In kaart brengen van Interventies binnen de Europese
Gezondheidszorg in de aanpak van Huiselijk Geweld door
de Eerste Lijn en Verloskundige Zorg.
We nodigen u om deze vragenlijst te beantwoorden om interventies in zake huiselijk geweld
in kaart te brengen in zeven Europese landen. De landen die meedoen zijn: Het Verenigd
Koninkrijk, Finland, Duitsland, België, Spanje, Servië en Nederland. Deze vragenlijst maakt
deel uit van een project gefinancierd door Daphne en heeft als doel, het opzetten van een
online forum voor zorgverleners en andere geïnteresseerden om voorbeelden van goede
praktijkvoering te delen, samenwerking in onderzoek te bevorderen, en strategieën voor
duurzame interventies te bedenken. Het duurt ongeveer 20 minuten om de vragenlijst in te
vullen. Bij de meeste vragen hoeft u alleen het juist antwoord aan te kruisen.

Het onderzoeksteam is gesitueerd in de London School of Hygiene & Tropical
Medicine (Gender Violence & Health Centre) en de University of Helsinki
(Palmenia Centre for Continuing Education). De studie wordt door de Europese
Unie gesubsidieerd binnen het Daphne III programma.
2007‐2013: To Prevent and Combat Violence Against Children, Young People
and Women, and to Protect Victims and Groups at Risk.
Daphne Onderzoeksvoorstel Nummer: JLS/2008/DAP3/AG/1215
Deze studie verkreeg toestemming van de Etische Commissie van de London
School of Hygiene & Tropical Medicine op 26 juli 2010 ref: 5750
Als u vragen heeft of graag meer vragenlijsten wilt ontvangen neem dan
contact op met:
Dr Loraine Bacchus
Tel: +44 207958 8244
Email: Loraine.Bacchus@lshtm.ac.uk
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Gaarne de instructies lezen voordat u aan de vragenlijst begint
Instructies
De vragenlijst dient door één persoon per interventie project te worden ingevuld. Deze persoon
moet een belangrijke rol gespeeld hebben in het ontwerp of de uitvoering van de interventie,
en/of voldoende kennis bezitten over de interventie, zodat alle vragen kunnen worden
beantwoord. Deze persoon kan een zorgverlener of iemand anders (bv. een huiselijk geweld
coördinator binnen het project) zijn.

