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PILOOTSTUDIE OVER DE REGISTRATIE VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD
De pilootstudie bestrijkt de periode van 1 september tot 31 december 2007.
Eindrapport opgesteld door Albert FOX, dienst spoedgevallen, CHR Namen.

I. INLEIDING
Dit rapport werd opgesteld op basis van de resultatenanalyse van een pilootstudie
over het fenomeen intrafamiliaal geweld. Deze studie werd onder toezicht van
een begeleidingscomité van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd in 23
zorginstellingen, op vrijwillige basis.
Deze studie vormt het vervolg op een gelijkaardige studie uit 2006. Die studie,
waaraan 9 (algemene en universitaire) ziekenhuizen deelnamen, gebeurde in
opdracht van de FOD Volksgezondheid. De grote methodologische principes
waren reeds voor de eerste studie vastgelegd en bestonden, na de vaststelling
van een geval van intrafamiliaal geweld, uit het verzamelen van een reeks
gegevens die betrekking hadden op het voorval zelf, maar vooral waren
toegespitst op het slachtoffer en vervolgens op de dader van de feiten.
Het begrip intrafamiliaal geweld zoals dat hier wordt verstaan, houdt in : elk
voorval of elke gedraging die noodzakelijk leidt tot een beroep op geneeskundige
zorgen van de spoeddienst van een ziekenhuis. De term « gezin » wordt
beschouwd in brede zin: zowel door natuurlijke of wettelijke afstamming als door
permanent, periodiek of vroeger samenwonen. Het beperkt zich dus niet tot het
« echtelijk » geweld en kan net zo goed fysiek of seksueel zijn als psychologisch of
economisch.
Er werd op basis van de vorige studie een standaardformulier opgesteld tijdens
overlegvergaderingen waarop alle toekomstige deelnemers waren uitgenodigd
om hun mening kenbaar te maken. Op deze basis werd de synthese uitgevoerd
binnen de FOD. Na een laatste rondetafel om de ultieme opmerkingen
aangaande de inhoud te verzamelen, kwam het definitieve formulier tot stand. Dit
coderingsformulier bevindt zich in bijlage.
De gegevens werden doorgestuurd naar de administratie, na codering in een
excel spreadsheet, die een exacte weergave is van het invoerformulier.
Onmiddellijke gegevensinvoer is moeilijk denkbaar in een spoeddienst. De
geregistreerde gevallen werden enkel met akkoord van de slachtoffers
opgenomen. Enerzijds omdat het hier gaat om een prospectieve studie en
anderzijds omdat de Belgische wetgeving sedert 2004 een akkoord van de patiënt
vereist om inlichtingen over hem/haar, zelfs anonieme, door te spelen. Het
onderzoeksprotocol moet dit dan ook garanderen.
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Om te komen tot volledig ingevulde formulieren was er een proactieve
benadering vereist, want bepaalde noodzakelijke elementen zijn niet van
medische aard, en behoren dus niet tot het gewone medische dossier en konden
dan ook niet a posteriori teruggevonden worden, indien ze niet tijdens het bezoek
aan de spoeddienst opgetekend waren.
Dat het aantal door de verschillende centra doorgespeelde gevallen zo sterk
uiteenloopt, toont aan dat het niet eenvoudig is om mensen te motiveren en hun
blijvend aandacht te doen schenken aan het vaststellen en optekenen van de
inlichtingen waarop deze studie is gebaseerd. Meerdere factoren kunnen deze
moeilijkheden verklaren.
Een eerste element, gemeenschappelijk aan al de centra, is de bijkomende
werklast die dit onderzoek met zich meebrengt. Het vereist inderdaad een
specifieke aanpak waarvan men zich bewust moet zijn bij de anamnese van de
patiënt en er moeten formulieren beschikbaar zijn in het onderzoekslokaal. Ten
tweede zijn spoeddiensten over het algemeen overbelast en het personeel heeft
niet noodzakelijk de tijd om de gewenste elementen in te zamelen.
Ten derde blijkt er, afhankelijk van de instelling, ook een zekere verscheidenheid te
bestaan in de motivatie van de verschillende deelnemende
personeelscategorieën.
Ten vierde vond het merendeel van de betrokken personeelsleden het aantal in te
zamelen elementen te uitgebreid en de gebruiksvriendelijkheid van de formulieren
problematisch voor gebruik in “real time”.
De 23 deelnemende centra hebben hun resultaten doorgestuurd naar de FOD
Volksgezondheid, vanwaar ze werden doorgestuurd naar het CHR van Namen,
dat belast was met de analyse. De informaticus van het CHR, M. Pierre
Romainville, stond in voor het informatica-aspect. Deze studie bestaat uit een
multifactoriële analyse met dynamisch gekruiste tabellen.
Voor een volledige inzameling van de op het formulier in te vullen gegevens, was
het akkoord van de patiënt noodzakelijk. Drie vierde van de patiënten die ervoor
in aanmerking kwamen, waren bereid om aan het onderzoek mee te werken. Het
geheel van hun gegevens werd ingezameld en voor analyse doorgestuurd. Van
het overige vierde werd enkel het voorval zelf opgetekend, met enkele algemene
gegevens, zoals leeftijd, geslacht en nationaliteit.
De globale analyse heeft niet alleen aanleiding gegeven tot het bespreken van
het fenomeen intrafamiliaal geweld, maar heeft vooral geleid tot een kritische
analyse van het onderzoek zelf en van het formulier waarop het steunde.
Zo rees de specifieke vraag naar een vragenlijst aan de hand waarvan iedereen
die het formulier gebruikte om tijdens de onderzoeksperiode gegevens in te
zamelen, het bewuste formulier zou kunnen evalueren. Het doel daarvan was
vooral de relevantie na te gaan van de opgenomen items, alsook hun
daadwerkelijk belang voor het onderzoek van het fenomeen intrafamiliaal
geweld. Dit evaluatieformulier werd in eerste instantie voorgelegd aan het
begeleidingscomité. Na goedkeuring en vertaling werd het naar elk centrum
doorgestuurd.
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De antwoorden van de centra werden op hun beurt samengebracht in een
spreadsheet. Aldus konden ze geanalyseerd worden en kon men een
evaluatierapport opstellen met de bedoeling verbeteringen aan te brengen aan
een eventueel nieuw formulier.
Het geheel van de resultaten werd op 3 juni 2008 voorgesteld tijdens een
vergadering van het begeleidingscomité op de FOD Volksgezondheid. Hierop
volgde een open discussie tussen het begeleidingscomité en de
vertegenwoordigers van de deelnemende ziekenhuizen.
Vervolgens ontving elk centrum de volledige resultaten evenals de presentaties
die werden geprojecteerd tijdens de vergadering van juni. Aan elk centrum werd
gevraagd hun opmerkingen, suggesties en kritieken kenbaar te maken. Hun
meningen en commentaren werden als postscriptum toegevoegd.
II Resultaten van de pilootstudie IFG van september tot december 2007

Profiel van de deelnemende ziekenhuizen
Tabel 1: grafieken waarop de 23 centra en het aantal vermelde gevallen staan.
Het valt op dat er een groot verschil is in het aantal opgetekende gevallen.
De ziekenhuizen worden geïdentificeerd aan de hand van hun officieel, door de
FOD meegedeeld identificatienummer.
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De vraag aangaande deze uiteenlopende resultaten was: bestaat er een
verband tussen het aantal bedden van de instelling of het openbaar of
privéstatuut van de betrokken ziekenhuizen en het aantal opgetekende gevallen.
De 2 volgende tabellen tonen aan dat er geen duidelijk verband bestaat tussen
deze gegevens en het aantal behandelde gevallen.
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Identificatie

Aantal bedden

Aantalgevallen

Rechtstoestand
ASBL / VZW

176

622

11

231

398

24

ASBL / VZW

710

435

4

ASBL / VZW
CPAS / OCMW

087

197

17

027

218

16

ASBL / VZW

371

475

10

Inst Soins Autonome / IAZ

670

1062

20

Univ,. Publique / Op. Univ.

146

572

23

ASBL / VZW

023

160

18

ASBL / VZW

396

325

39

ASBL / VZW

152

335

48

ASBL / VZW

412

929

11

Intercommunale

707

635

23

Univ. Publique / Op. Univ.

265

170

9

Inst Soins Autonome / IAZ
ASBL / VZW

536

230

1

266

263

14

ASBL / VZW

006

428

53

Org droit publique

408

302

10

ASBL / VZW

525

295

7

ASBL / VZW
Inst soins autonome / IAZ

067

331

11

719

318

9

ASBL / VZW

395

266

7

ASBL / VZW

099

598

19

ASBL / VZW

Identification

Nombre de lits

nombre de cas inclus

Statuts

Verband tussen het statuut, het aantal bedden en het aantal opgetekende gevallen per
100 bedden
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Betrekking tussen statuten, bedden en
getal van gevallen voor 100 bedden
ASBL / VZW

622

1,76848875

ASBL / VZW

398

6,03015075

ASBL / VZW

435

0,91954023

CPAS / OCMW

197

8,62944162

ASBL / VZW

218

7,33944954

Inst Soins Autonome / IAZ

475

2,10526316

Univ, Publique / Op. Univ.

