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1. Inleiding 
 
Geweld is een zeer beladen gegeven dat bij iedereen sterke emoties uitlokt en waar iedereen ook 
ervaring mee heeft in de een of andere vorm. 
Het is belangrijk dat de arts zich bewust is van de wijze waarop hij over geweld denkt en voelt want 
zijn ervaring ermee zal de bril zijn waardoor hij naar de patiënt kijkt . 
De innerlijke houding die hij tegenover geweld aanneemt  zal medebepalend zijn voor  de wijze 
waarop hij zijn patiënt zal  benaderen en behandelen 
 
2. Het handelen van de arts 
 
2.1. Bepalende factoren in het handelen van de arts 
 
Volgende factoren bepalen het handelen van de arts: 
1. Attitude : Welke houding neemt de arts als hulpverlener en als persoon aan tav geweld?  

o Relevante vragen hierbij zijn : welk beeld heb ik van geweld en wat doet dit met mij? 
o Welke gevoelens roept dit op, welke neigingen heb ik? Hoe ga ik handelen ? 

2. Inschatting :  
o Hoe ervaart de patiënt het geweld ? als slachtoffer ? als pleger ?  
o Wat is zijn beleving er van en welk is zijn gedrag als gevolg hiervan. 

3. Vaardigheden :  
o Welke vaardigheden zijn nodig ( of dienen ontwikkeld te worden) om een duidelijk 

beeld te krijgen van de situatie? 
4. Professionele opstelling :  

o Wat is meerzijdige partijdigheid en hoe kan dit principe toegepast worden? 
5. Effect :      

o Welk effect beoog ik als hulpverlener ? 
6. Taakafbakening:  

o Welke taken neem ik op en welke niet? Wanneer doe ik een beroep op 
gespecialiseerde hulp? 

 
 
2.2. De Bejegeningskringloop 
 
Afhankelijk van verschillen met betrekking tot de invulling van bovenstaande factoren zullen artsen 
een andere keuze maken in het behandelen van de patiënt. Bij elke consultatie wordt de arts 
geconfronteerd met de wijze waarop hij zelf omgaat met het gegeven dat door de patiënt aangebracht 
wordt. Heel vaak staat men hier niet meer bij stil: er zijn de “routine”- consulten met de verwachte en 
gekende problemen waar men zich vertrouwd mee weet en waarbij men zich als arts niet meer telkens 
de vraag hoeft te stellen: hoe ga ik hiermee om ? Wat moet ik hier mee ? Anders wordt het wanneer 
het consult een geweldsituatie betreft : hier wordt de arts aangesproken op zowel zijn medische 
deskundigheid als op zijn mens –zijn.  
 
De bejegeningskringloop , uitgewerkt door Nand Cuvelier in de Relatie Studio in Gent, is een 
instrument dat kan aangereikt worden aan de hulpverlener / arts  om zicht te krijgen op de eigen 
invulling van de bepalende factoren met betrekking tot zijn handelen.( zie  2.1 ) 
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Schema 1 : beslissingsproces bij ernstige situatie 1
 
 
 
1ste stap : de beeldvorming: mijn waarneming wat er  aan de 
hand is 
 
2de stap:   mijn gevoelens, mijn gewaarwordingen hierbij 
 
3de stap:    wat denk ik, welke besluiten of opties neem ik 
 

   
 

4de stap:    ik voer mijn besluit uit, ik DOE 
 

 
 
De bejegeningskringloop omvat 4 kwadranten .  Elk kwadrant staat voor een fase van het proces dat 
zich innerlijk afspeelt bij de confrontatie van een persoon met de realiteit rondom zich.   
 
kwadrant 1  het waarnemen:  zien en opmerken van wat er gebeurt, wat er aan de hand is in   
                    het hier en nu 
kwadrant 2  het voelen: gewaarworden wat deze situatie oproept aan gevoelens, emoties,                                      
                    verlangens 
kwadrant 3  het denken : de neigingen en gedachten onderzoeken , een strategie kiezen om 
                    met de situatie om te gaan : de besluitvorming 
kwadrant 4  het handelen: het besluit dat ik genomen heb omzetten in gedrag.  
 
