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PARTNERGEWELD, 4 
TYPERINGEN (JOHNSON)
1. INTIEME TERREUR
2. SITUATIONEEL PARTNERGEWELD
3. GEWELDDADIG VERZET
4. WEDERZIJDSE GEWELDDADIGE 
CONTROLE



CONTROLE EN 
PARTNERGEWELD

Geslacht

Wederkerigheid

Frequentie/ernst



GAAT CONTROLE GEPAARD MET 
MEER PSYCHOPATHOLOGIE?
Dadertypologie van Holtzworth-Munroe & Stuart
(1994)

Drie typen plegers:
- Alleen Huiselijk Geweld
- Dysfoor/Borderline
- Algemeen Gewelddadig/Antisociaal



PLEGERS EN PSYCHISCH 
FUNCTIONEREN

Dutton & Golant (2000)

Normale spectrum; introvert/’overgeremde’ plegers enerzijds en
extraverte, narcistisch krenkbaren anderzijds

Psychopathologisch spectrum: psychopathische plegers en 
cyclisch emotioneel  labiele plegers (borderline, PTSS) 

Grootste groep plegers uit het normale spectrum  (de helft) 
uit het psychopathologisch spectrum beide een kwart



RISICOFACTOREN PLEGEN 
PARTNERGEWELD BIJ BEPAALD 
DADERTYPE
Meeste risicofactoren bij het antisociale type:
- Misbruik en/of verwaarlozing, getuige van geweld tussen ouders in 
de kindertijd sterke voorspeller voor het plegen van partnergeweld
- Vaker sprake van onverwerkt en onbehandeld vroegkinderlijk 
trauma welke zich heeft geworteld in de persoonlijkheid
- Omgang met criminele leeftijdsgenoten
- Problematisch middelengebruik
- Impulsiviteit
- Vijandige attitudes over vrouwen
- Positieve attitudes over geweld



PSYCHOPATHOLOGIE PARTNERS VAN 
PLEGERS VAN PARTNERGEWELD

Grote samenhang tussen slachtofferschap van partnergeweld
en psychische klachten; met name depressie, PTSS en alcoholmisbruik

Overige vormen van psychopathologie waaronder 
persoonlijkheidsproblematiek zijn minder onderzocht



DE ROL VAN GENDER BIJ 
PARTNERGEWELD

https://www.youtube.com/watch?v=azwi5iYyWGw

….oog hebben voor rollen, patronen en verwachtingen die soms 
onuitgesproken kunnen meespelen

…en aandacht geven aan verschillen in macht, controle en 
afhankelijkheid die daaruit kunnen ontstaan

https://www.youtube.com/watch?v=azwi5iYyWGw


BEWEZEN EFFECTIEVE  
INTERSECTORALE AANPAK HG/KM

• 60 nieuwe zaken per jaar, 75 
monitoring, >500 gezinnen

• Afname kindermishandeling en 
partnergeweld

• Afname van traumaklachten
• Toename van emotionele veiligheid
• Verbetering welzijn ouders en kinderen
• Terugdringen van armoede en 

werkeloosheid



PAUZE

Na de pauze ervaringsspreekster Roelie 
en ruimte voor vragen en uitwisselen gedachten



ROELIE



LEESTIPS
• Gezinsprofiel intieme terreur van Augeo: https://gezinsprofielen.augeo.nl/augeo-special-gezinsprofielen/intieme-terreur
• Educatieve film “Zij lijkt het probleem te zijn” over intiem geweld incl. interviews experts: 

https://professionals.verdwenenzelf.org/documentaire/
• Wijnen, E. (2021); Jij bent het probleem. Uitgeverij Growingstories
• Compte, L. Groenen, A. (2020). Als Liefde overleven wordt. de vele gezichten van partnergeweld. Antwerpen: Pelckmans. 
• Aarten, P., Boelema Robertus, C., Alink, L., & Liem, M. (2020). Wanneer blaffende honden bijten. Een vergelijking tussen fataal en niet-

fataal huiselijk geweld. SDU: Den Haag.
• Groenen, A., LeCompte, T., & Franck, P. (2021). Intieme terreur in relaties: ik mocht nooit alleen naar de supermarkt. Sociaal.net.
• Groenen, A. & Weewauters, M. (2020). Er is geen kant-en-klare-oplossing voor stalking, Sociaal.net.
• Regioplan en Geweld Hoort Nergens Thuis (2021). Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld: Handreiking voor 

casuïstiekbespreking in het kader van opleiding, training, intervisie of themabijeenkomsten, ministeries van VWS en JenV en de 
VNG.

• Steketee, M., Tierolf, B., Lünnemann, K. & Lünnemann, M. (2020). Kan huiselijk geweld en
• kindermishandeling echt stoppen? Kwestie van lange adem. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
• Factsheet Intieme Terreur

https://gezinsprofielen.augeo.nl/augeo-special-gezinsprofielen/intieme-terreur
https://professionals.verdwenenzelf.org/documentaire/