1062

1,88323917

ASBL / VZW

572

4,02097902

ASBL / VZW

160

11,25

ASBL / VZW

325

12

ASBL / VZW

335

14,3283582

Intercommunale

929

1,18406889

Univ Publique

635

3,62204724

Inst Soins Autonome / IAZ

170

5,29411765

ASBL / VZW

230

0,42553191

ASBL / VZW

263

5,32319392

Org droit publique

428

12,3831776

ASBL / VZW

302

3,31125828

ASBL / VZW

295

2,37288136

Inst soins autonome

331

3,32326284

ASBL / VZW

318

2,83018868

ASBL / VZW

266

2,63157895

ASBL / VZW

598

3,17725753

Analyse van de gegevens
Totaal aantal gemelde gevallen: 404 zie tabel hieronder
334 daarvan werden spontaan door de slachtoffers aangegeven, dat is 83% van
het totaal.
42 vermoedelijke gevallen werden bevestigd, dat is 10%.
25 vermoedelijke gevallen werden niet bevestigd en/of kregen geen gevolg, dat
is 6%.
42 van de 67 vermoedelijke gevallen werden bevestigd, dat is 2/3.
3 gevallen werden niet nader gespecificeerd, dat is +/- 1%.
Tabel

Reden van opname
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Globale deelname
301 mensen stemden in met deelname (= 74,5%) en 99 mensen weigerden (24,5%).
Waarvan 264 op 334 gevallen spontaan werden gemeld, dat is 65% van het totale
aantal gevallen, en 79% van de spontane aangiftes en 88% van het totale aantal
deelnemers.
Waarvan 30/42 gevallen werden bevestigd, dat is 7,5% van het totaal, 71% van de
vermoedelijke gevallen en 10% van het totale aantal deelnemers.
Waarvan 5/25 niet werden bevestigd. Dat is 1,6% van het totale aantal, 20% van
de gevallen zonder gevolg en 1,6% van het totale aantal deelnemers.
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Een meerderheid van de patiënten verklaren spontaan dat ze het slachtoffer
werden van geweld, wat aansluit bij de gewone gang van zaken waarbij vele
patiënten op de spoeddienst langskomen om te laten vaststellen dat ze geslagen
werden. Interessant is dat wanneer een spontane verklaring uitblijft, de meeste
slachtoffers van vermoedelijke gevallen het geweld toch toegeven en instemmen
om mee te werken aan het onderzoek.
99 mensen weigerden.
Waarvan 68/99 met spontane aangifte, dat is 24,5% van het totaal en 20% van de
spontane aangiftes en 69% van de weigeringen.
Waarvan 11/42 vermoede/bevestigde gevallen, dat is 3 % van het totaal, 11% van
de weigeringen of 26% van de vermoede/bevestigde gevallen.
Waarvan 20/25 gevallen niet bevestigd, dat is 5 % van het totaal, of 20% van de
weigeringen of 80% van de niet-bevestigde gevallen.
Verband tussen de functie van de persoon die het probleem ontdekt en het
vervolg van de registratie.
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Het aantal varieert afhankelijk van de functie. Het hoogste aantal wordt
vertegenwoordigd door de verpleegkundigen, wat verklaard kan worden doordat
zij bij aankomst een triage moeten doorvoeren. Op de tweede plaats komen de
spoedartsen en daarna de inschrijvingssecretaresses. De andere functies zijn
weinig vertegenwoordigd.
Aantal
Spoedarts
Verpleegkundige
Administratief personeel
Personeel van de sociale dienst
Psycholoog of psychiater
Huisarts
Niet gespecificeerd

128
177
60
6
12
12
9
Aantal

108
120
52
4
8
5

18
56
8
2
4
7
4

Aanvaardt

2
1

4

1

Weigert

Aan de hand van deze cijfers probeerden we na te gaan welke invloed de
functie kan hebben op de aangifte en het daaraan gegeven gevolg.
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Spoedartsen ontdekken 128/404 gevallen, dat is 32%. 84% daarvan verleent zijn
medewerking, dat is 26% van het totaal en 36% van het aantal deelnemers. 18/128
patiënten weigeren deel te nemen, dat is 14% van hun gevallen of 4,5% van het
totale aantal en 18% van de weigeringen.

Verpleegkundigen ontdekken 177/404 gevallen, dat is 44% van het totaal. 68%
daarvan verleent zijn medewerking, dat is 30 % van de totale gevallen en 40 % van
het aantal deelnemers. 56/177 patiënten weigeren om verder te gaan, dat is 32%
van hun patiënten of 14 % van het totale aantal en 57% van de weigeringen.
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Secretaresses ontdekken 60/404 gevallen, dat is 15% van het totaal. 87% daarvan
verleent zijn medewerking, dat is 13 % van de totale gevallen en 17 % van het
aantal deelnemers. Slechts 8 patiënten stoppen, dat is 13% van de
geïdentificeerde patiënten of 2% van het totaal en 8% van de weigeringen.
De sociale dienst, psychiater of psycholoog en huisarts vertegenwoordigen elk
slechts 1 à 2 % van het totaal.
Mogelijke conclusies.
De verpleegkundigen zijn goed voor het hoogste aantal gevallen, maar we stellen
vast dat het aanvaardingsniveau bij hen lager ligt dan bij artsen en
inschrijvingssecretaresses, bij wie 86-87% van de gevallen een vervolg krijgt,
tegenover 68% bij de verpleegkundigen. Moeten we daaruit afleiden dat de
vertrouwensrelatie met de artsen beter is dan met de verpleegkundigen? Of zijn
patiënten banger om te weigeren wanneer een arts om hun medewerking
vraagt? Dat klinkt aannemelijk, aangezien van de 105 spontane aangiftes aan de
arts 97 mensen instemmen, dat is 92% instemming en 8% weigering. Bij de
verpleegkundigen krijgen 106 van de 148 gevallen een vervolg, wat neerkomt op
72% instemming en 28% weigering. Bij de secretaresses krijgen 50 van de 56
gevallen een vervolg, dat is 89% instemming en 11% weigering. Het lijkt me
aannemelijk ervan uit te gaan dat deze patiënten voornamelijk een groep
vormen die vraagt om vast te stellen dat ze werden geslagen, waarbij het niet
uitmaakt wie hun gesprekspartner is. Wellicht zouden zij hoe dan ook meteen de
werkelijke reden van de raadpleging melden.
Indien we de reden van de raadpleging verder willen uitdiepen, moeten we
misschien een subcategorie in de spontane verklaring voorzien voor een expliciet
of zelfs exclusief verzoek tot het vaststellen dat er sprake is van slagen om
gerechtelijke titel of ten behoudende titel?
Geslacht van het slachtoffer
Zoals te verwachten viel, vormen vrouwen de overgrote meerderheid van de
beschouwde gevallen.
Afwijzing/weigering : 99
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Deelname :

301

Niet gespecificeerd : 4

80% van het totale cijfer, indien we ons beperken tot de beschouwde gevallen. Als
we het geslacht bekijken, dan zien we dat 78% van de patiëntes bereid is mee te
werken en 79% van de mannen stemt eveneens in. Er is dus een enorm verschil in
de frequentie van de opnames tussen beide geslachten, maar wat de relatieve
medewerking betreft bestaat er geen verschil.
Analyseren we de weigeringen, dan stellen we eveneens vast dat het aantal
vrouwen disproportioneel hoger ligt: 83 vrouwen tegenover 15 mannen. Als we de
weigeringen in verband brengen met het geslacht, stellen we vast dat 26% van de
vrouwen weigert tegenover slechts 19,5% van de mannen.
We zouden daaruit kunnen besluiten dat een slachtoffer van IFG (intrafamiliaal
geweld) instemt of bereid is om te praten, ongeacht het geslacht, maar dat
vrouwen terughoudender zijn om mee te werken. Dat verschil wordt verderop
geanalyseerd in functie van de nationaliteit.
Leeftijd van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld
Liever dan een algemeen leeftijdsgemiddelde te berekenen (dat naar onze
mening niet veel bijbrengt), gaven we de voorkeur aan leeftijdsgroepen waarmee
we trends in de frequentie volgens de leeftijd kunnen weergeven, net als de
graad van medewerking volgens diezelfde indeling. De meest
vertegenwoordigde leeftijdscategorieën reiken van 16 tot 55 jaar en vormen 84%
van alle gevallen. Kinderen zijn erg weinig vertegenwoordigd en wellicht
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abnormaal ondervertegenwoordigd. Misschien omdat de huidige spoeddiensten
voornamelijk op volwassenen gericht zijn?