De bewustwording van de waarneming en het gewaarworden  van gevoelens is de erkenning die een 
persoon geeft aan de situatie. De interpretatie van de gegeven situatie leidt tot verschillende keuzes in 
behandeling. Onderstaand vb illustreert dit: 
 
Voornbeeld : Patiënt komt met een blauw gezicht bij de arts: ik ben tegen de deur gelopen. 
 
Arts A denkt: kan best zijn, misschien is er wel meer aan de hand, maar als zij er niet over wil    
          spreken is dat haar recht, trouwens waar zou ik me mee moeien, dat geeft alleen maar                                         
          spanningen ik wil geen toestanden met die partner, het is niet mijn job om te 
          bemiddelen , ik ben daar niet voor opgeleid en ik heb geen tijd .  De arts schrijft een  
          recept voor en maant de patiënt aan volgende keer voorzichtiger te zijn. 
 
Arts B denkt: dit is niet het echte verhaal, ik vind niet dat dit kan, ik wil vermijden dat dit 
          opnieuw gebeurt.  De arts stelt vragen om het echte verhaal te horen te krijgen en hij  
          onderzoekt of en hoe patiënt het best geholpen kan worden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Nand CUVELIER : de Bejegeningskringloop uit “ Mens – Mens Werkboek”, Relatiestudio Gent 
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2.3. Adequaat en inadequaat handelen : de optiemethode 
 
Uit het voorbeeld blijkt dat de besluitvorming van de artsen bepaald wordt door hun 
beleving/inschatting van de situatie.  Heel vaak  wordt de beleving gekleurd door de eerste ervaring 
die mensen hebben met een soortgelijke situatie. Barry Neil KAUFMAN beschrijft in zijn  “ Option- 
proces” 2 hoe de oorspronkelijke beleving van een situatie of het startgegeven, onze besluitvorming 
kan programmeren . 
In het voorbeeld betekent dit respectievelijk voor : 
 
Arts A : 
                                                                       voelt zich niet                   schrijft recept voor en 
                                                                       aangesproken                    laat patiënt gaan   
                                                                       voelt zich  
                                                                       onbekwaam 

3 4 
                                                                                                

2 1 
 
                                                                       onbehagen en                    arts wordt verrast / schrikt 
                                                                       machteloosheid                 patiënt zwijgt over het gebeuren 
 
Arts B : 
                                                                       bevraagt patiënt               zoekt met patiënt naar 
                                                                                                                haalbare oplossing 
 
                                                                                               3               4   
     
                                                                                               2               1    
 
                                                                       voelt bezorgdheid             arts bevreemd door het relaas 
                                                                                                                 patiënt zwijgt over het gebeuren                                              
 
 
 
Afhankelijk van de attitudes die de arts heeft tav geweld zal hij andere zaken waarnemen en voelen in 
de confrontatie met de patiënt. Zich bewust worden van en oog  hebben voor de bepalende factoren 
(zie 2.1)zal de arts toelaten te opteren voor een adequate aanpak. De arts is dus  zelf èn het meet-
instrument èn het werkinstrument om mee te handelen. Hoe groter de gevoeligheid is die kan 
ontwikkeld worden in het meetinstrument, met des te meer precisie zal het ook kunnen werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zie schema p.4 
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Schema 2 : de optiemethode samengevat 3
 

1. De kernvisie van het “Option-proces” vinden we bij Barry Neil KAUFMAN. (zie Mens-Mens 
Wekboek 045). De articulatie van het concept en de praktische handgrepen daarbij worden 
aangebracht vanuit de Bejegeningsmethode (ontwikkeld in de Relatie Studie (zie MMW 121)). 
 

