

‘Ervaringsdeskundigen zijn tweetalig: zij spreken zowel de taal van de leefwereld als de taal van de 

systeemwereld’ (Movisie) 

Veel mensen hebben ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een complex onderwerp, 

omgeven door stigma’s en taboes. Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander de brug slaan tussen 

systeem- en leefwereld, beleid en praktijk, tussen professional en cliënt.  

Lees verder -> 

 

Hoe kunnen omstanders bij huiselijk geweld helpen? ‘Hun angst is vaak groot’ (Zorg+Welzijn) 

Waarom gaat ze niet weg? Waarom maakt zij of hij geen einde aan die gewelddadige relatie? Hoeveel 

klappen moeten er nog vallen? De machteloosheid bij omstanders van huiselijk geweld is vaak groot. ‘Buren, 

vrienden en familieleden hebben het gevoel van ik sta erbij en kijk ernaar.’ 

Lees verder -> 

 

‘Slachtoffers nemen niet alleen het incident, maar ook hun eigen geschiedenis mee’ (Zorg+Welzijn) 

Psychische hulp aan slachtoffers van ernstige incidenten wordt steeds meer gewoon. Trauma’s kunnen vaak 

worden aangepakt. Maar in veel gevallen helpt de hulp niet. Wat is de reden daarvoor? Peter van der 

Velden, bijzonder hoogleraar Slachtoffers en mentale gezondheid, doet daar onderzoek naar. 

Lees verder -> 

 

 

2. Kindermishandeling  

 
Münchhausen by Proxy: onzichtbare, maar ernstige kindermishandeling  (Nationale Zorggids) 

Münchhausen by Proxy is een vorm van onzichtbare kindermishandeling. In 98 procent van de gevallen gaat 

het om moeders die hun kind mishandelen, maar niet door ze 'simpelweg' te slaan. Kinderen van deze 

moeders zijn vaak lichamelijk of psychisch ziek gemaakt of zijn door de woorden van hun moeder overtuigd 

van ziekte. 

Lees verder -> 

 

 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Huiselijk geweld, 

Kindermishandeling en Veiligheid    
Nummer 3 – maart 2022 

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2022/03/16/europese-commissie-presenteert-wetgevingsvoorstel-om-geweld-tegen-vrouwen-en-huiselijk-geweld-te-bestrijden
https://www.movisie.nl/artikel/ervaringsdeskundigen-zijn-tweetalig-zij-spreken-zowel-taal-leefwereld-taal-systeemwereld
https://www.zorgwelzijn.nl/hoe-kunnen-omstanders-bij-huiselijk-geweld-helpen-hun-angst-is-vaak-groot/?utm_medium=email&utm_source=20220307%20zorgenwelzijn%20nieuwsbrief-email&utm_campaign=NB_ZorgenWelzijn&tid=TIDP1227927X84D82AD473764D019728902F0907B24FYI4
https://www.zorgwelzijn.nl/slachtoffers-nemen-niet-alleen-het-incident-maar-ook-hun-eigen-geschiedenis-mee/
https://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/64029-munchhausen-by-proxy-onzichtbare-maar-ernstige-kindermishandeling.html


 

 
 

Bestaande methoden niet geschikt voor het schatten van kindermishandeling (WODC) 

Deskundigen zien geen heil in bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van 

kindermishandeling, niet in de algehele populatie en niet in meer gesloten, minder zichtbare populaties. Dat 

blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Peter Wilms en Sam Huberts in opdracht van het WODC. 

Lees verder -> 

 

Erken kindermishandeling als medische grondslag voor levensbeëindiging (Medisch Contact) 

Euthanasieverzoeken komen opvallend vaak van mensen met een traumatische jeugd. Veel onnodig getalm 

rond deze verzoeken – en dus leed – is te voorkomen als kindermishandeling, chronische stress in de jeugd, 

wordt erkend als medische grondslag voor euthanasie. 

Lees verder -> 

 

Exposure-therapie helpt bij PTSS na kindermishandeling (Huiselijkgeweld.nl) 

‘Voor veel mensen stond het leven stil; exposure-therapie maakte echt verschil.’ Zo vertelt promovendus 

Chris Hoeboer onder de indruk. In zijn promotieonderzoek nam de jonge, Leidse promovendus de 

effectiviteit van drie varianten van exposure-therapie onder de loep. Dit is een vorm van cognitieve 

gedragstherapie voor PTSS na kindermishandeling. GGZ nieuws stelde hem een aantal vragen over zijn 

studie.   

Lees verder -> 

 

3. Veiligheid 

 
Stevigere aanpak voor veiligheid op school (Rijksoverheid) 

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen 

en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder 

ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. ‘Dat raakt 

me heel erg, en het maakt me strijdbaar’, aldus minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). 

Lees verder -> 

 

Handreiking safehouses beschikbaar (VNG) 

De handreiking safehouses gaat over de rol van gemeenten, safehouses en klinieken bij het organiseren van 

herstelgerichte zorg voor inwoners die kampen met een verslaving. De handreiking heeft als doel om de 

samenwerking tussen gemeenten en safehouses te verbeteren. 

Lees verder -> 

 

Er moet een objectieve norm voor grensoverschrijdend gedrag komen (Movisie) 

Partnergeweld en ex-partnergeweld zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. Onlangs 

was er ophef over Lil’ Kleine en het geweld dat hij tegen zijn vriendin zou hebben gebruikt, maar de media 

staan al jaren bol van berichten over grensoverschrijdend gedrag. 

Lees verder -> 
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