Bekijken we diezelfde leeftijdsgroepen volgens hun medewerking, dan gaat het
percentage van 66 tot 80%, met een relatieve neerwaartse knik in de groep 21-25
jaar en een relatieve piek bij de groep 46-55 jaar.
Het allerhoogste percentage zien we bij de groep 11-15 jaar met bijna 87%
medewerking, maar voor een groep die nauwelijks 4% van het totaal uitmaakt.
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Voor de hand liggende conclusie:
Alle leeftijdsgroepen worden nagenoeg op dezelfde manier getroffen, ten minste
de groepen die vertegenwoordigd zijn. Indien dit project wordt voortgezet, moet
er ongetwijfeld een specifieker op kinderen gericht luik voorzien worden.
Nationaliteit van de slachtoffers:
Een eerste evidente vaststelling: de Belgische nationaliteit is het meest
vertegenwoordigd !
Onder de 404 beschouwde gevallen tellen we 308 Belgen (76%), 30 andere
Europeanen (7,5%), en 54 niet-Europeanen (13%). Net zoals voor de andere
onderzochte parameters, lijkt de graad van medewerking per categorie ons een
discriminerend element dat interessant zou kunnen zijn.
België – ander EU-land – niet-EU-land – onbekend
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Misschien werpt de combinatie geslacht van het slachtoffer en de nationaliteit
een ander licht op de analyse. Bij de Belgische vrouwen zien we 78%
medewerking en 75% bij de andere Europese vrouwen. Dat percentage zakt naar
65% bij de niet-Europese vrouwen.
Belgische vrouwen
Andere Europese vrouwen
Niet-Europese vrouwen

Pilootstudie-IFG 2007 Ontleding Dr A. FOX

16/64

Bij de mannen stellen we een veel groter verschil vast: 85% van de Belgische
mannen is bereid om mee te werken. Dat cijfer zakt naar 50% bij zowel de andere
Europese als de niet-Europese mannen. Het erg beperkte aantal gevallen
relativeert echter de relevantie van die berekening.
Belgische mannen
Andere Europese mannen
Niet-Europese mannen

Conclusies:
Het grootste verschil – dat evenwel genuanceerd moet worden – zou bij de
vrouwen bij de niet-Europese groep liggen en bij de mannen bij de niet-Belgen.
Zonder verder in te gaan op deze conclusie, mogen we wellicht aannemen dat
cultuurverschillen daarin een rol spelen.
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Weigering om mee te werken
Weigeren mee te werken 99
Weigeren niet
301
Niet gespecificeerd
4

Economische toestand:
Voor een kwart van alle opgetekende gevallen is de sociaal-economische
toestand onbekend. Wat logisch is, aangezien een kwart van de patiënten
weigert deel te nemen aan de enquête.
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Beschouwen we de sociaal-economische toestand van het globale aantal van
301 beschouwde gevallen die deelnamen, dan stellen we vast dat van alle
mensen met een beroepsactiviteit 86% de Belgische nationaliteit heeft, wat hoger
is dan het totale percentage Belgische deelnemers.
Idem voor de respondenten met een vervangingsinkomen: 82% daarvan is Belg.
We zouden de toestand kunnen bekijken in functie van de nationaliteit en het
geslacht. Zo stellen we vast dat van de 184 vrouwen die meewerken en een
beroepsactiviteit hebben, 86% de Belgische nationaliteit heeft, 6% komt uit de rest
van Europa en 6% van buiten Europa. Bij de mannen is het aandeel Belgen
identiek; er zijn echter te weinig buitenlandse respondenten om conclusies te
kunnen trekken.
Bekijken we ook de vervangingsinkomens. Bij de vrouwen is 81% Belg, 8% Europees
en 9% niet-Europees. Identieke cijfers voor de Belgische mannen: 82%.
De percentages liggen, wat enigszins te verwachten viel, dan weer anders bij de
derde categorie, de mensen zonder inkomen, en dan vooral bij de vrouwen. 67%
daarvan is Belg, bijna 9% Europees en meer dan 22% niet-Europees. Bij de mannen
blijft dat percentage daarentegen gelijk, namelijk 82%.
Conclusies: de Belgen vormen de grote meerderheid van de deelnemers,
ongeacht het aspect dat wordt uitgelicht. Dat verschil wordt echter kleiner
wanneer we ons beperken tot de mensen zonder inkomen, een element waarin
de niet-Belgen oververtegenwoordigd lijken in verhouding tot hun werkelijke
aantal. Vergelijken we de nationaliteit, dan zien we dat 71% van de Belgische
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vrouwen een inkomen heeft (beroepsactiviteit of vervangingsinkomen), tegenover
47% van de niet-Belgische vrouwen.
Kinderen getuige van geweld
In 115 dossiers stellen we vast dat kinderen getuige waren van de gemelde feiten.
Dat cijfer maakt meer dan een derde van de gevallen uit, namelijk 38%. Die
vaststelling vormt een belangrijk gegeven in het fenomeen intrafamiliaal geweld,
wanneer we ons vragen stellen bij de gevolgen voor de ontwikkeling en de
toekomst van die kinderen.

Kinderen getuigen / Enfants témoins

Niet ingevuld / Vide

Afwijzing / Refus

Deelneming / Partipation

Totaal/ Total

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Totaal/ Total

Deelneming / Partipation

Afwijzing / Refus

Niet ingevuld / Vide

Niet gespecificeerd / Non spécifié

128

34

93

1

Nee / Non

159

152

6

Ja / Oui

117

115

1
2

Daarnaast zien we echter dat weinig kinderen als slachtoffer worden genoemd in
dit pilootonderzoek. Via dit aspect is het echter duidelijk dat heel wat kinderen wel
degelijk aanwezig zijn in de beschouwde steekproef.
Na analyse van de resultaten blijft echter de vraag of het gaat om kinderen in de
pediatrische betekenis van het woord, dus tot 16 jaar, of om kinderen in de zin van
verwantschap. Het lijkt aannemelijk om beide definities te aanvaarden, gelet op
enerzijds de nieuwsamengestelde gezinnen waar de verwantschap niet altijd
duidelijk is, en anderzijds op de impact die ouderlijk intrafamiliaal geweld kan
hebben op kinderen, ongeacht hun leeftijd. In de bestudeerde steekproef
bestaan de 2 mogelijkheden naast elkaar, volgens de definitie die door de
deelnemende centra individueel aangenomen werd.
Eerste voorval van intrafamiliaal geweld
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In 71 van de 301 geregistreerde gevallen ging het om een eerste voorval, en in 30
gevallen is het niet geweten. In 200 gevallen ging het echter niet om het eerste
feit en voor 20% van de slachtoffers gaan de feiten 5 tot meer dan 10 jaar terug. In
40% van de gevallen is de frequentie ten minste maandelijks en in meer dan 50%
gebeuren de feiten meerdere keren per jaar.

Bij de veelvuldige voorvallen - die een grote meerderheid van de hier
geregistreerde gevallen vormen- stellen we vast dat driekwart van de gevallen al
meer dan een jaar bestaan en in 13% zelfs al tien jaar en langer.

Een nauwkeurigere analyse toont aan dat de frequentie van de gewelddaden
blijft aanhouden, ongeacht hoe lang het fenomeen zich reeds voordoet.
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Gemiddelde frekwentie van de geweldplegingen
Fréquence moyenne des actes de violence
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We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel gewelddaden dat in totaal
vertegenwoordigt, alleen al in onze tamelijk beperkte steekproef. Eén
geweldpleging per week gedurende 10 jaar vertegenwoordigt 520 voorvallen. Elf
patiënten zouden zich in die toestand bevinden, wat op zich al een incidentie van
bijna 6.000 feiten betekent.
Aantal voorvallen volgens de duur van de geweldplegingen
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Gemiddelde frequentie volgens de duur van de geweldplegingen

Antecedenten van lichamelijk geweld.
48 respondenten vertellen dat ze reeds in hun jeugd het slachtoffer werden van
geweld, 64 respondenten vanaf volwassen leeftijd en bij 12 respondenten is het
geweld nooit opgehouden. 121 respondenten melden geen enkel antecedent en
voor 56 respondenten is daarover niets bekend.
Dit toont aan dat bij de helft van de steekproef antecedenten van geweld
bestaan. Men kan zich vragen stellen bij de discrepantie tussen het aantal
patiënten dat een eerste voorval meldt, met name 71, en het aantal dat geen
antecedenten meldde, namelijk 121. We kunnen begrijpen dat de
omstandigheden waarin deze gegevens werden verzameld een negatieve
impact hebben op het begrip van de vragen als op de eventuele interne
samenhang van de antwoorden van eenzelfde patiënt.
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Seksueel geweld
Binnen deze steekproef vertegenwoordigt seksueel geweld slechts 11% van de
gemelde feiten. In de veronderstelling dat de 268 dossiers zonder informatie
negatief zijn op dat punt!
Het betreft voornamelijk ongewenst contact.
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Diezelfde opmerking geldt voor de antecedenten van seksueel geweld die in
totaal voorkomen in 12 % van de gevallen. Dat cijfer is ongeveer gelijk voor
recente feiten.
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Op basis van een dergelijke steekproef kunnen we besluiten dat seksueel geweld
11 à 12% uitmaakt van de gewelddaden, maar gezien het beperkte aantal en de
zeer uiteenlopende omstandigheden van de anamnese op de spoed mogen we
daar ongetwijfeld niet te veel conclusies aan verbinden.
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Psychologisch en economisch geweld:
Exact de helft van de patiënten maakt melding van dit fenomeen en bijna
driekwart daarvan klaagt over vernederingen, al dan niet in het openbaar; 10%
meldt verwaarlozing en 10 anderen menen dat ze van hun bezittingen werden
beroofd, terwijl 6 anderen melding maken van sociaal isolement. Bij het zien van
deze cijfers stellen we vast dat niet-fysiek geweld een belangrijk element is in de
geschiedenis van deze patiënten, aangezien de helft van de respondenten
daardoor wordt getroffen. Hier dient evenwel opgemerkt dat dit aspect van het
probleem niet de reden is waarom men naar de spoeddienst trekt, en naar boven
komt tijdens de anamnese.
Psychisch en economisch geweld
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psychisch en/of economisch geweld in relatief percentage