2.     STARTGEGEVEN (nog niet geprogrameerd) 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Nand Cuvelier: De Optie – Methode samengevat. Feb. 1995 
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2.4. Vaardigheden en het beoogde effect 
 
Naast de bewustwording van de bepalende factoren vraagt adequaat handelen het ontwikkelen van 
een aantal vaardigheden. 
Vooral van belang zijn hierbij empathisch vermogen en gesprekstechnieken. 
Empathisch vermogen veronderstelt dat de arts zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de 
patiënt : dat hij  erkenning geeft aan de wijze waarop de patiënt met zijn situatie omgaat.  Dit getuigt 
van respect voor de persoon van de patiënt, en deze kan hierdoor voldoende vertrouwen krijgen om 
de ware toedracht te vertellen. 
Handvaten hiervoor zijn: 
- Opzij schuiven van eigen belangen, beslommeringen en u op de ander richten zonder 

vooroordelen, eigen wensen, fantasieën en verwachtingen. 
- Accuraat en juist waarnemen van de boodschappen die de ander uitzendt via gedrag, gebaren 

,mimiek ,woorden stem en intonatie.  Deze boodschappen gaan over gevoelens, verlangens 
,indrukken ideeën.  Probeer deze boodschappen te interpreteren, te begrijpen zoals de ander die 
bedoelt uit te zenden.  Neem hier de tijd voor, vertraag het tempo indien nodig. 

- Tracht u in te leven in de ander: dwz tracht te voelen wat de ander beleeft, voelt. 
- Tracht u in de ander te verplaatsen, door zijn ogen te kijken. 
- Maak het concreet zodat het iets gaat betekenen. 
- Herhaal , in uw eigen woorden, de kern van wat je gehoord en gezien hebt. 
- Check bij de ander of je hem/haar goed begrepen hebt. 
 
Gesprekstechnisch kan de arts  helpen de achterliggende gevoelens en gedachten van de  
patiënt te bevragen zodat deze een nieuwe verruimende aanpak en manier van reageren vindt. 
Volgende vragen kunnen gebruikt worden: 
- Wat is precies de moeilijke situatie?  Waaruit bestaat de bedreiging?  Wordt dit goed ingeschat? 
- Moet je je ongelukkig voelen?  Wat als je er vrede mee neemt? 
- Hoe kan je reageren?  Welke keuzes kan je maken? 
- Hoe ga je dat dan aanpakken?  Zullen  wij het inoefenen?  Lijkt het haalbaar? 
- Ben je bereid de ander vrij te laten reageren?  Kan je het gevolg van je nieuwe aanpak rustig 

onder ogen zien? 
- Ben je er tevreden mee of ga je iets anders proberen. 
 
Indien de ander zich hierdoor begrepen weet en het gevoel heeft ook aangevoeld te worden, dan kan 
men verder.  Dan is het mogelijk het beoogde doel te bereiken. 
Het doel dat de arts beoogt kan wel eens verschillend zijn van wat de patiënt verwacht. 
 
Wanneer de patiënt “pleger” is dient men een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
persoon van de pleger en zijn handelingen.  
Door interventies die patiënt helpen om zijn schaamte te uiten kan de arts patiëntaanzetten om de 
verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn gedrag: schaamte kan dan worden vertaald als schuld: en 
schuld is iets wat je kan inlossen, dat kan je goedmaken, vereffenen door aangepast gedrag.  Schuld 
activeert i.p.v te verlammen.  Wanneer schuld is ingelost kan  men weer fier zijn op zichzelf (zie 2.2). 
 
Wanneer de patiënt slachtoffer is kunnen interventies gedaan om patiënt aan te spreken op het 
recht dat hij heeft om voor zichzelf te zorgen. Door hem te helpen zichzelf dit recht terug te 
gunnen, kan hij ook weer verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor zijn houding t.o.v de 
geweldsituatie en kan hij meer adequate beslissingen nemen om zijn veiligheid en die van eventuele 
kinderen te bewerkstelligen. 
 
