
4 op 10 patiënten  
in uw wachtzaal  
kunnen slachtoffer 
zijn van 
partnergeweld 

De wetenschappelijke huisartsen-
verenigingen, Domus Medica en SSMG, 
ontwikkelden een aangepast vormings-
pakket voor huisartsengroepen.

Voor meer informatie: 

Domus Medica 
Tel.: 03 425 76 76

info@domusmedica.be

Vormingspakket 
partnergeweld 
voor huisartsen

Praktische informatie over het opsporen 
van partnergeweld (aanbeveling), de 
concrete aanpak ervan (werkmodel) en 
het juridisch en deontologisch kader 
(advies voor het opstellen van een 
medisch certifi caat) kan u raadplegen op:

www.domusmedica.be/ifgeweld 

www.gezondheid.belgie.be
> Mijn gezondheid > Maatschappelijke 

thema’s > Familiaal geweld

Waar vind ik informatie? 
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Slachtoffers van partnergeweld wenden 
zich vijf keer meer tot hun huisarts dan de 
rest van de bevolking.

Deze slachtoffers, vooral vrouwen, 
consulteren hun huisarts voor problemen 
van psychologische aard of vage 
somatische klachten zoals chronische 
pijnen, vermoeidheid, slapeloosheid… 

Door alert te zijn voor geweld stijgt 
de kans op detectie 4 tot 5 maal! 

Schuldgevoelens en schaamte 
weerhouden patiënten ervan om over 
geweld te praten. Vaak verwachten ze 
dat de huisarts de eerste stap zet en 
hen erover aanspreekt. Een paar vragen 
volstaan om partnergeweld vroeger op te 
sporen.

Partnergeweld proactief aanpakken leidt 
niet alleen tot een betere zorg (zeker bij 
zwangerschap), maar is ook noodzakelijk 
gezien de zeer ernstige impact op de 
gezondheid, zowel lichamelijk, psychisch 
als sociaal. Soms is er zelfs een dodelijke 
afl oop. 

Hoe kan ik partnergeweld 
gemakkelijker opsporen?

Als huisarts bent u vaak de eerste 
hulpverlener bij wie het slachtoffer 
terecht kan. 

Zonder tussenkomst kan partnergeweld 
zich blijven herhalen en kunnen de 
gevolgen nog ernstiger zijn. 

Voor de detectie en de aanpak van 
partnergeweld ontwikkelden Domus 
Medica en SSMG een aanbeveling en een 
praktisch werkmodel. 

De deontologische en de juridische aanpak 
(zoals bv. het opstellen van een medisch 
certifi caat) werden gevalideerd door een 
brede expertengroep en door de Orde van 
Geneesheren. 

Voor de aanpak van geweld is een 
multidisciplinaire samenwerking met de 
lokale hulpverlening noodzakelijk.

Enkele gespecialiseerde hulpverlenings-
diensten kunnen u daarbij helpen:

•  Centra voor Algemeen Welzijn 
(CAW): 

 Tel.: 078 15 03 00 
 (tijdens de kantooruren)
 www.caw.be

• Tele-Onthaal: 
 Tel.: 106 (24/24u) 

•  Een inventaris van 
gespecialiseerde diensten 

 in eigen regio vindt u via: 
 www.desocialekaart.be 

Met wie kan ik 
samenwerken?

Wat is mijn rol?


