Soorten geweld
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is op te delen in verschillende categorieën. Soms zegt een term
vooral iets over de vorm van geweld (zoals seksueel geweld), soms zegt het vooral iets over de groep
die slachtoffer is van het geweld (zoals kindermishandeling). Het opdelen van geweld in categorieën is
zinvol omdat niet iedere vorm van geweld dezelfde signalen heeft, bepaalde vormen van geweld vragen bovendien een specifieke aanpak. We leggen de meest voorkomende soorten van geweld hieronder uit.
Huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld verstaan we alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit kan zowel
psychisch, seksueel of lichamelijk geweld zijn, of financiële uitbuiting. Om van huiselijk geweld te kunnen spreken moet het gaan om geweld in de huiselijke kring, dit kunnen zowel (ex-)partners, gezinsen familieleden als huisvrienden zijn.
Kindermishandeling
In de Jeugdwet (2015) wordt kindermishandeling als volgt gedefinieerd: Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van
onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek en/of psychisch letsel.
Het gaat hier om geweld ten aanzien van een specifieke groep (minderjarigen). Bij kindermishandeling
wordt vaak onderscheid gemaakt in emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke
mishandeling, lichamelijke verwaarlozing en seksueel misbruik.
Ook worden vaak loverboyproblematiek en gerelateerd geweld genoemd als vormen van kindermishandeling.
Seksueel geweld
In de wet wordt dit als verkrachting of aanranding gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt, gedreigd is met geweld
of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijvoorbeeld door middelengebruik).
Oudermishandeling
Mishandeling van ouders door kinderen. Als vormen van geweld kunnen zich voordoen: psychisch,
fysiek en seksueel geweld, maar ook financiële uitbuiting. Plegers zijn meestal tussen de 12 en 23
jaar, in sommige gevallen zijn ze ouder. Oudermishandeling moet niet worden verward met ouderenmishandeling, zie hieronder.
Ouderenmishandeling
Al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met een oudere staan, waardoor deze (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychisch en/of materieel
schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een
vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.
Specifieke vormen van geweld zoals huwelijksdwang
Naast de meer algemene termen die worden gebruikt om verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te duiden, zijn er ook specifieke vormen van geweld. Door hun verschijningsvorm
hebben ze een aparte definitie gekregen zoals huwelijksdwang, achterlating, eergerelateerd geweld,
vrouwelijke genitale verminking (VGV) en stalking. In de meeste gevallen is voor deze specifieke vormen een andere aanpak nodig. Veilig Thuis kan hierin adviseren over de best mogelijke aanpak.
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Wanneer je geweld in afhankelijkheidsrelaties signaleert is handelen verplicht. Je kunt hiervoor de 5
stappen van de meldcode volgen. Zie hiervoor ook 5 Stappen – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij geldt ten allen tijde: houdt het feitelijk en deel je zorgen.

Dit stripje is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