Definitie van begrippen
We zijn geïnteresseerd in interventies binnen gezondheidszorgsector en met name de
eerstelijns gezondheidszorg of verloskundige zorg ontworpen om hulp te bieden aan patiënten
die te maken hebben met huiselijk geweld. Dit kunnen o.a. gezondheidssector initiatieven zijn
die zich richten op eerstelijns zorgverleners of verloskundigen. Lees eerst de definities voordat u
de vragenlijst invult.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld wordt gedefinieerd als elk gedrag dat binnen een intieme relatie lichamelijke,
psychologische of seksuele schade veroorzaakt onder de betrokkenen. (Krug WHO 2002).
Eerstelijns zorg
Met eerstelijns gezondheids zorg wordt de zorgverlening bedoeld welke een patiënt ontvangt in
het gezondheidszorgsysteem, voordat doorverwijzing plaatsvindt naar bijvoorbeeld meer
specialistische zorgverlening in een ziekenhuis. Hieronder vallen: een huisarts,
praktijkverpleegkundige, gezinsplanningconsulent/adviseur, maatschappelijk werker of
therapeut binnen een praktijk of gezondheidscentrum. Eveneens inbegrepen zijn:
verloskundigen, gynaecologen en gezondheidsconsulent/‐adviseurs die werkzaam zijn binnen
de Everlsokundige zorg erstelijn. Klinieken gespecialiseerd in zorg voor kinderen die deel uit
maken van de eerstelijns zorg zijn ook inbegrepen. Het omvat zowel particuliere als openbare
instanties.
Zwangerschapszorg (obstetrische zorg)
Met Verloskundige zorg wordt bedoeld: de zorg voor vrouwen tijdens de zwangerschap,
geboorte, en in de kraamperiode, gegeven doordoor verloskundigen, huisartsen, of artsen
(meestal gynaecologen) binnen de eerstelijns zorg (b.v. huisartsenpraktijken of
gezondheidscentra) OF ziekenhuizen.
Interventie huiselijk geweld
De beschouwde interventie moet nog steeds aan de gang zijn en mag één van de volgende
componenten bevatten: training in de aanpak van huiselijk geweld, routinematig navragen naar
huiselijk geweld, documentatie van huiselijk geweld, verwijzen van patiënten die huiselijk
geweld meemaken, naar andere zorgverleners of gemeentelijke organisaties. Indien u meer dan
één interventie project heeft dat onderdeel uitmaakt van een groter landelijk initiatief, maar
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deze worden op verscheidene manieren uitgevoerd (b.v. tussen twee geografische gebieden)
dan mag u deze toevoegen.
Bijlagen toevoegen
Als u enig Engelstalig document heeft dat u graag zou willen delen (bv. richtlijnen voor huiselijk
geweld, formulieren voor routine vragen en documentatie, trainingshandleidingen, evaluatie
rapporten van de interventie) voeg deze dan aub toe aan een email bij het terugsturen van deze
vragenlijst. Als u links naar websites van uw interventie heeft, geef deze gaarne door met de
volledige webadressen.
Email aub de volledig ingevulde vragenlijst met bijlagen naar: Loraine.Bacchus@lshtm.ac.uk
Dankbetuiging
We danken de volgende personen binnen dit Daphne project heel hartelijk voor hun
medewerking aan het ontwerp en verdeling van de vragenlijst.
Professor Charlotte Watts, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK
Ms Sirkka Perttu, University of Helsinki Palmenia Centre for Continuing Education, Finland
Ms Tiina Savola, University of Helsinki Palmenia Centre for Continuing Education, Finland
Dr Sylvie Lo Fo Wong, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Department of Primary
Care/Gender & Women’s Health, The Netherlands
Dr Leo Pas, Domus Medica, Belgium
Ms Hildegard Hellbernd, SIGNAL, Germany
Dr Carmen Fernandez, Ministry of Health of CCAA of Castile and Leόn, Spain
Dr Stanislava Otasevic, Women’s Health Promotion Centre, Serbia
Please cite the original source if you use choose to use this mapping survey or amend it for
your own purposes: Mapping Survey for Domestic Violence Interventions in Primary and
Maternity Health Care Settings in Europe (2010). London School of Hygiene & Tropical
Medicine: London.
To access the survey in other languages please visit the DIVERSHE website (Domestic &
Interpersonal Violence: Effecting Responses in the Health Sector in Europe:
http://diverhse.eu or http://diverhse.org
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DEEL 1: CONTACTGEGEVENS
Nam
Beroep
Naam van organisatie en volledig
postadres
Email‐adres
Telefoonnummer met extentie(intern)
nummer
Land waar interventie plaatsvindt

DEEL 2: OVER SETTING VAN DE INTERVENTIE
1. Naam van interventie voor huiselijk geweld
(indien gebruikelijk)
2. Op welke zorgverleners is de interventie
gericht?

Huisartsen

Kruis aub allen aan die van toepassing zijn.

Vroedvrouwen
Verpleegkundigen
Wijk‐ of sociaal verpleegkundigen
Tweedelijns (ziekenhuis) obstetrici
Gynaecologen
Maatschappelijk werkers
Overige (Gaarne toelichten)
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3. In welke gezondheidszorg setting vindt de
interventie plaats?

