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Onderzoeksvragen:

• Is het geweld gestopt?

• Hoe staat het met het welzijn van 

ouders en kinderen?

• Wat is de relatie van het geweld op het 

welzijn van ouders en kinderen?

• Welke hulp hebben de gezinnen 

ontvangen?

• Wat is de relatie van de ontvangen hulp 

op het welzijn van ouders en kinderen? 

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/kwestie-van-lange-adem/

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/kwestie-van-lange-adem/


In welke mate draagt de inzet van een beschermingsmaatregel bij 

aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

- Voor welke gezinnen wordt een jeugdbeschermingsmaatregel 

ingezet?

- Is gedwongen hulp voor deze gezinnen effectiever dan wanneer 

hulp in het vrijwillige kader had plaatsgevonden?

Onderzoeksvragen



1,5 jaar

Twee cohorts

1024 

gezinnen

302 gezinnen



Deelnemende GI’s en VT regio’s 



Voorlopige resultaten

• Complexe problematiek bij aanvang maatregel

• Duidelijke afname van partnergeweld en kindermishandeling na 1,5 jaar

• Geweld duurt ook voort

• Welzijn van ouders is verbeterd, maar nog steeds veel problemen bij opvoeding

• Welzijn kinderen is verbeterd, meer emotionele veiligheid en meer hechting. 

• Nog veel kinderen met traumaklachten.
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Complexe problematiek 

• Trauma ouders 

• Geschiedenis van huiselijk geweld

• Opvoedstress

• Alcoholgebruik

• Trauma kinderen

• Emotionele onveiligheid

• Hechtingsproblematiek

• Gedragsproblematiek kinderen

• Kwaliteit van leven

Cumulatie van risicofactoren



Voor welke gezinnen wordt een 
maatregel ingezet?

• Partner geweld ernstiger/frequenter bij 

melding VT

• Gezinnen mét maatregel: 

-hogere opvoedstress

-veel alcoholgebruik

-hogere kwaliteit van leven (relatief)



JB Kinderen zonder maatregel

• Hebben zelf ook te maken met geweld in de 

thuissituatie.

• Opvoedstress van ouders ligt lager voor deze 

kinderen.

• Traumaklachten zijn minder, maar nog steeds 

ver boven het landelijk gemiddelde 

• Emotionele onveiligheid & hechting 

gemiddeld. gunstiger dan broertjes/zusjes, 

maar nog steeds zorgelijk.

• Ervaren kwaliteit van leven hoger dan 

broertjes/zusjes.
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Geweld duurt ook voort
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• Bij ongeveer de helft van de gezinnen nog sprake van veel/ernstig 

geweld

• Incidentie van zowel partnergeweld & kindermishandeling is 

afgenomen

• Gezinnen waar geen bemoeienis meer is van jeugdbescherming na 

1,5 jaar -> ook nog sprake van ernstig geweld (±50%)

Conclusie geweld na 1,5 jaar
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• Afname van traumasymptomen bij ouders 

• Ervaren opvoedstress en kwaliteit van leven verbetert over de tijd (maar blijft 

problematisch vergeleken met Nederlandse bevolking).

• Eigen alcoholgebruik verbetert niet, lichte stijging bij partners.

Conclusie welzijn ouders
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• Emotionele veiligheid is verbeterd

• Hechting is verbeterd bij GI groep

• Traumaklachten nemen af

• Ervaren kwaliteit van leven is toegenomen

Maar klachten zijn nog steeds hoger dan algemene bevolking. 

Conclusie welzijn kinderen



Goede diagnose stellen

Geweld stopt niet vanzelf

Teveel kinderen met traumaklachten

Ook kinderen zonder JB-maatregel hebben het moeilijk

Ouders hebben zelf ook problemen (in eigen jeugd)



Meer aandacht voor 
kindermishandeling en 

partnergeweld 



Veiligheid is verantwoordelijkheid van 
iedereen



Vragen? 
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