Klinische vaststellingen
Fysisch geweld
Bijna de helft van de gevallen, namelijk 48%, vertoont traumatische letsels die
ambulante verzorging vergen of hospitalisatie van maximaal 24 uur. Van de
deelnemers hebben slechts 29 mensen geen fysieke verwondingen of gevolgen
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beschreven in deze vraag. Het probleem van de zuiver ambulante verzorging blijkt
moeilijk onder te brengen in deze lijst van mogelijkheden. Die problemen worden
besproken in de evaluatie van de eigenlijke vragenlijst. Tijdens de 4 maanden van
observatie werd één sterfgeval gemeld. Zoals te verwachten was, vormt fysiek
geweld globaal bekeken de grote meerderheid van de klachten en dat is ook de
reden waarom men bij de spoeddienst langsgaat.
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Seksueel geweld
Op de vraag of er verkrachting was, tellen we 15 positieve antwoorden,
tegenover 260 negatieve en 26 niet nader gespecificeerde. Zowel bij de
antecedenten, de huidige feiten en de vaststellingen zien we dat de seksuele
problematiek binnen geweld bestaat, maar dat dit niet de belangrijkste vorm van
geweld is wat betreft het aantal gebeurtenissen.
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We kunnen ons afvragen of deze vraag niet te beperkend geformuleerd werd en
dat aspect zal samen met de vragenlijst worden besproken. De vragenlijst
vermeldt niet of er verkrachting werd vastgesteld volgens de wettelijke normen.
Reactionele depressie
Bijna een derde van de respondenten meldt symptomen van depressie, namelijk
92 op 301. De helft meent dat ze niet getroffen zijn door een depressie en voor 20%
wordt daar niets over vermeld. In de vragenlijst was sprake van een depressie
vastgesteld door een psychiater. Gelet op de antwoorden ingevuld door de
onderzoekers, lijkt dit criterium niet te zijn nageleefd. Er bestaat in elk geval geen
unanimiteit over bij de plaatselijke onderzoekers.
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Deelneming

We kunnen aannemen dat de symptomen van depressie ofwel door de arts
werden vastgesteld, ofwel door de patiënt zelf gemeld werden.
Verslaving bij slachtoffers
Deze toestand is niet de meest voorkomende bij de slachtoffers, maar mag
evenmin als een bijkomstigheid beschouwd worden, aangezien bijna 22% van de
slachtoffers zegt verslaafd te zijn. De meest voorkomende en meest toegankelijke
verslaving is alcoholisme, met 72% van de verklaarde verslavingen, tegen 15%
verslaving aan geneesmiddelen en 6% verslaving aan illegale drugs en
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polytoxicomanieën. Meer dan de helft van de patiënten antwoordt negatief op
de vraag of ze verslaafd zijn en voor 20% is er geen antwoord bekend.

Gevolg gegeven aan de aangifte van intrafamiliaal geweld.
Van de 301 beschouwde patiënten zijn er slechts 4 gevallen waarvan niet
geweten is welk gevolg aan de aangifte werd gegeven. Daar komen nog 15
patiënten bij die niet opgevolgd werden. We kunnen ons afvragen waarom die
patiënten naar de spoeddienst kwamen. Misschien hadden sommigen er alleen
behoefte aan om met iemand te praten of weigerden ze de voorgestelde
opvolging.
De patiënten kunnen een beroep doen op meerdere elementen van de
voorgestelde opvolging, hetgeen ook gebeurt aangezien de som van de
individuele opvolgingen gelijk is aan meer dan 200%.
Hospitalisaties
Medische prestaties zonder hospitalisatie
Opvolging verzekerd door de behandelende arts
Vaststelling van slagen
Arbeidsongeschiktheid < 7 dagen
Arbeidsongeschiktheid > 7 dagen
Psychologische begeleiding

20 %
58 %
20 %
52 %
12 %
3.5 %
18 %
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Sociale begeleiding
Geen opvolging
Onbekend

17 %
5%
1.4 %

Relatie met de geweldpleger
Getrouwde koppels en langdurig samenwonenden halen een vergelijkbaar
percentage: respectievelijk 29 en 27% van het totaal, dus samen meer dan 50%
van het totaal.
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We zouden daaruit kunnen besluiten dat de meeste feiten van intrafamiliaal
geweld zich voordoen binnen koppels die reeds lang samen zijn (getrouwd of niet
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getrouwd, indien we ervan uitgaan dat we ‘langdurig samenwonenden’ op die
manier moeten interpreteren).
Gescheiden koppels of koppels die niet meer samenwonen vertegenwoordigen
samen 13%.
Kinderen vertegenwoordigen 10% van de steekproef. Dat cijfer is wellicht een
onderschatting doordat ze mogelijk op een andere manier worden behandeld en
aldus niet in het onderzoek terechtkomen, of eventueel door een gebrek aan
overleg met de pediaters.
Geweld tussen broers en zussen is goed voor 6%.
Kinderen zijn in 7% van de gevallen zelf de geweldpleger. Het is moeilijk aan de
hand van deze vragenlijst de verhouding kinderen/slachtoffers en
kinderen/daders te achterhalen, ook al liggen die percentages dicht bij elkaar.
Duur van de relatie tussen slachtoffer en dader.
Voor 40 gevallen is de duur van die relatie niet gekend. Van de 261 gekende
gevallen meldt een meerderheid een relatie van 10 jaar en langer, dat is 33% van
de steekproef en 39% van de gekende duurtijden. Indien de relatie sinds minder
dan een jaar duurt, is er in 15% sprake van geweld. Voor relaties tussen 1 en 4 jaar
zien we een percentage van 30%, en voor relaties tussen 5 en 9 jaar eveneens
15%. Voor dit beperkte aantal gevallen zien we dat de duur van de relatie een
negatieve rol blijkt te spelen in de geweldplegingen, aangezien deze categorie
oververtegenwoordigd is in verhouding tot de andere groepen.
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Trekken we de analyse verder door, dan zien we bij koppels met een relatie van
ten minste 10 jaar dat de feiten zich slechts in 22 gevallen voor het eerst voordoen,
terwijl in 77 gevallen sprake is van antecedenten. In die laatste groep is de
frequentie zelfs wekelijks voor 20 gevallen, maandelijks in 16 gevallen,
driemaandelijks in 16 gevallen en jaarlijks in 19 gevallen. Het gaat dus niet om een
alleenstaand geval.
Deze toestand toont aan dat er een tragische band bestaat tussen het slachtoffer
en de geweldpleger.

Pilootstudie-IFG 2007 Ontleding Dr A. FOX

38/64

Totaal aantal voorvallen per jaar

Informatiebron die de dader identificeert
Het lijkt vanzelfsprekend dat het slachtoffer de voornaamste bron van informatie
over de dader is, wat effectief zo was voor 76% van de slachtoffers die
meewerkten.
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Toch dient opgemerkt dat in 28 gevallen, dat is 9%, de dader zelf de informatie
verstrekte. Slechts in een kwart van de gevallen ging het om geweld tegen
kinderen.

In 11% van de gevallen is de bron iemand anders dan het slachtoffer of de dader,
maar de vragenlijst geeft daarover geen verdere toelichtingen.

Leeftijd van de dader.
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Eén van de daders is jonger dan 10 jaar en 2 zijn jonger dan 15. Bij gebrek aan
verdere informatie hopen we dat dit om ruzies tussen broers en/of zussen ging! Er
werden leeftijdscategorieën opgesteld, liever dan een gemiddelde te berekenen
dat weinig zegt gezien de erg uiteenlopende leeftijden (<10 jaar tot 85 jaar). Het
blijkt interessanter om de leeftijdsgroepen onderling te vergelijken en na te gaan
of bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn.
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We zien een stijgende lijn tot de leeftijd van 40 jaar en vervolgens een nagenoeg
gelijkmatige afname, met alleen een neerwaartse knik in de groep 31-35 jaar.
Conclusie: volgens deze resultaten heeft elk slachtoffer zijn dader en omgekeerd.
De gebruikte codering maakt het niet mogelijk met zekerheid te bepalen of er
sprake is van meerdere slachtoffers of meerdere daders. Hier dient wel opgemerkt
dat alleen een slachtoffer een gewoontedader kan aanduiden en dat slachtoffers
van een zelfde gebeurtenis een gemeenschappelijke dader kunnen aanwijzen.
Geslacht van de dader.
Het zal geen verrassing zijn dat de overgrote meerderheid van de daders mannen
zijn.
We zien 83% mannen en 13% vrouwen. Dit komt toch neer op 40 vrouwen
verspreid over alle leeftijdsgroepen, met een erg relatieve piek in de groep 33-38
jaar.
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Bij mannen ligt die piek tussen 36 en 40 jaar, met een groei en afname die
aansluiten bij de algemene trend.
Nationaliteit van de dader.
194 Belgen tegenover 17 andere Europeanen en 29 niet-Europeanen. Het aantal
niet-geïdentificeerde en niet-gespecificeerde daders is tamelijk hoog: 61 gevallen,
dat is 20 %.
Net als bij de slachtoffers zijn de Belgen veruit het talrijkst met 80%.
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Vergelijken we de nationaliteit van de daders en slachtoffers, dan zien we dat de
nationaliteiten hoofdzakelijk samenvallen: Belgische daders hebben Belgische
slachtoffers en niet-Europeanen hebben voornamelijk niet-Europese slachtoffers.
Niet-Belgische Europeanen hebben zowel Belgische als Europese slachtoffers.

