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Geweld thuis 



Waar hebben we het over?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de 
huiselijke kring van het slachtoffer (partners, ex-partners, gezinsleden, 

familieleden en huisvrienden). Het gaat bij huiselijk geweld om 
lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.



Ingrijpende jeugdervaringen



Hoe vaak komt geweld thuis voor?

*Alink e.a. 2018

**Schellingerhout & Ramakers, 2017

2,5% scholieren 
sprake van 

mishandeling 
tegen het kind en 

fysiek geweld 
tussen ouders**

In 2017 tussen de 
90.000 en 127.000 
kinderen te maken 

met 
kindermishandeling

*



De gezinnen die in beeld zijn

91% van de gezinnen 
gemeld bij Veilig 

Thuis: mishandeling, 
verwaarlozing of 

geweld tussen 
ouders *

96% van de 
gezinnen met een 

beschermings-
maatregel is sprake 

van 
kindermishandeling

**

* Steketee et al., 2020
** Steketee & Doelman, 2022

Gemiddeld 
74 

incidenten 
op jaarbasis*



Opeenstapeling van problemen

* Steketee et al., 2020

Alcohol-
gebruik

Psychische 
stoornis

Werk-
loosheid

Opvoed-
stress

Armoede



Gevolgen 



Wat zijn de gevolgen van geweld thuis?

Kinderen

Ouders

Ouderschap

Ouder-kindrelatie

Intergenerationele overdracht



Directe gevolgen voor het kind

Emotionele Veiligheidstheorie 
Aanpassen om zich emotioneel veilig te voelen

Blauwdruk



Directe gevolgen voor het kind

Posttraumatische stress klachten



Gevolgen voor de ontwikkeling van het 
kind

Stressregulatie

Emotieregulatie

Mentaliserend vermogen

Cognitieve  vaardigheden



Andere directe gevolgen voor het kind

Depressie

Angst

Gedragsproblemen



Lange termijn gevolgen

https://www.youtube.com/watch?v=ccKFkcfXx-c


Gevolgen voor ouders 

Depressie symptomen PTSS symptomen



Gevolgen voor het ouderschap

❖Opvoedstress

❖Negatief opvoedgedrag

❖Emotionele beschikbaarheid

PTSS ouder belangrijke mediator* 

*Levendosky & Graham-Bermann, 2000).



Gevolgen voor de ouder-kindrelatie 

Overnemen van negatieve gevoelens

Minder beschermd en gesteund voelen

Minder veilig en vertrouwd voelen binnen relatie

Paradox
Meer steun nodig

↔

minder steun aanwezig



Intergenerationele overdracht

44% van de ouders die zijn 
aangemeld bij Veilig Thuis 
hebben zelf voorgeschiedenis 
met geweld (Onderzoek Verwey Jonker, 

2018)



Voor herstel belangrijk geweld stopt

1,5 jaar nadat de gezinnen in beeld 
zijn bij VT speelt er in de helft van de 
gezinnen nog steeds ernstig of veel 

geweld*

* Steketee et al., 2020
** Steketee & Doelman, 2022



Van ruzie naar geweld



Destructieve patronen 

afweren-afweren

opzoeken-afweren

opzoeken-opzoeken



‘Blauwe plekken’ en overlevingsreacties



Kerngedachten

‘Ik ben een 

slechte 

moeder’

‘Anderen 

zullen wij 

toch weer 

verlaten’

‘Ik doe er 

niet toe’

‘De ander zal 

mij toch weer 

pijn doen’



Stressregulatie 



Hoe zorgen we voor herstel?



Veiligheid 

• Directe veiligheid

• Risicogestuurd

• Herstelgerichte veiligheid



Psycho-educatie

• Trauma

• Gevolgen geweld thuis

• Rationale behandelingen

• Visueel materiaal: Trauma:
https://www.augeo.nl/psycho-educatie

Seksueel misbruik:
https://centrumseksueelgeweld.nl/vlogs/

https://www.augeo.nl/psycho-educatie
https://centrumseksueelgeweld.nl/vlogs/


Traumaverwerking 

Kinderen

EMDR 
TF-CBT

Volwassenen

EMDR, Imaginaire Exposure,   
TF-CBT, Cognitieve therapie

Ook: BEPP, NETT, 
schrijftherapie, Imaginaire 

Rescripting

Vaktherapie



Imaginaire Exposure

Factsheet VCGT



Maar… 

*Ehring et al. 2014

** Steketee et al, 2020

Effect sizes

Gouden standaard

Traumabehandeling

Lager 

Na ‘childhood trauma’

Ondanks hulp

Blijft 
huiselijk 
geweld 

Doorgaan 



Traumasensitief opvoeden

Ondersteun 

stabiele 

relaties

Helpen 

veilig 

voelen

Helpen bij 

levens-

verhaal

Helpen 

reguleren 

emoties

Pleit-

bezorger

zijn

Helpen 

begrijpen 

en 

veranderen 

gedrag

Zorg voor 

jezelf

Herkennen 

effecten 

trauma

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Coppens & Van Kregten)



