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Het verhaalHet verhaal
van een clivan een cliëëntente

Hier werd tijdens de studiemiddag een filmfragment getoond. 

(in verband met copyright niet beschikbaar voor de website)



InhoudInhoud

relatiegeweld als GGZ-probleem
de SPV ‘aan de voordeur’
de aanpak van relatiegeweld
veelgebruikte behandelmethodieken
suggesties en de rol van de SPV



Relatiegeweld,Relatiegeweld,
een probleem voor de GGZ (?)een probleem voor de GGZ (?)
“relatiegeweld is geen GGZ-probleem”
35-40% van de GGZ-cliënten heeft te 
maken met een vorm van huiselijk geweld

relatiegeweld is moeilijk bespreekbaar
relatiegeweld wordt niet herkend



SPV SPV ‘‘aan de voordeuraan de voordeur’’ (1)(1)

bespreek relatiegeweld
– vraag en vraag door
– vragen worden geaccepteerd

signaleer relatiegeweld
– wondjes
– nonverbale reacties
– ‘profiel van de mishandelde vrouw’



SPV SPV ‘‘aan de voordeuraan de voordeur’’ (2)(2)

let op risicofactoren
– geweldservaringen in het verleden
– relatieproblemen
– middelengebruik
– recente toename van psychiatrische 

problematiek
– persoonlijkheidsproblematiek



SPV SPV ‘‘aan de voordeur aan de voordeur ‘‘(3)(3)

– ‘vergoeilijken’ van geweld
– geweld buiten de huiselijke kring
– toename van stressoren in de relatie
– toename van sociaal isolement
– culturele invloeden



De aanpak (1)De aanpak (1)

binnen de GGZ: protocollen
– binnen reguliere GGZ weinig geregeld

– welke route ‘loopt’ relatiegeweld?
– wie houdt zich met relatiegeweld bezig?
– welk deskundigheidsniveau is aanwezig?
– hoe is de samenwerking met ketenpartners 

geregeld?



De aanpak (2)De aanpak (2)

buiten de GGZ: samenwerking met 
ketenpartners binnen de Advies- en 
Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s)

– laagdrempelige toegang (‘front-office’)
– casuïstiekoverleg (‘back-office’)
– gezamenlijke interventies



De aanpak (3)De aanpak (3)
privacy-aspecten: het ‘conflict van plichten’ tussen beroepsgeheim en 
zorgvuldig hulpverlenerschap

5 vragen:
– welk gerechtvaardigd doel wil ik bereiken met het geven van informatie?
– kan dit doel worden bereikt zonder informatie aan een derde te 

verstrekken?
– is het, gelet op de situatie, mogelijk en verantwoord om toestemming van 

de cliënt te vragen?
– weegt bij het doorgeven van informatie het belang van de cliënt op tegen 

het belang van geheimhouding?
– welke informatie heeft een andere instantie of hulpverlener werkelijk 

nodig om het belang van de cliënt te dienen of het gevaar voor deze af te 
wenden?



De aanpak gaat verderDe aanpak gaat verder

naast: onderlinge samenwerking

ook: inhoudelijk effectieve behandeling



Behandelmethodieken (1)Behandelmethodieken (1)
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Behandelmethodieken (2)Behandelmethodieken (2)
Stadium 1

Het romantisch
ideaal

Stadium 2
Barsten in het ideaal,
hetwaarnemen van

verschillen

Stadium 3
De vrouw begint een

gesprek over de relatie
en uit kritiek

Stadium 4
De man reageert afwijzend

en angstig-defensief

Stadium 5
Vrouw voelt zich
verantwoordelijk
en redt de relatie

Stadium 6
Ontspanning bij de man,

herstel van de romantische
mythe

Stadium 7
De vrouw raakt gefrus-
treerd en wordt bedekt

woedend

Stadium 8
De man raakt meer en meer

gefrustreerd en begint lichamelijk
geweld te gebruiken

Stadium 9
De vrouw raakt verstild,

uit contact en geisoleerd.
Gevoel van verraad en rouw

om verlies van het romatisch ideaal

Stadium 10
Het terugtrekgedrag van zijn vrouw

roept angst op bij de man en leidt tot
meer agressie.  Gevoel van verraad en

rouw om verlies van het romantisch ideaal

Stadium 11
Toenemende isolatie en ‘bevriezen’ van
de vrouw.  Vervreemding van haar eigen
lichaam, gevoel en denken.  Symptomen
van dissociatie en afsplitsen van delen
van het zelf.  Bewustzijnsvernauwing

Stadium 12
Toenemendeangst voor verleis van

verbinding bij de man.  Pogingen het
contact te herstellen door toenemende

controle: meer geweld.  Afsplitsen van de
gewelddadige acties van het zelf

Stadium 13
Algeheel disfunctioneren
op alle niveaus van het

patnersysteem
Op de laatste 
pagina van dit 
bestand kunt 
u dit schema 

met de 

“Spiraal van 
geweld bij 

paren”

leesbaar 
raadplegen



Behandelmethodieken (3)Behandelmethodieken (3)

time out
– signalen oplopende spanning
– beide partners kunnen time-out nemen
– time out-nemer verlaat de ruimte
– time out-nemer komt tot rust
– time out-nemer herstelt contact
– spanning bespreken tijdens eerstvolgende 

behandelsessie



Tot slot (1)Tot slot (1)

effectiviteit van behandeling is gering: 
recidive neemt slechts 5% af
– gericht op dader óf slachtoffer
– standaard groepsaanbod
– hoge drop out



Tot slot (2)Tot slot (2)

wat is nodig?
– systeemgerichte aanpak (dader, slachtoffer en 

kind/getuige) binnen de sociale context van het systeem
– individueel, modullair opgezet aanbod op basis van een 

goede risicotaxatie
– outreachende aanpak

de SPV in de volwassenenzorg heeft die 
deskundigheid in huis
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op alle niveaus van het

patnersysteem

Spiraal van geweld bij paren


