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IVO en huiselijk geweld

• Wie/wat is IVO?
• Ketenzorg in Zuid Limburg
• Subsidieaanvraag effect 

daderhulpverlening
• Traject daders De Waag
• Waarom combi huiselijk geweld en 

middelengebruik



Wat kunt u verwachten in deze 
presentatie?

En ….
wat ik NIET vertel



Inhoud van deze presentatie

• Korte introductie
• Prevalentie huiselijk geweld in combinatie met 

middelengebruik
• De aard van de samenhang
• Theorieën omtrent de samenhang
• Behandeling: hoe beïnvloedt middelengebruik het 

effect
• Conclusies tot zover
• Suggesties voor onderzoek en praktijk



Introductie
De definitie van HG in Nederland
• Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van

het slachtoffer is gepleegd
• Slachtoffer en pleger van huiselijk geweld maken 

deel uit van elkaars leefomgeving
• Slachtoffers van geweld kunnen zijn: kinderen, 

vrouwen, mannen en ouderen
• Plegers van huiselijk geweld kunnen zijn: 
(ex-)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden
• Het gaat om geestelijk, fysiek en seksueel geweld, 

belaging en bedreiging



Het aantal vrouwen dat ooit 
slachtoffer was van partnergeweld
WHO, 2006
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Prevalentie combinatie HG en Alcohol

• In de V.S. geloofde 55% van de slachtoffers dat hun 
partner alcohol dronk voorafgaand aan een 
geweldsgebeurtenis (Bureau of justice statistics, 
1998)

• In Engeland geloofde 32% van de slachtoffers dat 
(Mirrlees-Black, 1999)



Prevalentie combinatie HG en Alcohol
Carcach, 1998, Pridemore, in press)

• In Australië bleek 36% van de daders die hun 
partner vermoordde onder invloed van alcohol 
tijdens het incident

• In Rusland was dat 11% van de daders



Prevalentie combinatie HG en Alcohol
Department og Health, South Afrika, 1998)

• In Zuid Afrika rapporteerde 65% van de vrouwen dat 
hun partner meestal of soms alcohol gebruikte 
voorafgaand aan het geweld in de afgelopen 12 
maanden



Prevalentie combinatie HG en drugs
Lee et.al., 1997; Moore & Stuart, 2003

38%van de mannen die in behandeling waren voor 
cocaïne afhankelijkheid (in de V.S.), bleek 
partergeweld te plegen

(psychische gezondheid, drop out, recidive)

53% van de mannen in behandeling voor 
partnergeweld  rapporteerde gebruik van 
marihuana, 25% gebruikte dagelijks



Hoe ziet die samenhang eruit?



Effectsize 0.22
Lipsey et.al., 1997

In een meta-analyse van de literatuur rapporteerde 
Lipsey een effects size van 0,22 voor het verband 
tussen alcohol en huiselijk geweld.

Interpretatie: De bovenste helft van de drinkers heeft 
een 2 keer zo grote kans op huiselijk geweld 
vergeleken met de onderste helft van de drinkers



Frequentie en hoeveelheid alcohol
O’Leary & Schumacher, 2003; Johnson, 2000; Rehn, Room & Edwards, 2001; Leonard 
& Cuigley, 1999

Lineaire associatie tussen alcoholconsumptie van de pleger en 
partnergeweld is zwak
(zowel frequentie als kwantiteit)

Het drinkpatroon is van groter belang! Zwaar drinken 
bingedrinken, en frequent drinken hangen meest samen met 
partnergeweld

Drinkpatronen voorspellen partergeweld in de toekomst



Drinkpatronen
Weinsheimer et al., 2005; Mirrlees- Black, 1999; Leadley, Clark & Caetano, 
2000

Probleemdrinkers en zware drinkers hebben een 
groter risico om slachtoffer te worden van 
partnergeweld

Wanneer er grote verschillen zijn tussen de 
drinkpatronen van de partners, is de kans op 
partnergeweld groter: stellen waar 1 partner 
excessief alcohol gebruikt hebben een grotere kans 
op alcohol gerelateerde ruzies en fysiek geweld 



Psychische gezondheid en alcohol
Walton-Moss et.al., 2005; False-Steward, Leonard & Bircher, 2005

Het hebben van een slechte of matige psychische 
gezondheid vormt samen met overmatig 
alcoholgebruik een risicofactor voor het plegen van 
partnergeweld

Zwaar drinken hangt sterker samen met ernstig 
partnergeweld onder mannen met een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis



Verwachtingen en tevredenheid
Field, Caetano & Nelson, 2004; White & Chen, 2001

Het hebben van de verwachting dat alcohol leidt tot 
agressie, verhoogt de kans om geweld te gaan 
plegen jegens de partner 