Huisartsgeneeskunde
Verloskundige zorg op eerste lijn

Kruis alles aan dat van toepassing is.
Verloskundige zorg in hospitalen
Privé instelling, privé praktijk of privé
centrum
Polyklinische zorg waarin
eerste lijnszorg of verloskundige
zorg wordt verstrekt
Overige (specifieer aub)

4. Wat zijn de namen van de gezondheidszorg
organisaties waarbinnen de interventie
worden geleid?

5. Welk soort patiënten wordt door de
interventie ondersteund?

Mannelijke patiënten
Vrouwelijke patiënten
Weet ik niet
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6. Als u nog verdere opmerkingen heeft over
wie de interventie ondersteunt, schrijf deze
dan gaarne hier
7. Wat is de naam van het dorp, of de stad,
regio waarbinnen de interventie plaatsvindt?

8. Hoe lang vindt de interventie al plaats?
………. Jaar

DEEL 3: PARTNERSCHAP EN FINANCIERING
9. Welke organisatie is verantwoordelijk voor
de coördinatie (of leiding) van de interventie?
10. Wat voor soort organisatie verricht de
coördinatie?
Bijvoorbeeld: een organisatie in de
gezondheidszorg, een vrijwilligersorganisatie,
een lokale gemeentelijke afdeling, of een
liefdadigheidsinstelling …

11. Welke organisaties financieren de
interventie?
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………. Maanden

DEEL 4: BELEID MBT HUISELIJK GEWELD
12. Omvat de interventie een beleid met
richtlijnen hoe zorgverleners moeten reageren
op patiënten die te maken hebben met
huiselijk geweld?

Geen beleid
Een beleid speciaal
ontwikkeld voor de interventie
Een beleid binnen l
andelijke richtlijnen
Weet ik niet
Overige (Aub toelichten)

13. Omvat het beleid of de richtlijn:
(i) Routinematig vragen te stellen over huiselijk
geweld (bv. patiënten routinematig direct
vragen te stellen naar huiselijk geweld. Het
begrip ‘routinematig’ kan duiden op het vragen
van alle patiënten/of van sommige patiënten
met bepaalde symptomen/of van patiënten
tijdens bepaalde bezoeken zoals het eerste
prenataal consult/gezondheidscheck etc)
(ii) Specifieke aanbevelingen over
documentatie van huiselijk geweld
(iii) Aanbevelingen over doorverwijzing van
patiënten die huiselijk geweld onthullen.
(iv) Aanbevelingen over de beoordeling van de
veiligheid van patiënten en hun kinderen of
kwetsbare volwassenen bij huiselijk geweld?
(v)Aanbevelingen over de geheimhouding en
het delen van informatie?
14. Hebt u nog overige opmerkingen over het
beleid bij huiselijk geweld mbt bovenstaande
onderwerpen beschrijf deze dan hier
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Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

DEEL 5: TRAINING INZAKE HUISELIJK GEWELD
15. Is er een training voor zorgverleners
voorzien in de interventie inzake de aanpak
van huiselijk geweld?

Ja

16. Aan welke beroepsgroepen worden
trainingen inzake de aanpak van huiselijk
geweld aangeboden?

Verpleegkundigen

Kruis allen aan die van toepassing zijn.

Vroedvrouwen

Nee

Weet ik niet

Huisartsen

Wijk‐ of sociaal verpleegkundigen
Psychologen/psychotherapeuten
Gynaecologen
Obstetrici
Maatschappelijk werkers
Receptionisten/administratief medewerkers/
praktijk assistenten
Weet ik niet
Overige (AUB toelichten)

Voor niemand verplicht

17. Geef aan voor welke van volgende
deelnemers deze training inzake aanpak van
huiselijk geweld verplicht is ?

Verpleegkundigen
Huisartsen
Vroedvrouwen
Wijk‐ of sociaal verpleegkundigen
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Psychologen/psychotherapeuten
Gynaecologen
Obstetrici
Maatschappelijk werkers
Receptionisten/administratief
medewerkers/ praktijk assistenten
Weet ik niet
Overige (AUB toelichten)
18. Hebt u nog overige opmerkingen over
verplichte training schrijf deze dan hier op.