Economische toestand van de dader
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Een eerste vaststelling is dat de economische toestand ongetwijfeld geen erg
bepalend element is: 133 van de 239 daders met gekende toestand hebben een
beroepsinkomen (dat is meer dan de helft, 55%) en 77 daders (een derde)
hebben een vervangingsinkomen.
29 daders hebben geen inkomen. Die cijfers moeten worden afgewogen tegen
de 62 daders van wie de toestand niet gekend is.
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Verslavingen bij de dader
Minder dan de helft van de beschreven daders kampt met een verslaving. 130
van hen heeft geen gekende verslaving en voor 37 daders zijn er geen gegevens
daarover.
Een verslaving kan dus een rol spelen in het plegen van geweld, maar dat is
wellicht slechts een nevenfactor die op zich niet bepalend is, aangezien een gelijk
aantal daders geen enkele vorm van verslaving vertoont.
Alcohol is net als bij de slachtoffers de meest opvallende verslavingsfactor. Ook
drugs vormen een niet te onderschatten categorie met 26 op 134 gevallen, dat is
bijna 20%.
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Vergelijken we de verslavingen bij beide partijen, dan zien we dat bij 47
alcoholverslaafde slachtoffers de dader in 22 gevallen ook alcoholverslaafd was.
Bekijken we de alcoholverslaafde daders, dan hebben die elk hun slachtoffer
waartoe die 22 mensen behoren, dat is 25%, maar meer dan 50% is niet verslaafd.
Bij de 26 drugsverslaafden zien we dat slechts 2 slachtoffers aan dezelfde
verslaving lijden, tegenover 7 alcoholici en 17 mensen zonder gekende verslaving.
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Samenvattende conclusie voor dit deel van het onderzoek.
Op 404 geïnventariseerde gevallen gedurende deze studie die 4 maanden
duurde, hebben er 301, d.i. drie vierde, aanvaard om mee te werken aan het
verzamelen van gegevens. Deze groep vormt dus een cohort die men vanuit
verschillende oogpunten kan analyseren aan de hand van gekruiste tabellen.
Rekening houdend met het aanzienlijke aantal items, was het mogelijk een
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onbeperkt aantal tabellen en grafieken te creëren. We hebben dan ook verkozen
ons te beperken tot, enerzijds, het aanbieden van de ruwe cijfers zoals het aantal,
het geslacht, de leeftijd, zowel van de slachtoffers als van de daders. Anderzijds
hebben we verzocht gegevens met elkaar te kruisen die ons interessant leken om
te analyseren in het kader van deze pilootstudie over geweld in het gezin.
Het leek ons namelijk interessant aan de hand van deze resultaten te proberen
begrijpen of er reproduceerbare factoren bestaan die het geweld verklaren en
dus zouden kunnen helpen om het te voorkomen.
We zijn niet van mening dat de gebruikte steekproef een betrouwbare
weerspiegeling vormt van de frequentie van het fenomeen geweld binnen het
gezin in onze samenleving. Enerzijds omdat er al te grote verschillen bestaan
tussen de betrokken centra die soms niet ver van elkaar gelegen zijn. Anderzijds is
het gebleken dat, over het algemeen, het verzamelen van de gegevens moeilijk
was en soms ook afhankelijk, binnen eenzelfde centrum, van de personen die op
een bepaald moment van dienst waren. Er bestaat dus geen enkele zekerheid
voor elk centrum op zich en dus a fortiori evenmin voor het geheel, dat het aantal
opgetekende gevallen een betrouwbaar beeld geeft van het fenomeen tijdens
de bestudeerde periode. Derhalve is de vraag of het de bedoeling was alle
gevallen te inventariseren of veeleer de doenbaarheid van een dergelijke
inventarisatie en de relevantie van een vragenlijst voor die studie te evalueren.
Naast het belang van de gegevensanalyse op zich was het vooropgestelde doel
van de gekruiste analyses van de gegevens te proberen bepalen welke items
interessant zijn vanuit het oogpunt van de opsporing en de behandeling van de
slachtoffers van geweld.
Daarom volgde op de analyse van de gegevens een algemene evaluatie van
het registratieformulier zelf. Daartoe werd een vragenlijst opgesteld waarin elk item
van het onderzoek is opgenomen. Deze lijst met hoofdzakelijk gesloten vragen
waarop met ja of neen moet worden geantwoord, werd na validatie door het
begeleidingscomité naar alle deelnemers gestuurd. Deze vragenlijst werd, samen
met de resultaten van de evaluatie na het onderzoek, in bijlage opgenomen.
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III. Evaluatie van het tijdens deze pilootstudie gebruikte formulier
De 23 centra hebben een ingevuld formulier teruggestuurd. Dit formulier bestond
uit een reeks vragen ivm de items die zijn opgenomen in de pilootstudie, de studie
zelf, en de impact ervan in de deelnemende centra.
De resultaten worden in de onderstaande commentaren tussen haakjes
weergegeven. Het eerste cijfer slaat op het aantal dat de stelling onderschrijft en
het tweede op het totaal aantal antwoorden op de vraag die ter discussie ligt. De
variabiliteit van dit tweede cijfer, met als maximum 23, valt te verklaren doordat
niet iedere respondent voor alle gestelde vragen een mening heeft gegeven.

Deel I van de evaluatie
Identificatie van de gevallen
Een aantal vragen had betrekking op de identificatie van de gebeurtenis, het
slachtoffer en de dader.
Algemeen (22/23) bestaat de wens om een standaardcodering in te voeren. Er
wordt voorgesteld om het nummer van het ziekenhuis te vermelden, gevolgd door
de periode (maand) en tot slot een eigen identificatie per specifiek geval. Met
een Engelse lettercode zouden zowel Franstalige als Nederlandstalige invullers
dezelfde code kunnen gebruiken, wat belangrijk is voor de verwerking van de
gegevens.
Ziekenhuis Maand Gebeurtenis (Event)
XXX – XX – EXX
Ziekenhuis Maand Slachtoffer (Victim)
XXX – XX - VXX
Ziekenhuis Maand Dader (Author)
XXX – XX – AXX
Reden van opname:
Wat betreft de reden van opname, acht een kleine meerderheid (13/23) het
wenselijk om het probleem te doen bevestigen. Sommigen (7/16) menen dat een
spontane aangifte volstaat en dat een vraag om bevestiging de indruk wekt dat
er aan het slachtoffer wordt getwijfeld.
Functie van de persoon die het probleem ontdekt:
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De functie van de persoon die het probleem identificeert blijkt niet fundamenteel
voor de meerderheid van de respondenten (13/23), ook al kan ze een invloed
hebben op de spontane aangifte (10/11).