Verbindend verhaal

Delen traumaverhaal Inzicht perspectieven



Gezin: triggers en alternatief gedrag 



Obstakels herstelgericht werken  

Vermijding

Dagelijkse stress



Intensieve traumabehandeling

Korte duur

Meerdere behandelsessies op één dag

Clustering/rode draad

Psycho-educatie

Combinatie behandelingen

Gebruik therapist rotation

Veelbelovend!
(Van Woudenberg et al, 2018; Hendrik et al, 2017)



Verschillen ITB

Klinisch versus ambulant

Individueel versus systeemgericht

Met/zonder lichaamsgerichte therapie of beweging

Combinatie verschillende traumabehandelingen

Vaste versus flexibele duur



Lichaamsgericht werken

Effect trauma 
op het 

lichaam

Ontspanning
/ kalmeren

Stress-
regulatie

bewegen

kalmeren

triggers

Sensaties 

Houding  

Stressreacties 



Rewind and Fast Forward



Rewind and Fast Forward

UNIVERSITEIT

Vrije Universiteit 
Amsterdam

Erasmus Universiteit 
Rotterdam

PRAKTIJK

KJTC van Kenter Jeugdhulp

Centrum45

Landelijk Psychotraumacentrum

Rivierduinen



Geweld hoort nergens thuis

120 gezinnen

Huiselijk geweld

Posttraumatische stress

Jongeren tussen de 12-20 jaar en hun ouders/verzorgers



Intensief en met het gezin?

FITT
Intensieve 

therapie voor 
jongere en gezin

ITT
Intensieve therapie 

zonder betrokkenheid 
gezin

Reguliere 
traumabehandeling, 1 
tot 2 sessies per week



Behandelprogramma regulier (TAU)



Behandelprogramma ITT (intensieve 
traumabehandeling)

Week 1 

Voorbereiding

• Psycho-educatie Jongere

• Ordenen trauma

Week 2 & 3

Verwerking

• Exposure & EMDR

• Lichaamsgerichte therapie



Overzicht ITT

CLUSTERING

PSYCHO 
EDUCATIE

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS. 
THERAPIE

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS. 
THERAPIE

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS. 
THERAPIE

Voorbereiding 

Week 1
Intensief

Week 2 & 3



Behandelpgrogramma FITT (Intensieve 
traumabehandeling met ouder en gezin)

Week 1 

Voorbereiding

• Psycho-educatie Gezin & Netwerk

• Ordenen trauma

Week 2 & 3

Verwerking

• Exposure & EMDR

• Lichaamsgerichte therapie

• Ouderbegeleiding

Week 4 
Integratie

• Systeemtherapie



Overzicht FITT

CLUSTERING

PSYCHO 
EDUCATIE

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS. 
THERAPIE

OUDER

BEG

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS.  
THERAPIE

OUDER 
BEG

EXPOSURE

EMDR

LICHAAMS. 
THERAPIE

OUDER 
BEG

Voorbereiding 

Week 1

Intensief Integratie

Week 2 & 3 Week 4

GEZIN

GEZIN

GEZIN



Uitkomstmaten

PTSS kind
(Emotionele) 

veiligheid

Fysieke 
veiligheid

Kind-
functioneren

Ouder-
functioneren



Deelname jongeren 12-20 jaar

❑ Blootstelling geweld thuis

❑Acute veiligheid

❑De jongere woont thuis

❑Traumagerelateerde symptomen (herbelevingen & 
vermijding)

❑Gezinsleden Nederlandse taal voldoende machtig



Contra-indicaties

× Acute psychotische symptomen of 
ernstig middelengebruik

× Suïcidepoging afgelopen drie maanden



Interesse onderzoek?

FITT.FGB@VU.NL

Website: 

https://aw-kindermishandeling.nl/rewind-and-fast-forward-deelname

Artikel:

• Fictorie, V., Jonkman, C., Visser, M. Vandenbosch, M., Steketee, M. & Schuengel, 
C. Effectiveness of a high-intensive trauma-focused, family-based therapy for youth 
exposed to family violence: study protocol for a randomized controlled 
trial. Trials 23, 46 (2022). https://doi.org/10.1186/s13063-021-05981-4

mailto:FITT.FGB@VU.NL
https://aw-kindermishandeling.nl/rewind-and-fast-forward-deelname
https://aw-kindermishandeling.nl/rewind-and-fast-forward-deelname
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-021-05981-4


Werken met trauma en geweld thuis



Complexiteit bij geweld

• Fasegericht

• Gericht op veiligheid

• Diagnostiek/casusconceptualisatie

• Overzicht creëren

• Aandacht voor risicofactoren

• Samenwerken



Aandachtspunten behandelaar

• Tijd! 

• Steunen

• Alert op vermijding

• Verdragen, volhouden & vertrouwen!

• Kalm brein



Hoe zit dat in jouw caseload?

Ingrijpende 
jeugdervaringen

Risicofactoren PTSS klachten

Vraag ernaar
& 

kom erop terug



Vragen?

valeriefictorie@kenterjeugdhulp.nl
fitt.fgb@vu.nl

mailto:valeriefictorie@kenterjeugdhulp.nl
mailto:fitt.fgb@vu.nl



