EERGERELATEERD
GEWELD
Ouderenmishandeling.
Praat erover.

Je kent iemand die wellicht slachtoffer is van huiselijk geweld.
Waarschijnlijk speelt familie-eer hierbij een rol. In deze folder
lees je wat je kunt doen als hulpverlener. En hoe Veilig Thuis
hierbij kan helpen.

WAT IS EERGERELATEERD
GEWELD?

MELDCODE BIJ (VERMOEDENS
VAN) EERGERELATEERD GEWELD

Eergerelateerd geweld is: ‘Elke vorm
van geestelijk of lichamelijk geweld,
gepleegd vanuit een collectieve
mentaliteit. In reactie op een (dreigende)
schending van de eer van een man
of een vrouw en daarmee van zijn of
haar familie, waarvan de buitenwereld
op de hoogte is of dreigt te raken.’
(Werkdefinitie ministerie van Justitie,
Beke 2005).

Bij elke vorm van huiselijk geweld en
kindermishandeling moet je als profes
sional de Meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling naleven. Bij eer
gerelateerd geweld geldt een aparte
meldcode. De stappen zijn dan als volgt:

KENMERKEN
VAN
KENMERKEN
VAN
EERGERELATEERD
GEWELD
EERGERELATEERD GEWELD

STAP 2

• Het motief ligt in het beschermen of in het
•herstellen
Het motief
in het beschermen of
van ligt
de familie-eer.
in
het
herstellen
de familie-eer.
• Het geweld gebeurt van
meestal
•weloverwogen
Het geweld gebeurt
meestal
en gepland.
weloverwogen en
gepland.
• De (schoon)familie
stemt
veelal in met de
•maatregelen.
De (schoon)familie stemt veelal in
de maatregelen.
• Hetmet
herstel
van de eer moet bekend
•worden
Het herstel
van de eer moet bekend
in de gemeenschap.
worden
in
de
gemeenschap.
• De pleger wordt vaak
aangewezen door de
•familie.
De pleger wordt vaak aangewezen
door de familie.

STAP 1
Breng de signalen in kaart die je zorg
bevestigen of ontkrachten.

Bespreek deze signalen altijd met een
deskundige of met Veilig Thuis: is je zorg
terecht?

STAP 3
Ga alleen in gesprek met betrokkene(n)
na overleg met een deskundige of Veilig
Thuis.

STAP 4
Maak vervolgens een inschatting van de
urgentie en risico’s van de situatie.

STAP 5
Organiseer hulp en/of meld het bij Veilig
Thuis als de situatie acuut/structureel
onveilig is.

Meer informatie vind je in de folder
‘Meldcode bij (vermoedens van)
eergerelateerd geweld’, die je kunt
vinden op www.movisie.nl.

WELKE SIGNALEN GEEFT EEN
(MOGELIJK) SLACHTOFFER?
• Angst voor geweld vanuit de familie.
• Roddels binnen de familie/
gemeenschap.
• (Plotseling) gehaald en/of gebracht
worden door familieleden
(surveillance).
• Plotseling dragen van meer of minder
bedekkende kleding.
• Plotseling aankondigen van verloving
en/of huwelijk.
• Gedragsverandering en/of klachten
zoals depressie, negatief zelfbeeld,
zelfbeschadiging, eetproblemen en
slecht slapen.
• Verbreken van sociale contacten
zonder duidelijke reden.
• Schuld/schaamtegevoelens en/of
loyaliteitsconflicten.
• Wegloopgedrag, bijvoorbeeld
weglopen van huis.
• (Structureel) verzuim van school en/of
dagbesteding.
• Verminderde prestaties, bijvoorbeeld
op school.
• Opzien tegen de komende vakantie.
• Mijden van medische en
psychologische zorg.
• Geen beschikking hebben over
identiteitsdocumenten.
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Thuis: over wat je kunt doen bij
• Geeft
• Geeftgeweld
advies over
wat je kunt
huiselijk
of kindermishandeling.
doen bij wat
huiselijk
• Onderzoekt
nodiggeweld
is voorofeen veilige
kindermishandeling.
situatie.
• Onderzoekt
wat nodig
is voor
een is.
• Zorgt
voor passende
hulp als
dit nodig
veilige
situatie.
• Werkt
samen
met jou en hulpverleners in
• buurt.
Zorgt voor passende hulp als dit
de
nodig is.
Werktover
samen
met jou en
Voor• advies
huwelijksdwang
hulpverleners in de buurt.
en achterlating:
• LKHA, 070 - 34 54 319
Voor advies over huwelijksdwang
achterlating:
Voorenopvang
en behandeling:
• LKHA,(in
070
34 54 319
• Moviera
de-regio),
088 - 3 744 744
Voor opvang
en behandeling:
• Sterk
Huis (landelijk),
• Moviera
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013
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- 3 744 744
• Fier088
(landelijk),
• Sterk
Huis
(landelijk),
088
- 20 80
000,
013 - 54 33 073
of www.chatmetfier.nl
• Fier (landelijk),
088 - 20 80 000,
of www.chatmetfier.nl

VEILIG THUIS GELDERLAND-ZUID
T 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar bij spoed)
Bij direct gevaar bel 112
E secretariaatveiligthuis@veiligthuisgz.nl
I www.veiligthuisgelderlandzuid.nl
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