Gegevens over het slachtoffer
Leeftijd
Wat betreft de leeftijd, stemt de meerderheid (18/23) ermee in om het eerste
levensjaar van kinderen in maanden uit te drukken; sommigen (7/18) willen dat
uitbreiden tot 36 maanden.
Geslacht
Er kwamen geen transseksuelen voor in het onderzoek. (0/23)
Nationaliteit
De meningen zijn zeer sterk verdeeld (13/23) over de wens om meer informatie te
vragen over het land van herkomst van niet-Belgen.
Verzoek om medewerking uitgedrukt (23/23)
Unanimiteit (22/23) over een mondeling verzoek tot deelname op het moment
zelf. Een meerderheid (14/23) vindt de toestemming onontbeerlijk om de
resultaten mee te delen.
Een meerderheid (13/23) vindt dat het onderzoek achteraf kan gebeuren op basis
van een in die zin aangepast dossier.
Economische toestand
De vier voorgestelde items volstaan (19/23) en leveren over het algemeen geen
probleem op, behalve voor een minderheid (4/23). De formulering van punt 1 blijft
open (9/22); het zou de beroeps- en de persoonlijke inkomsten moeten omvatten.
Kinderen getuige van geweld
Er moet aangegeven worden hoe het begrip "kind" moet worden verstaan: in
pediatrische zin (13/23) of in de betekenis van verwantschap (10/23). De
meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan de pediatrische
betekenis. Indien het kind de dader is, wordt het niet als getuige beschouwd
(21/22).
Een eerste voorval van geweldpleging
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De meeste respondenten (16/22) menen dat deze vraag betrekking heeft op de
hele geschiedenis van het slachtoffer, maar de helft (10/23) vraagt toch om de
vraag nauwkeuriger te omschrijven.
Duur van de gewelddaden
De 4 items van de vragenlijst mogen als dusdanig behouden blijven voor de
meerderheid (14/23), toch vragen vele respondenten (11/23) een kleine
aanpassing om de items duidelijker toe te lichten.
Gemiddelde frequentie van de gewelddaden
15 op 23 centra wensen een item toe te voegen i.v.m. een dagelijkse of bijna
dagelijkse frequentie. Dat geldt ook voor geweldplegers met meerdere
slachtoffers en met dat feit zou rekening gehouden worden (16/23).
Historiek, klinische vaststellingen en andere waarnemingen bij het slachtoffer
Antecedenten van lichamelijk geweld
Een kleine meerderheid (13/23) vindt het niet nodig om deze vraag uit te breiden
naar eventuele daders uit de periodes van de antecedenten.
Wat betreft het ontbreken van een antwoord, geeft een meerderheid (15/23) aan
dat het ontbreken van een antwoord betekent dat het antwoord niet gekend is
en dus niet als een negatief antwoord geïnterpreteerd dient te worden (10/23).
Dit punt zou aan het begin van de vragenlijst uitgelegd moeten worden en zou
voor elke vraag moeten gelden.
Seksueel geweld
Huidige feiten
Item 1: een meerderheid (18/23) wenst een ruimere omschrijving: verkrachting of
poging tot verkrachting
Item 2: behouden(16/22)
Item 3: behouden (20/23)
Een 4de item over ongewenst seksueel gedrag zou volgens een meerderheid
toegevoegd moeten worden (15/23).
Antecedenten
Een meerderheid (15/22) gaat akkoord om seksueel geweld van andere vormen
te onderscheiden, maar er is geen unanimiteit (16/22) over de plaats van dit punt
in de vragenlijst. Het volgt op de huidige feiten.
Ongewenste intimiteiten zouden voor 12/23 deel moeten uitmaken van
psychologisch geweld.
Idem voor de antecedenten van psychologisch en/of economisch geweld die
velen (17/23) in een algemene rubriek gegroepeerd wil zien: antecedenten.
Pilootstudie-IFG 2007 Ontleding Dr A. FOX

52/64

In dat geval zou huidig seksueel of psychologisch geweld vόόr de lichamelijke
vaststellingen komen. Op dat punt dient opgemerkt dat een meerderheid (15/22)
een onderscheid maakt tussen gewoontegeweld en een alleenstaand feit.
Klinische vaststellingen bij het slachtoffer
Lichamelijk geweld
Vele respondenten (16/23) menen dat ze met de 9 voorziene items op alle
toestanden kunnen antwoorden.
Punt 1 is evenwel verwarrend (19/22) en zou in twee elementen opgesplitst
moeten worden. De omschrijving “hospitalisatie van minder dan 24 uur” maakt
bovendien geen onderscheid tussen zuiver ambulante verzorging en een korte
observatie van minder dan 24 uur (15/22). Er ontbreekt dus een item ‘ambulante
verzorging’, aldus een grote meerderheid van de respondenten (19/22). Bij gebrek
aan dat specifieke item werd dit gelijk gesteld aan een hospitalisatie van minder
dan 24 uur (14/22).
De omschrijving van punt 7 zou duidelijk moeten maken dat er opzet in het spel is:
poging tot verdrinking (21/22).
Een bijkomend item wordt gevraagd (16/22) m.b.t. het toedienen van een
substantie tegen de wil of zonder medeweten van het slachtoffer.
Conclusies: ondanks de positieve antwoorden (16/23) over de 9 voorstellen, wenst
een meerderheid toch 3 bijkomende punten, met name :
Bewustzijnsverlies anders dan commotioneel (19/22)
Allerhande verwondingen met zuiver ambulante verzorging (19/22)
Toediening van middelen (16/22)
Vaststelling van seksueel geweld
Alleen verkrachting wordt in rekening gebracht, terwijl de meeste respondenten
(17/23) van oordeel zijn dat verkrachting niet de enige vorm van seksueel geweld
is waarmee rekening gehouden dient te worden. Ze vragen (21/22) om een extra
item toe te voegen zodat ook een poging tot verkrachting met zichtbare sporen
kan worden aangeduid, net als andere vormen van agressie van seksuele aard,
ongeacht het niveau van de vaststellingen.

Gevolgen van psychologisch of economisch geweld
Zowat iedereen (21/23) is het ermee eens dat een spoedarts perfect in staat is om
een depressieve toestand op te sporen en deze diagnose kan stellen zonder de
hulp van een psychiater.
Punt drie zou volgens zowat iedereen (21/23) aangepast moeten worden als
“bestaan van een depressie in verband met het beschreven geweld, ongeacht
de vorm daarvan".
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Een poging tot zelfdoding als gevolg van herhaaldelijk geweld zou eveneens
(16/18) vermeld moeten worden.
Verslaving
Het onderscheid tussen gekende en ontdekte verslavingen blijkt niet interessant te
zijn (15/23).
De term verslaving zou aan elk item moeten worden toegevoegd (20/22) om
verwarring te vermijden met, bij voorbeeld, een occasioneel gebruik tijdens een
geweldfeit, waarvan het de oorzaak zou kunnen zijn.
Gevolg gegeven aan de gewelddaad
De respondenten vragen bijna unaniem (21/22) om de titel van deze algemene
rubriek te veranderen in : Medisch en niet-medisch gevolg gegeven aan de
gewelddaad
Een meerderheid stemt in met de volgende wijzigingen:
Een intentie tot hospitalisatie (16/23) zou gepaard moeten gaan met een
werkelijke hospitalisatie. In dat geval zou een nieuw item moeten worden
toegevoegd (18/22): hospitalisatie geweigerd.
Wat betreft de opvolging door de behandelende arts, zou de volgende
omschrijving accurater zijn (19/22) : opvolging toevertrouwd aan de
behandelende arts.
Het huidige item 4 kan eenvoudiger omschreven worden als: opstelling van een
vaststelling van slagen (en niet meer dan dat), aangezien de uiteindelijke
bedoeling afhangt van wat de patiënt ermee doet.
Over één punt zijn de meningen verdeeld: de vaststelling van een psychologisch
trauma door een niet-psychiater. Een grote meerderheid (18/23) vindt dat zoiets
moet kunnen, terwijl 5/23 dat aan een psychiater willen overlaten. Het is mogelijk
dat het in die diensten makkelijker is om die specialist erbij te halen.
Relatie met de geweldpleger(s)
Bijna iedereen (20/23) is het erover eens om langdurig samenwonende koppels
gelijk te stellen met gehuwde koppels.
Slechts 1 instelling was tegen het voorstel om ‘echtscheiding ingezet’ toe te
voegen aan ‘gescheiden’.
Broers en zussen moeten ook halfbroers en halfzussen omvatten, net als kinderen
van nieuwsamengestelde gezinnen die onder één dak wonen (19/22).
Duur van de vastgestelde relatie
Een meerderheid (14/23) vindt een duur van > 1 jaar als eerste item iets te lang. De
items zouden trouwens, net zoals voor de duur van de gewelddaden, herzien
moeten worden. Een minderheid (5/13) meent dat je onder plus minus een jaar
niet over een duurzame relatie kan spreken.
Een meerderheid (14/23) is overigens van mening dat de duur van de band geen
belangrijk element is bij het fenomeen IFG.
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Gegevens over de dader van de feiten
Bron van de informatie
Het item bron van informatie zou (19/23) een extra keuze moeten bevatten: een
verwant van het slachtoffer.
De identificator van de dader werd hierboven reeds besproken (20/23).
Leeftijd
De respondenten vinden nagenoeg unaniem (21/23) dat een item “leeftijd
onbekend” moet worden toegevoegd. Het is immers heel goed mogelijk dat een
slachtoffer de leeftijd van de geweldpleger niet kent. Dat zou bijvoorbeeld het
geval kunnen zijn voor kinderen die de leeftijd van hun ouders of grootouders niet
kennen.
Nationaliteit
De meerderheid (14/22) is tevreden met de relatieve nauwkeurigheid van de
voorgestelde keuzes. 8/22 respondenten wensen meer details over het land van
herkomst.
Economische toestand
De meeste respondenten (16/23) stemmen in met de huidige formulering als
dusdanig (13/22), maar niet noodzakelijk dezelfde deelnemers zijn van mening dat
de duur van de toestand uitgebreider aan bod zou moeten komen in punt 2
(zonder beroepsinkomsten) (9/17).
Andere gegevens over de dader van de feiten
Zelfde opmerking (23/23) aangaande “verslaving” als voor de slachtoffers en
quasi iedereen gaat akkoord (22/23) met de toevoeging van een bijkomend item:
persoon onder invloed op het ogenblik van de feiten. In het geval van een positief
antwoord, zou aangeduid moeten kunnen worden of het gaat om alcohol,
geneesmiddelen, drugs of een combinatie.
Leggen we een verband tussen het type verslaving en de frequentie van de
geweldplegingen, dan stellen we vast dat alcohol de meest vertegenwoordigde
verslaving is in elke geanalyseerde reeks. We stellen echter ook vast dat een
veelzeggend aantal daders, bijna 25 % in totaal, geen gekende verslaving
hebben, althans in de gebruikte steekproef en binnen de beperkingen bij het
verzamelen van de gegevens.