•
Ontevredenheid met de relatie versterkt de link 
tussen alcoholgebruik en partnergeweld door 
alcohol escaleren de reeds bestaande conflicten



Verder over alcohol…..
Roberts et.al., 1997; Abrahams, Jewkes & Laubscher

Veel vrouwen gaan probleemdrinken nadat zij 
slachtoffer werden van geweld 

Maatschappelijke overtuigingen over 
alcoholgebruik, gender rollen, en geweld spelen ook 
een rol. In sommige landen bijvoorbeeld wordt 
zowel alcoholgebruik als geweld tegen vrouwen 
gezien als “mannelijk” gedrag (Abrahams, Jewkes &
Laubscher)



Partnergeweld en middelengebruik 
komen dan wel samen voor in 
crossectionele studies; 

en middelengebruik voorspelt 
partnergeweld en andersom in 
longitudinale studies:

MAAR: wat verklaart nou dat 
verband?



5 verklaringen voor verband tussen
alcohol en partnergeweld

1. Direct effect
2. Indirect effect
3. Andere onderliggende factor
4. Individuele en maatschappelijke overtuigingen
5. Alcoholconsumptie als gevolg



Direct effect
Room, Babor et.al., 2005; Chermack & Taylor, 1995; Critchlow, 1983

Alcoholgebruik heeft een direct effect op het 
cognitieve en fysieke functioneren: de zelf-controle 
neemt af, evenals het vermogen om te komen tot 
niet-gewelddadige oplossingen van conflicten 
binnen relaties

Verwachtingen van de effecten van alcohol leiden tot 
partnergeweld



Indirect effect
(Shillington et.al., 1995; Worldbank and Institute of Sociolgy, 1999)

Excessief drinken door een van de partners kan leiden 
tot financiële problemen, problemen met de 
verzorging van kinderen, ontrouw, of andere 
gezinsgerelateerde stressoren. Dit kan leiden tot 
spanningen in de relatie en tot conflicten, en 
daarmee de kans op geweld tussen partners 
vergroten 



Onderliggende factor
Fals-Stewart et.al., 2003

Een andere factor die onderliggend is aan zowel 
alcoholgebruik als partnergeweld verklaart de 
samenhang: bijvoorbeeld antisociale 
persoonlijkheidsstoornis



Overtuigingen
Field, Caetano & Nelson, 2004

Individuele en maatschappelijke overtuigingen dat 
alcohol kan leiden tot agressie kunnen het 
gewelddadige gedrag na het drinken aanmoedigen, 
evenals het gebruik van alcohol als excuus 
aanmoedigen



Alcohol als gevolg
Wingood, DiClemente & Raj, 2000

Het ervaren van geweld binnen een relatie kan leiden 
tot alcoholconsumptie als copingstrategie of zelf-
medicatie



Sterke associatie tussen alcohol en 
geweld
Zie Leonard, 2005 voor een overzicht

De associatie tussen alcoholgebruik en huiselijk 
geweld wordt ook gevonden wanneer bij de analyse 
wordt gecontroleerd voor vijandigheid, antisociaal 
gedrag, normatieve meningen over agressie.

Ook blijft de associatie bestaan wanneer is 
gecontroleerd voor tevredenheid met de relatie.

Is er dan sprake van een direct effect?



Longitudinaal dagboek onderzoek
Fals-Stewart, Golden & Schumacher, 2003

Direct effect door intoxicatie en verwachtingen
….of indirect effect door verslechtering relatie
…of is persoonlijkheidsstoornis onderliggend aan 

beide?

Direct effect zou relatie in de tijd moeten laten zien: 
gebruik gaat vooraf aan geweld, geweld volgt 
binnen korte tijd na gebruik



Longitudinaal dagboek onderzoek
Fals-Stewart, Golden & Schumacher, 2003

• 149 mannen in behandeling voor verslaving, die ook 
pleger zijn van partnergeweld

• Beide partners houden dagboek bij: start en einde
van middelengebruik, start en einde van geweld, 
type geweld etc.

• Elke week mailen aan onderzoeker, anders 
telefonisch interview

• Dagen dat partners elkaar niet zien: eruit



Longitudinaal dagboek onderzoek
Fals-Stewart, Golden & Schumacher, 2003

• Op 66% van de dagen waarop geweld plaatsvond 
gebruikte de mannelijke pleger drank of drugs

• Bij analyse gecontroleerd voor APS en 
ontevredenheid met relatie

• Op dagen waarop de mannen alcohol gebruikten 
was de kans op geweld 4 keer zo groot; op dagen 
waarop ze cocaine gebruikten 3 keer (heroine en 
cannabis geen verband)

• Het grootste deel van de geweldsgebeurtenissen 
vond plaats tijdens of kort nadat middel gebruikt
werd



Prachtige studie

Maar: is dit voldoende bewijs voor een farmacologisch
effect van alcohol en cocaine op geweld? 

