
Werving
Gezinnen die aan de volgende criteria

voldoen kunnen meedoen:
- Reden van opname is huiselijk geweld

tussen moeder en (ex-)partner
- Minstens één kind is 0-6 jaar oud

Achtergrond

Er is nog weinig kennis beschikbaar over
effectieve behandelmethoden voor

getraumatiseerde moeders en kinderen
na ernstig huiselijk geweld. Met dit project
willen we de effectiviteit onderzoeken van

twee behandelmethoden: 1) NIKA (een
kortdurende behandeling gericht op de
gehechtheid tussen moeder en kind) en 

2) EMDR (gericht op verminderen van
traumaklachten) voor de moeder.

Hoe?

In de trap hiernaast staat
weergeven hoe het

onderzoek zal verlopen
voor elk gezin.

Meer informatie? Zie deze link voor een
publicatie over de voorstudie van dit
onderzoek. 
Vragen? Neem dan contact op
met Sabine van der Asdonk via
s.van.der.asdonk@fsw.leidenuniv.nl.

Doelgroep

Dit onderzoek zal worden
uitgevoerd bij gezinnen die op
één van de begeleid wonen-

locaties van Blijf Groep verblijven.
Het doel is om van eind 2020 tot
eind 2022 in totaal 150 gezinnen

te laten meedoen.
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Meting 1
Tijdens de meting maken we video-

opnamen van moeder en kind en vragen
we moeder om enkele vragenlijsten in te
vullen. Ook zullen we de gezinsbegeleider

vragen om een lijst in te vullen over het
kind.

Meting 2
Deze meting ziet er hetzelfde uit als

meting 1.

Meting 3
Deze meting ziet er hetzelfde uit als

meting 1.

NIKA/wachtlijst
De helft van de gezinnen wordt random
toegewezen aan NIKA. De andere helft

komt op een wachtlijst (tot einde
onderzoek). Dit wordt door loting

bepaald.

EMDR/wachtlijst
Voor moeders die traumaklachten laten
zien: de helft wordt random toegewezen
aan EMDR. De andere helft komt op een

wachtlijst  (tot einde onderzoek). Dit
wordt door loting bepaald.
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Einde onderzoek
Gezinnen die eerder op een wachtlijst
stonden krijgen nu NIKA en/of EMDR.

Onderzoeksteam:
Sabine van der Asdonk MSc, drs. Nina Draaisma, drs. Carlijn de Roos, prof. dr. Carlo Schuengel & prof. dr. Lenneke Alink

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/Geweld_hoort_nergens_thuis/10260011910001_Publiekssamenvatting_voorstudie_Samen_stap_voor_stap_vooruit.pdf