Deel II van de evaluatie van de pilootstudie
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Mening van de deelnemers
In deze evaluatievragenlijst die aan alle deelnemers werd bezorgd, had een
tweede gedeelte betrekking op het praktische aspect van de tenuitvoerlegging
van dit specifieke onderzoek binnen de spoeddiensten. Dit aspect van het
onderzoek mochten de deelnemende centra zelf vrij invullen; het leek ons
interessant en nuttig om informatie in te zamelen over hoe die praktische
uitvoering tot stand werd gebracht, en meer bepaald met welke moelijkheden
men werd geconfronteerd.
Resultaten
De meeste respondenten (18/23) hebben het onderzoek aan de hele dienst
voorgesteld en voerden vaak een specifieke strategie in (15/19) om de
belangstelling op peil te houden. Doorgaans werd aan het onderzoek herinnerd
tijdens dienstvergaderingen.
Een duidelijk zwak punt is volgens 13 van de 23 meningen daarover dat de
formulieren onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Het formulier werd ofwel ingevuld
op het moment zelf (11/23), ofwel op een willekeurig moment (9/23), en af en toe
(3/23) ook vertrouwende op het dossier.
11/21 centra hebben alle dossiers nagekeken, 10 hebben dat niet gedaan, van 2
is het niet bekend.
Er werden bepaalde moeilijkheden gesignaleerd met betrekking tot het inzamelen
van de gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De medewerking van de patiënten kan problematisch of soms zeer
beperkt zijn gezien de crisissituatie.
Sommige vragen zijn zeer open met als gevolg mogelijkheid tot
interpretatie of zelfs moeilijkheden om ze te begrijpen voor bepaalde
patiënten.
De multiculturaliteit kan soms taalproblemen veroorzaken.
In sommige centra heeft men een moeilijkheid vastgesteld om gevallen
die zich ’s nachts voordoen te inventariseren.
De vragenlijst invullen vergt tijd en op de spoeddienst komt men tijd te
kort, vandaar de moeilijkheid om te coderen of om op het moment zelf te
noteren.
Het is niet altijd mogelijk om precies te weten of de patiënt al of niet wenst
deel te nemen.
Door de werkoverlast is de motivatie en de interesse van de deelnemers
soms erg laag
Iemand vond de vragen zeer indringend, bijna zoals bij een
politieondervraging.
De empathie voor de slachtoffers en de tijd om aan hun verhaal te
besteden
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11/20 centra stelden een verschil in interesse vast voor de studie naargelang van
de categorieën. Blijkbaar voelen de artsen zich het minst betrokken, maar de
variabiliteit hangt ook af van de personen zelf, eerder dan van de socioprofessionele categorie waartoe ze behoren.
In de meeste gevallen gebeurde de codering door de lokale
onderzoeksverantwoordelijke (13/18), maar ze kon ook door een verpleegkundige,
een psycholoog of de dokter van wacht uitgevoerd worden.
De deelnemers hebben ook enkele zaken aangebracht die ze aangepast wensen
te zien:
•
•
•
•

Een evaluatie toevoegen van de motieven om medewerking te weigeren.
Een ander coderingsprogramma gebruiken dan de spreadsheet die voor
deze studie werd gebruikt.
Een elektronisch (online of offline) formulier met ingebouwde
autoverificatie en waarschuwing bij een afwijkend of ontbrekend
antwoord.
Het aantal in te vullen items verminderen gezien de tijd die dat vergt op
een spoeddienst.

6/23 centra hadden problemen met de informatica :
•

•
•

Bij de verwerking van de gegevens, veroorzaak door de verschillen tussen
de inzendingen (van 1 tot 5 per ziekenhuis), met soms redundanties of
identificatiefouten. Bovendien was het onmogelijk om de formulieren
samen te houden zoals ze binnenkwamen en was men verplicht een
ingewikkelde computerverwerking toe te passen om tot een compilatie te
komen die men ook via een spreadsheet kan gebruiken.
Bepaalde centra hebben problemen gehad met de nieuwe versie omdat
de door hen gebruikte oude versie incompatibel is met de huidige.
Anderen hadden een probleem omdat ze Excel onvoldoende
beheersten.

In de meeste diensten (17/20) heeft het onderzoek de teams bewust
gemaakt van het probleem dat intrafamiliaal geweld vormt, en die interesse
verspreidde zich naar een aantal andere diensten die samenwerken met de
spoeddiensten, zoals de pediatrie, de sociale dienst, de medischpsychologische dienst en de dienst traumatologie.
13/23 lokale promotoren hadden een persoonlijke motivatie om aan de
pilootstudie te willen meewerken. Dat kon zijn :
• Op de hoogte zijn van de frequentie van het fenomeen.
• Een betere kijk op de menselijke dimensie bij de zorgverstrekking aan
personen in een noodsituatie.
• Het urgentieteam sensibiliseren aangaande deze problematiek.
• Interesse in het kader van een individuele aanvullende opleiding.
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•
•
•
•

Het personeel motiveren voor een onderzoek en op basis daarvan de
aanpak verbeteren.
Het personeel sensibiliseren aangaande de problematiek en vooral hen
alert maken voor gewonde kinderen.
De dienst vertrouwd maken met een werkinstrument dat in de toekomst
misschien verplicht zal worden.
Een reële interesse voor het onderwerp maar ook een zeker scepticisme
wat de resultaten betreft.

Sommigen hebben reeds maatregelen genomen of zullen er voorstellen om hun
personeel de nodige opleiding te bieden voor de toekomst:
•
•
•
•
•
•
•

De opname van een aan te kruisen item in het informaticadossier.
Dienstvergaderingen beleggen ivm het onderwerp.
De mensen die het formulier gebruikt hebben uitleg en instructies laten
geven.
Project voor de opleiding van het team door een externe zorgverstrekker
die gespecialiseerd is op het gebied van geweld binnen het gezin.
Een “slidepresentatie” maken voor iedereen, sociale dienst en
psychiatrische spoeddienst inbegrepen, om hen te sensibiliseren
aangaande het probleem en om de informatie te synchroniseren.
Indien de registratie systematisch wordt, zal het gewone dossier daaraan
worden aangepast.
De resultaten met het team analyseren.