Leonard, 2005:
Bewijs is nog steeds suggestief

Laboratorium onderzoek beter, maar niet 
generaliseerbaar



Longitudinaal onderzoek drugs
Bassel, Gilbert, Wu et.al (2005); (Brewer, 2005); Brewer et.al., 1998

Frequentie van partner geweld bij vrouwen in
methadon behandeling: vrouwen die na 6 maanden 
crack (cocaïne) gebruik rapporteerden, 
rapporteerden na 12 maanden vaker incidenten van 
partnergeweld. Zelfde bevinding voor marihuana

Ook bleek dat vrouwen die bij 6 maanden 
partnergeweld rapporteerden, vaker heroïne 
gebruikten na 12 maanden. 



Longitudinaal onderzoek drugs
Bassel, Gilbert, Wu et.al (2005); (Brewer, 2005); Brewer et.al., 1998

Bassel concludeert: relatie tussen partnergeweld en 
drugs werkt beide kanten uit, en verschilt per type 
drugs

Brewer niet eens met deze conclusie
niet gecontroleerd voor 
persoonlijkheidsstoornissen
niet gecontroleerd voor druggebruik eerste meting
relatie nog steeds niet helder: dagboekmethode 
nodig!



WHO concludeert:

Discussie over de verklaringen nog 
niet afgelopen. 

Er is beperkt empirisch bewijs.

Goede longitudinale studies nodig



Behandeling
Stuart et al., 2003; O’Farrell et al., 2003; O’Farrell et al. 1999

De behandeling van alcoholafhankelijkheid bij mannen 
leidt tot een significante afname van fysiek en 
psychisch geweld van deze mannen tegen hun 
vrouwen, 6 en 12 maanden later

Hetzelfde geldt voor verbale agressie, tot 2 jaar na de 
behandeling



Behandeling
Fals-Stewart et al., 2002

Behandeling van dugsverslaafden en 
alcoholverslaafden dmv relatietherapie, zorgt voor 
afname van het geweld vergeleken met voor de 
behandeling de behandeling

Mannen die aan deze relatietherapie deelnamen 
vertoonden daarna minder geweld dan mannen die 
aan individuele therapie deelnamen



Drop out
Daly & Pelowski, 2000 (review); Dalton, 2001

Mannen die plegerbehandeling niet afmaken 
rapporteren vaker hoog middelengebruik en 
problemen door middelengebruik, dan mannen die 
de behandeling afmaken

Dalton: Voorspeller voor het niet afmaken was bij 44% 
van de mannen symptomen van druggebruik, bij 
17% van de mannen werkeloosheid



Recidive
Gordon & Moriarty, 2003

Plegers die middelen gebruiken recidiveren vaker na 
plegerbehandeling dan zij die geen middelen 
gebruiken

(Gemeten aan de hand van justitiecijfers)



Preventie
WHO, 2006

Er zijn geen voorbeelden van preventie specifiek voor 
middelengebruik gerelateerd partnergeweld

De WHO concludeert dat de aparte 
preventiestrategieën voor middelen en geweld 
gehanteerd kunnen worden



Conclusies alcohol, tot zover…..

In 32 tot 55% van de gevallen van partnergeweld is er 
sprake van alcoholgebruik

Risicofactoren voor alcoholgerelateerd partnergeweld
zijn bekend

Verklaringen voor de samenhang zijn nog niet helder

Alcoholgebruik is voorspeller van drop-out bij 
behandeling

Behandeling voor alcoholafhankelijkheid zorgt voor 
afname geweld



Conclusies alcohol, tot zover…..
Leonard, 2005

Leonard beantwoordt de vraag of alcoholgebruik 
bijdraagt aan het optreden van huiselijk geweld als 
volgt:

JA!
Er is voldoende bewijs, maar eigenlijk kun je het niet 

onderzoeken!!
Citaat: alcohol is noch een noodzakelijke, noch een 

voldoende oorzaak van huiselijk geweld



Conclusies drugs, tot zover…..



Hoe nu verder

• Longitudinale studies over wat wat verklaart
• Niet de verklaringen apart, maar BioPsychoSociaal 

model toetsen
• Bij middelenbehandeling checken of geweld 

plaatsvindt; verwijzen of opnemen in behandeling
• Bij plegerbehandeling middelengebruik goed meten; 

verwijzen of opnemen in behandeling
• Onderzoek naar wat beste werkt: eerst behandeling 

voor middelengebruik of eerst voor geweld



Vragen en discussie
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