Patiënten kijken de kat uit de boom : als zij niet “horen “ wat zij wensen te horen ( dwz als zij zich 
onbegrepen voelen) haken zij af en zoeken zij hun heil elders. Waar op zich niets mis mee is! Er 
zullen altijd patiënten zijn waar het vertrouwen vlugger geïnstalleerd is en waar de contacten vlotter 
mee verlopen.  Het zou wel jammer zijn moest, bij gebrek aan vaardigheden, de arts met een kater 
blijven zitten . 
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2.5. Professionele opstelling: meerzijdige partijdigheid  
 
De huisarts is meestal de vertrouwenspersoon van beide partners.  Om bij situaties van partnergeweld  
te vermijden  in een onmogelijke positie terecht te komen kan de arts zich meerzijdig partijdig 
opstellen. 
 
“Meerzijdige partijdigheid betekent dat de therapeut afwisselend partijdig moet zijn met alle leden uit 
de context van de cliënt waarop de therapie invloed heeft.  Dat betekent dat de therapeut bereid moet 
zijn en betrokkenheid moet voelen om de geschiedenis, de context van ieder lid van de context van de 
cliënt te leren kennen, om zo de menselijkheid in iedereen te kunnen zien en te kunnen aanvoelen.  
Zelfs ook bij deze mensen die de cliënt op een destructieve manier hebben behandeld. 
Zelfs als de cliënt erg is tekort gedaan door een belangrijke andere uit zijn context, blijft hij toch 
verbonden en van daaruit loyaal.  Het is noodzakelijk dat we als therapeut respect tonen en erkenning 
geven aan de wezenlijke bestaanselementen van de cliënt.  Dan wordt onze relatie met de cliënt 
betrouwbaar.  Zolang de cliënt niet zeker is of zijn loyaliteit tav zijn context door de therapeut erkend 
zal worden, zal hij daar energie in steken en in zekere zin zijn familie blijven beschermen.  Pas als de 
therapeut kan duidelijk maken dat ook hij zorg heeft voor de anderen, kan de cliënt zich misschien 
meer laten gaan, eigen ruimte innemen en contact krijgen met eigen emoties, noden, behoeften 
(voeling krijgen met destructief recht).”4   
 
Voor de huisarts betekent dit in de praktijk: aandacht hebben voor alle betrokkenen : slachtoffer zowel 
als pleger, eventuele kinderen en grootouders: ieder is verbonden met zijn achtergrond over de 
generaties heen en heeft hierin een aandeel van geven en nemen en loyaliteit. 
De arts stelt zich aanspreekbaar op voor alle gezinsleden: hij staat open voor alle betrokkenen , hij 
toont empathie voor elk om de beurt, hij geeft iedereen recht van spreken maar is geen rechter. 
De arts heeft ook aandacht voor het standpunt van de niet aanwezige partner. – Dit gaat verder dan 
het louter toepassen van een techniek .  
Dit opent perspectieven: door de niet - aanwezige partner mondeling aanwezig te stellen ( door bv 
vragen) blijft nuancering in de beleving van de patiënt mogelijk èn doordat patiënt voelt dat de arts de 
“belangen verdedigt” van de niet aanwezige partner hoeft de patiënt dit niet zelf te doen en kan hij dus 
volop blijven stilstaan bij zijn ervaring en beleving. 
 
2. 6. Professionele opstelling: zelfafbakening 
“Vanuit de meerzijdige partijdigheid heeft de therapeut oog voor ieders positie, ook die van hemzelf.  
Door de houding van de meerzijdige partijdigheid maakt hij zijn plaats als therapeut ook duidelijk voor 
de cliënt en diens context.  Ze geeft de therapeut stevige handvatten die helpen om van daaruit 
voeling te blijven houden met wat in de context nodig is 
De meerzijdige partijdigheid helpt mij om mijzelf als therapeut af te bakenen , om me ‘aware’ te blijven 
van mijn verantwoordelijkheid en deontologie als therapeut.  Ze geeft mij handvatten om me niet 
eenzijdig te laten meevoeren door het appèl dat de cliënt soms doet op mij.”  
 