Een huiselijk geweld trainer
of voorlichter van buiten de
gezondheidsverlening die
geen zorgverlener is

19. Wie geeft deze training in de interventie?
Kruis aan wat van toepassing is

Een zorgverlener
Weet ik niet
Overige (Gaarne toelichten)
Beschrijf

20. Hoe vaak wordt de training inzake huiselijk
geweld gegeven binnen de interventie,aan de
verschillende medewerkers. Bestaan er
verschillende soorten trainingen inzake
huiselijk geweld?
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Beschrijf

21. Hoe lang duurt de training inzake huiselijk
geweld binnen de interventie voor de
verschillende medewerkers. Duur van de
verschillende soorten trainingen?

22. Zijn er ‘train de trainer’ cursussen voor
zorgverleners binnen de interventie?

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

23. Indien u nog overige opmerkingen heeft
over ‘train de trainer’ cursussen schrijf deze
dan hier op

ZIJN EEN VAN DE VOLGENDE ONDERWERPEN
IN DE TRAININGEN INBEGREPEN?
24. Routinematig vragen of screening naar
huiselijk geweld
25. Beschrijf kort (indien bekend) de
toegepaste les methodes

26. De documentatie van huiselijk geweld?
27. Beschrijf kort (indien bekend) de
toegepaste les methodes
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28. Hoe patiënten die huiselijk geweld
onthullen kunnen worden doorverwezen?

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

Ja

Nee

Weet ik niet

29. Beschrijf kort (indien bekend) de
toegepaste les methodes

30. Hoe de veiligheid van de patiënt kan
worden beoordeeld?
31. Beschrijf kort (indien bekend) de
toegepaste les methodes

32. Hoe om te gaan met geheimhouding en het
delen van informatie
33. Beschrijf kort (indien bekend) de
toegepaste les methodes

DEEL 6: ROUTINEMATIG VRAGEN NAAR HUISELIJK GEWELD
INDIEN ER BINNEN DE INTERVENTIE NIET ROUTINEMATIG GEVRAAGD WORDT NAAR
HUISELIJK GEWELD, GA DAN NAAR DEEL 7
34. Wat betekent ‘routinematig vragen’ naar
huiselijk geweld binnen de interventie?
Bijvoorbeeld: het vragen stellen aan alle
patiënten/ het vragen stellen aan sommige
patiënten met bepaalde klinische
symptomen/het vragen stellen aan alle
patiënten tijdens bepaalde bezoeken zoals het
eerste prenatale bezoek of een
gezondheidscheck.
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Beschrijf

35. Bij welk type patiënten wordt er gevraagd
naar huiselijk geweld binnen de interventie?

Vrouwelijke patiënten

Kruis alles aan wat van toepassing is

Mannelijke patiënten
Patiënten binnen een
bepaalde leeftijdsgroep (licht toe)
Weet ik niet
Overige (gaarne toelichten)

36 Hoe wordt het routinematig vragen naar
huiselijk geweld binnen de interventie,
gecontroleerd,
maw. gecheckt dat zorgverleners naar huiselijk
geweld vragen ?

Niet
Audit van patiënten
dossiers
Weet ik niet
Overige methodes
(gaarne toelichten)

37. Hebt u nog andere opmerkingen over de
controle op routinematig vragen, schrijf deze
dan hier op
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DEEL 7: DOCUMENTATIE VAN HUISELIJK GEWELD
38. Worden zorgverleners binnen de
interventie geadviseerd om de volgende
informatie te documenteren?

a. Of de patiënt wel of niet werd gevraagd
naar huiselijk geweld

Ja

Nee

Weet ik niet

b. Of de patiënt wel of niet huiselijk
geweld onthulde

Ja

Nee

Weet ik niet

c. Naam van de dader

Ja

Nee

Weet ik niet

d. Relatie tussen de dader en de patiënt

Ja

Nee

Weet ik niet

e. Een omschrijving van de soorten van
ervaren geweld

Ja

Nee

Weet ik niet

f. Een beschrijving van een recent
incident van mishandeling (b.v. datum,
tijd, wat er gebeurd is enz)

