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Dilemma’s bij vermoedens van gezinsgeweld.  

door Annemiek Beck 

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer 

van huiselijk geweld. Daarmee is geweld in de privésfeer is de omvangrijkste 

geweldsvorm in onze samenleving.  De Wet Meldcode verwacht vanaf januari 

2013 van alle zorg- en welzijnprofessionals dat zij handelen bij huiselijk 

geweld, ook bij vermoedens!   

 

“Aan veel professionals blijven dergelijke gevallen knagen” 

 

Rosa komt bij je met werkgerelateerde stressklachten. Gedurende de gesprekken 

begin je echter te vermoeden dat Rosa geslagen  wordt door haar man. Je maakt je 

zorgen, ook omdat er twee kleine kinderen in het gezin zijn. Als je het voorzichtig ter 

sprake brengt is het  goed mogelijk dat Rosa stellig ontkent, Rosa toegeeft dat het af 

en toe gebeurt maar dat dat komt omdat zíj hem tot woede drijft óf dat ze je smeekt 

om het tegen niemand te vertellen.  

 

Knagen 

Bij elke van bovenstaande reacties is het lastig te bepalen wat je vervolgens moet 

doen. De kans is groot dat je verder geen actie onderneemt. 

Is de kous daarmee af? Nee, want aan veel professionals blijven dergelijke gevallen 

knagen. Het is heel begrijpelijk dat je je toch zorgen maakt over Rosa en haar gezin. 

Bovendien is het waarschijnlijk dat veel van Rosa’s klachten maar moeizaam 

verbeteren als de oorzaak niet  wordt aangepakt.  

En Rosa en haar kinderen? Zij blijven vervolgens leven in een omgeving waar 

geweld dreigt.  

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen overal voor, in alle lagen van de 

samenleving, en het komt ook de praktijk van de zorgprofessional binnen.  Maar het 
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is zelden direct zichtbaar want gezinsgeweld speelt zich bij voorkeur af in het geniep 

en betrokkenen schamen zich diep. Je hebt dus als professional vooral te maken met 

vermoedens van geweld, met een ‘niet pluis’ gevoel en dat maakt het lastig.  

Huiverig 

We zijn huiverig om aan de bel te trekken als we nog niet zeker zijn van onze zaak. 

Immers, we zijn opgevoed met het idee dat je je niet ‘zomaar’ hoort te bemoeien met 

andermans relatie en andermans opvoeding, kortom met wat zich achter de voordeur 

afspeelt. 

Inmiddels is de aanpak van huiselijk geweld echter een speerpunt geworden voor de 

overheid . De ‘wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ die per januari 

2013 van kracht wordt is daar onderdeel van. De wet geldt voor alle professionals die 

werken in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode 

Maar professionals hebben twijfels. Het woord "melden" roept weerstand op. 

professionals willen hun cliënten niet in problemen brengen. Zij willen zorgvuldig 

omgaan met hun geheimhoudingsplicht en dat lijkt zich moeilijk te verhouden tot een 

meldcode. Daarbij zijn signalen van huiselijk geweld meestal vaag, berusten ze op 

vermoedens en zijn professionals huiverig om mensen onterecht beschuldigen. 

Training 

Het kennen van de stappen van de meldcode is dus niet genoeg. Het is essentieel 

om om te kunnen gaan met je eigen twijfel en met ontkenning van betrokkenen want 

dát is de realiteit van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Daarom heb ik een tweedaagse training ontwikkeld die zich richt op het omgaan met 

dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Wie ben ik? Ik ben Annemiek Beck en ik geef al meer dan vijf jaar trainingen rond 

huiselijk geweld en kindermishandeling aan uiteenlopende professionals. Ik doe dat 

met veel plezier en hart voor de zaak. Als je meer over mij wilt weten kijk dan op mijn 

LinkedIn profiel http://www.linkedin.com/pub/annemiek-beck/8/165/b18 

 

Wat levert deze training jou op?  

Na afloop: 
 begrijp je hoe geweld kan ontstaan in een gezin en waarom het zo lang kan 

duren. Je kent de signalen en de gevolgen en  realiseert je de ernst van de 

problematiek. 

 weet je wat je kúnt doen en dient te doen als je huiselijk geweld of 

kindermishandeling vermoedt en welke instanties je kunt inschakelen 

 kun je op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met 

je cliënt over (je vermoedens van) gezinsgeweld  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.linkedin.com/pub/annemiek-beck/8/165/b18
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 liggen zaken niet meer langer op je bord dan nodig is 

 heb je een stappenplan om de geleerde kennis en vaardigheden onmiddellijk 

toe te passen bij actuele casuïstiek in je eigen beroepspraktijk 

 voldoe je aan eisen die de Wet Meldcode vanaf 2013 aan je stelt en heb je 

een certificaat dat daarvan getuigt. 

 kun je écht een bijdrage leveren aan het voorkomen, of stoppen van 

geweld in een gezin. 

Training: ‘Omgaan met dilemma’s bij (vermoedens) van huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ 
O.v.b. 8 en 22 maart te Assen 
Herregistratiepunten: 10 
Voor meer informatie én aanmelding zie:  www.nfgcursus.nl  

http://www.nfgcursus.nl/