3 . De dynamiek van geweldsituaties 
 
3.1. De spiraal van geweld 
 
De relatie tussen echtparen is geen statisch gegeven maar veeleer een dynamisch proces waabij elke 
partner een eigen verhaal heeft. 
Elke partner beleeft de relatie ook op een eigen unieke wijze en geeft ook eigen interpretaties aan de 
gebeurtenissen in het samen-leven. 
Vaak komen koppels vast te zitten in die complexe dynamiek : er ontstaat dan een spiraal van acties 
en re-acties waar zij steeds verder in verstrikt geraken en waarbij steeds vaker en ernstiger geweld 
wordt gebruikt. 
In elk stadium nemen partners een bepaald gedrag aan en het is wenselijk dat de arts / hulpverlener 
hier zicht op heeft.  Dit gedrag kan het uitgangspunt worden tot het nemen van een andere optie om 
de geweldsituatie onder controle te krijgen. 

                                                 
4 Carine Van Hoecke in: Meerzijdige partijdigheid en zelfafbakening. Leren over Leven website ; Artikel van de 
maand- februari 2005 
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Schema 3. 5
 

 

                                                 
5 Wilson en Lindsey – Uit: Martine G roen en Justine Van Lawick 
in “Intieme Oorlog” p.54 
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3.2. Schaamte en schuld 
 
Uit het vb blijkt dat patiënt niet de ware toedracht vertelt: 
Vooraleer een patiënt ( slachtoffer , getuige of pleger van partnergeweld ) een hulpvraag kan stellen 
moet er meestal een blokkade opgeruimd worden: 
de schaamte . 
Schaamtegevoel heeft te maken met de blik van de ander: hoe gaat die over mij denken ?  
“ wat is dat voor een vrouw die zich niet kan verweren?” 
of “ wat voor iemand is dat als haar man zo kwaad wordt dat hij haar slaat “ 
of nog: “ wie blijft er nu bij zo’n bruut” 
 
Mensen die vaak vernederd zijn  hebben een weinig ontwikkeld zelfbeeld: zij voelen zich niet meer in 
staat om nog op een constructieve manier voor zichzelf te zorgen . 
 
Zij geraken verlamd in hun gedragspatroon : voor vrouwen vaak ondergaan en angstig vermijden; bij 
mannen vaak door het opnieuw stellen van agressief gedrag om zich toch weer even “up” te voelen. 
 
… “ De analyse van de spiraal van schaamte en geweld laat zien dat de partners steeds weer – 
vergeefse – pogingen doen om de relatie te herstellen.  Na het voorvallen van het geweld probeert het 
paar in eerste instantie met alle kracht de relatie weer op de rails te krijgen en te vergeten, te 
ontkennen wat er gebeurd is. 
Deze gezamenlijke ontkenning van de schaamte en de schuld verbindt hen.  Beide partners houden 
elkaar als het ware in deze gezamenlijke geheimhouding en ontkenning ‘gegijzeld’, een dynamiek 
waarin de ‘partners in schaamte’ zichzelf steeds verder vastzetten en geen uitweg meer zien. 
Deze spiraal van schaamte heeft voor beide partners een verschillende inhoud.  De vrouwelijke 
partner trekt zich meestal terug en internaliseert de schaamte als ze vernederd wordt, als haar 
lichaam wordt veracht en haar identiteit wordt beschaamd.  Zij maakt op subtiele wijze haar onvrede 
duidelijk, bijvoorbeeld door ziek te worden, te klagen over haar beschaamde lichaam. 
Haar gevoel van minderwaardigheid wordt aanleiding voor nieuwe confrontaties.  Zij doet haar best 
het conflict te vermijden uit angst voor nieuwe kwetsuren. 
De man externaliseert zijn schaamte juist door woede-uitbarstingen waarvoor hij de oorzaak en de 
schuld bij haar onmogelijk gedrag legt.  Hij ziet in haar zelfvernedering en slachtoffergedrag juist 
aanleiding om haar opnieuw te vernederen.  Zií weet hoe ze hem kan kwetsen en kan raken op zijn 
gevoeligste plekken, zodat hij geen weerwoord meer heeft.  Dit proces van wederzijdse vernedering 
en beschaming krijgt de vorm van een spiraal met een eindeloze herhaling van beschamen, schaamte 
en geweld, die van binnenuit meestal niet meer te doorbreken is. “6

 
De gewelddadige uitbarstingen verminderen als de schaamte en de pijn die daarmee verbonden zijn 
weer mogen gevoeld worden.  Pas dan kunnen verdedigingsmechanismen – woede of dissociatie – 
worden opgeheven. 
 