Ja

Nee

Weet ik niet

g. Een beschrijving van soort en lokalisatie
van elk lichamelijk letsel

Ja

Nee

Weet ik niet

h. Een kaart van een lichaam waarop de
lokalisatie van letsel kan worden
aangegeven

Ja

Nee

Weet ik niet

i. Of er informatie over verwijzing aan de
patiënt was gegeven

Ja

Nee

Weet ik niet

j. Of de verwijzing door de patiënt werd
geaccepteerd

Ja

Nee

Weet ik niet

k. Aanwijzingen over de stappen die de
patiënt heeft ondernomen

Ja

Nee

Weet ik niet

l. Of er kinderen zijn in het gezin

Ja

Nee

Weet ik niet
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m. Een beoordeling van de veiligheid van
de patiënt en eventuele kinderen

Ja

Nee

Weet ik niet

39. Hebt u nog overige opmerkingen over
de documentatie van huiselijk geweld,
schrijf deze dan hier op

DEEL 8: VERWIJZING VAN PATIËNTEN DIE HUISELIJK GEWELD ONTHULLEN
Lokale organisaties die zich specifiek bezig
houden met Huiselijk geweld
(slachtofferhulp,caw ,vluchthuis, …)

40. Waar verwijzen hulpverleners patiënten
naartoe die huiselijk geweld onthullen?
Kruis alles aan wat van toepassing is

Maatschappelijk werker
Politie
Weet ik niet
Een andere zorgverlener
(gaarne toelichten wie dat is)

Overige (gaarne toelichten)

Informatie over de organisatie
wordt aan de patiënt gegeven

41. Hoe wordt er verwezen? (kruis alles aan
wat van toepassing is)

De zorgverlener neemt
contact op met de
organisatie namens de patiënt
Weet ik niet
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42. Hebt u nog overige opmerkingen over het
verwijzen, schrijf deze dan hier op

DEEL 9: EVALUATIE VAN DE INTERVENTIE
43. Is er een evaluatie van de interventie?
Ja
44. Indien van toepassing, geef informatie over
de verantwoordelijke voor de uitvoering van
de evaluatie.

45. Geef informatie over rapporten of
gepubliceerd werk (b.v. referentie, website)
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Nee

Weet ik niet

DEEL 10: DEELNAME IN ONLINE EUROPEES NETWERK
46. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een
Europees netwerk over gezondheidszorg
interventies in de aanpak van huiselijk geweld?

Ja

Nee

47. Wenst u de volgende informatie
beschikbaar te stellen op de website?

Handleidingen Huiselijk
Geweld Training

Kruis alles aan wat van toepassing is

Richtlijnen Huiselijk
geweld /beleidsnota’s
Instrumenten voor
routinematig vragen
Documentatie formulieren
Evaluatie rapporten
van de interventie
Overige (gaarne toelichten)

48. Hebt u kennis heeft over andere huiselijk
geweld interventies die zich richten op
zorgverleners binnen de verloskundige of
eerstelijns zorg in uw stad/regio/land, wilt u
dan de contactgegevens verstrekken?
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Weet ik niet

Bedankt voor uw tijd. Uw antwoorden zijn erg belangrijk voor ons.
Hebt u bepaalde documenten die u graag zou willen delen (b.v. richtlijnen voor huiselijk
geweld, formulieren voor routinematig vragen en documentatie, trainingshandleidingen,
evaluatie rapporten etc) email deze dan alstublieft naar de coördinator van deze vragenlijst.
Dr Loraine Bacchus
London School of Hygiene & Tropical Medicine
Gender Violence & Health Centre
Loraine.Bacchus@lshtm.ac.uk
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