IV. CONCLUSIES
Na de vergadering van het begeleidingscomité die op 3 juni plaatsvond op de
FOD, werden een reeks conclusies getrokken, zowel aangaande de studie zelf als
aangaande de evaluatie van het gebruikte formulier.
Het aantal opgetekende gevallen per ziekenhuis staat niet in verhouding tot het
aantal bedden waarover het beschikt. Om dat aan te tonen werd het aantal in
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het onderzoek opgenomen gevallen berekend per 100 bedden. Het resultaat
toonde die discrepantie nog duidelijker aan vermits de verhouding van de
opgetekende gevallen per 100 bedden varieert van minder dan 1 tot meer dan
14. Ook het statuut van het ziekenhuis, openbaar of privé, is geen element dat die
verschillen kan verklaren.
De graad van deelname aan het onderzoek bedroeg 75% van de patiënten die
ervoor in aanmerking kwamen. Het akkoord van de patiënten was vereist en het
protocol van het onderzoek voorzag de stopzetting van de gegevensinzameling in
geval de medewerking werd geweigerd. Indien men die graad van deelname
berekent in verhouding tot de beroepscategorie van de persoon die betrokken is
bij het vaststellen van de gevallen, blijkt dat de patiënten vaker deelnemen in
aanwezigheid van een arts. Nochtans, als men rekening houdt met het aantal
zorgverstrekkers op een spoeddienst, lijkt deze conclusie niet erg significant voor
het vrij beperkte aantal gevallen.
Vrouwen zijn het vaakst het slachtoffer van geweld binnen het gezin. In dit
onderzoek vertegenwoordigen ze 80% van de slachtoffers. Mannen zijn dan weer
in 83% van de gevallen de dader. Het aantal vrouwelijke daders is niet te
verwaarlozen, ze zijn goed voor 13%.
De leeftijdsgroep tussen 16 en 65 jaar vertegenwoordigt 84% van de gevallen. Het
is mogelijk dat kinderen in onze steekproef ondervertegenwoordigd zijn omdat in
bepaalde ziekenhuizen de pediatrische spoedgevallen gescheiden worden.
Bovendien is het niet gemakkelijk om over het onderwerp te beginnen met een
kind dat over het algemeen door een ouder vergezeld wordt. Toch zou het
wellicht wenselijk zijn in de toekomst een luik te voorzien, specifiek voor kinderen.
De telling per nationaliteit toont aan dat 76% van de hier besproken gevallen Belg
zijn. We stellen ook vast dat het aantal personen die weigeren mee te werken
globaal gezien hoger is bij de niet-Belgische Europeanen en nog hoger bij de nietEuropeanen. Gaan we het verband na tussen weigering en geslacht, dan stellen
we vast dat de graad van deelname hoger is bij de Belgische mannen dan bij de
vrouwen : 85% tegenover 78%. Bij de buitenlanders is dit dan weer andersom. Bij
hen bedraagt het aantal weigeraars 50% bij de mannen, maar slechts 25% bij de
Europese en 35% bij de niet-Europese vrouwen. Bij de geweldplegers tellen we 65
% Belgen, 6 % Europeanen en 10 % uit niet-Europese landen. Van 17 % is de
nationaliteit onbekend.
Een belangrijk feit dat uit de resultaten naar voren komt, is de frequentie waarin
kinderen getuige zijn. Kinderen zijn namelijk getuige van gewelddaden binnen het
gezin in 38 % van de gevallen. We kunnen ons de mogelijke gevolgen inbeelden
op het gebied van psychologische trauma’s (ook een soort geweld met een
slachtoffer dat niet behandeld wordt), en bovendien geeft men hen aldus het
slechte voorbeeld.
Nog een andere opvallende vaststelling is dat de frequentie van de
gewelddaden aanhoudt, ongeacht hoe lang het fenomeen zich reeds voordoet.
In onze studie zijn er 26 patiënten bij wie de feiten zich al 10 jaar en meer
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voordoen en bij sommigen zelfs wekelijks. In hetzelfde register van aanwezigheid
van geweld binnen het gezin, kunnen we het feit aanstippen dat de helft van
onze steekproef antecedenten van geweld aanhaalt, hetzij als kind, hetzij als
volwassene, en voor sommigen zelfs hun hele leven. Dit soort onderzoek biedt
natuurlijk geen verklaring voor dergelijke fenomenen, maar laat wel toe het
bestaan ervan vast te stellen en ongetwijfeld te veronderstellen dat er een betere
aanpak nodig is door aangepaste structuren.
Wat de aard van de feiten betreft, 11 % van de huidige aangegeven feiten
worden als seksueel geweld bestempeld. Ongewenste (seksuele) intimiteiten
behoorden niet tot de keuzemogelijkheden, maar tijdens de besprekingen werd
duidelijk dat enkel verkrachting een iets te beperkte keuze was. Het is helemaal
anders gesteld met fysiek geweld : bijna de helft van de gevallen bieden zich aan
met verwondingen die ambulante zorgen of een hospitalisatie van minder dan 24
uur vereisen. Een frequent motief voor de toevlucht tot de spoeddienst – meer
dan de helft van de gevallen - is het opmaken van een vaststelling van slagen,
voor gerechtelijk gebruik of ten behoudende titel, zelfs als er geen medische
zorgen op de spoeddienst nodig waren.
Feiten die psychologisch of economisch van aard genoemd worden, zijn ook zeer
frequent en met name degene die als publieke en/of privévernedering geduid
worden. We vinden ze terug in meer dan een derde van de bestudeerde
gevallen.
Onder de groep slachtoffers vertonen 22 % een verslaving met, zoals te
verwachten viel, alcohol op de eerste plaats, en wel met 70 % van het totale
aantal verslavingen. Ook bij de daders is het fenomeen verslaving aanwezig met
een percentage dat 2 maal hoger ligt, namelijk 44 %, en ook hier komt alcohol het
vaakst voor, met 64 % van de verslavingen. We moeten nochtans rekening
houden met het feit dat we bij meer dan de helft van de daders geen weet
hebben van enige verslaving, althans binnen de grenzen van de soms beperkte of
onvolledige anamneses.
In een tamelijk beperkt aantal gevallen kampen slachtoffer en dader allebei met
een verslaving; hebben ze dezelfde verslaving, dan gaat het om drankzucht.
Het merendeel, namelijk 56 %, van de gewelddaden binnen het gezin spelen zich
af bij standvastige koppels, wettelijk gehuwd of langdurig samenwonend,
waarvan een groot aantal al meer dan 10 jaar samenleven. We zouden
ongetwijfeld nog lang kunnen doorgaan over dit soort vaststelling die een
diepgaandere sociaal-economische analyse verdient, maar de ingezamelde
gegevens maken zoiets niet mogelijk.
De informatiebron die de dader identificeert is doorgaans het slachtoffer zelf, dat
de feiten ofwel spontaan meldt, ofwel in de loop van de anamnese en als
antwoord op de aanvullende vragen waarop het slachtoffer bereid was te
antwoorden.
De leeftijdscurve van de daders vertoont een stijgende lijn tot 40 jaar, en daarna
een bijna gelijkmatige daling met enkel een neerwaartse knik in de schijf van 31 –
35 jaar. De meest vertegenwoordigde schijf is die tussen de 20 en de 55 jaar. Wat
de economische situatie van de dader betreft, die vormt ongetwijfeld geen
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voldoende bepalend element van het fenomeen geweld binnen het gezin,
aangezien 44 % een beroepsactiviteit hebben en 25 % van een aanvullend
inkomen genieten. Van slechts 10 % is geweten dat ze geen inkomsten hebben en
voor 21 % weten we het niet.
Wat het formulier betreft dat als basis diende om de gegevens in te zamelen, vindt
een meerderheid van de gebruikers dat het onvoldoende gebruiksvriendelijk is en
ook een te groot aantal vragen of items om in te vullen bevat. Dat maakt dat de
gegevensinzameling lang duurt en ongetwijfeld demotiverend is voor het
personeel van spoeddiensten. Meerdere teams wijzen op tijdgebrek en
werkoverlast, en dat geeft vrij goed de algemene indruk weer. Vandaar dat de
enkele reacties die volgden op het ontvangen van het verslag en de tijdens de
algemene vergadering van juni geprojecteerde presentaties, allemaal in dezelfde
lijn liggen: het formulier betreffende geweld binnen het gezin lichter maken door
het aantal items dat eigen is aan het onderzoek te beperken.
Het bleek dat het aantal weigeringen het laagst ligt wanneer het een arts is die de
zaak in handen heeft, maar artsen vormen eveneens de categorie van
zorgverstrekkers die in bepaalde centra het moeilijkst voor het onderzoek te
motiveren was. We zijn ervan overtuigd dat het niet noodzakelijk te wijten is aan
een gebrek aan interesse voor de problematiek, maar wel aan de werkoverlast
die bovenop de velerlei taken en dagelijkse prioriteiten komt, die een spoedarts
moet uitvoeren.
Samengevat denken we dat dit onderzoek op vele vlakken interessant is, want het
maakt het niet alleen mogelijk een hele reeks elementen betreffende het
fenomeen IG nauwkeurige en in detail te analyseren, maar het zou ons ook in
staat moeten stellen om, in het kader van de voorbereiding op een
gesystematiseerde registratie, een beknopt formulier uit te werken, enkel gericht
op de items waarmee de omvang van het probleem in termen van
volksgezondheid kan worden gemeten. De omvang van het probleem evalueren,
zou ons als alles goed verloopt in staat moeten stellen om een beter uitgewerkte
strategie op te stellen voor de opvang, de begeleiding en, idealiter, ook voor
preventie.
Er werd dus een nieuw formulier opgesteld in het verlengde van de vergadering
en op basis van de geuite analyses, opmerkingen en ideeën. Wat het inzamelen
en doorsturen van gegevens over geweldplegers betreft, is er een juridisch
probleem opgedoken. Ook de methode voor verzamelen en doorsturen werd
besproken. De informaticaoptie blijkt de voorkeur te moeten krijgen, want de
meeste diensten gebruiken een informaticadossier in plaats van papieren dossiers.
Bovendien is het invullen van een formulier niet alleen een beetje achterhaald, het
vereist bovendien een tweede codering om de gegevens door te kunnen sturen.
Postscriptum
Nadat elk centrum een verslag van de vergadering, met de vertaalde slides, en
een gewijzigd formulier had gekregen, ontvingen we slechts enkele reacties.
Die worden hieronder samengevat :
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De huidige registratiefiche vergt te veel werk voor een verplichte en
veralgemeende registratie (zoals reeds aangegeven op de vergadering). Alle
items zijn beslist interessant, maar slechts bruikbaar voor zeer gemotiveerde
deelnemers. Het is moeilijk, zelfs illusoir, om iemand daar voor lange tijd voor te
blijven motiveren. We moeten ons dus afvragen of we een beperkte registratie
willen waarop we een positieve reactie mogen verwachten en die een
betrouwbaar beeld op nationaal vlak kan bieden of, daarentegen, een
diepgaandere registratie, maar met het risico van een zeer beperkte respons, of
zelfs helemaal geen. De rol van het medisch en paramedisch personeel is eerst en
vooral zich om de patiënten te bekommeren, en de verplichte administratieve
taken zijn voor beide partijen reeds belastend genoeg. Moeten we ons niet
veeleer oriënteren naar een systematische, elektronische registratie waaruit, onder
bepaalde voorwaarden, gegevens kunnen worden gehaald. Een specifieke
bijscholing in verband met deze problematiek zou aan de artsen van de
spoeddienst aangeboden moeten worden. Gegevens verzamelen is zeker
belangrijk, maar de opvolging die wordt geboden aan gekende of opgespoorde
gevallen is primordiaal. Als we de gegevens met betrekking tot de daders van de
feiten weglaten, kan de inzameling meer dan waarschijnlijk via het dossier van de
spoeddienst gebeuren, mits een minieme aanpassing in functie van de gegevens
die voor dit bijzonder aspect nuttig en noodzakelijk zijn, of gewoon via de
minimale urgentiegegevens waaraan een item, specifiek voor geweld binnen het
gezin, zou worden toegevoegd.
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