Wanneer schaamte erkend wordt is er ook de mogelijkheid om verantwoordelijkheid op te nemen voor 
het eigen gedrag en voor het erkennen van schuld. 
Schuld is een constructiever gevoel: een schuld kan je inlossen, door boete en genoegdoening kan ze 
vereffend worden ; maw er is uitzicht op een toekomst waarin men wel adequaat kan handelen. 
 
 “ Als hij in staat is toe te geven dat hij zich schaamt en zich  vervolgens schuldig voelt over wat hij 
heeft aangericht, komt de volgende stap aan de orde: welke schuld er te vereffenen valt en hoe. 
De stap die daarop volgt bestaat eruit met elkaar de aard en de omvang van de gevoelde schuld vvast 
te stellen. Niet alleen van de man, omdat hij geslagen heeft en wellicht ook wat spullen heeft vernield, 
maar ook van de vrouw , al is haar aandeel ogenschijnlijk van minder gewicht. Van beide partijen 
wordt vastgesteld welk aandeel ze hebben in het laten escaleren van de uit de hand gelopen ruzie. 
Vanuit deze inventarisatie volgen de opdrachten richting genoegdoening.7
 
 
 
 

                                                 
6 Martine Groen  in het boek “Intieme Oorlog”: Samenhang van schaamte en geweld. p. 104 
7 Martine Groen  p. 118 
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3.3. Invloed van de geweldsdynamiek op het handelen van de arts 
 
Het proces van erkenning van geweld bij de arts zelf kan helpen voorkomen dat hij bevangen wordt 
door plaatsvervangende schaamte en dat er sprake is van tegenoverdracht: hij wordt dan 
overmeesterd door emotionele reacties waardoor een rustige benadering wordt bemoeilijkt. 
Ook een tegenovergestelde vorm van tegenoverdracht is mogelijk: de arts wordt niet boos op de 
pleger maar de verhalen van patiënt roepen bij de arts verboden verlangens en fantasieën op; 
schaamte om de geprikkelde verbeelding kan een hindernis vormen om door te vragen of juist leiden 
tot overvragen. 
Intervisie kan helpen deze emotionele reacties bij de arts op te vangen. 

 
Schema 4. 8 Het hulpverlenerskruis of excessieve reacties van huisartsen 

 
 
4 . Conclusies 
 
Bij geweld volgen gewaarwordingen, emoties en gedachten elkaar op. 
Zowel bij patiënten als bij artsen bepalen ze hun manier van reageren.  Bewustwording van eigen 
gevoelens en gedachten is belangrijk om de arts toe te laten neutraal de patiënt te helpen bij het 
bewustwordingsproces.  Dit is een weg die ieder op zijn tempo dient af te leggen.  Actief luisteren is 
hierbij belangrijk, waarbij de arts zowel de beleving van het slachtoffer als van de pleger kan helpen  
begrijpen. 
 
In de praktijk betekent dit dat bepaalde grenzen moeten bewaakt worden.  Door de eigen grenzen 
duidelijk te stellen wordt de patiënt gestimuleerd om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf 
en de eventuele kinderen door bv zijn hulpbronnen aan te spreken en actief een uitweg te zoeken uit 
de geweldsituatie; 
 
Het opbouwen en weet hebben van een netwerk van aanvullende hulpverlening is belangrijk.  Zo kan 
de arts indien nodig een adequate doorverwijzing doen en kan hij, indien hij hiervoor kiest, de 
spilfiguur blijven in de zorg voor de patiëntsituatie.  Hij blijft dan betrokken en aanspreekbaar voor alle 
gezinsleden. 

                                                 
8 Wilson en Lindsey – Uit: Martine Groen en Justine van Lawick 
in “Intieme oorlog” p. 218 
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