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Belemmeringen bij het signaleren van huiselijk geweld 
 
Bij het signaleren van huiselijk geweld kunnen er bij jou en je collega’s factoren zijn die je 
belemmeren in het signaleren en handelen bij huiselijk geweld. Deze belemmeringenlijst kan 
je helpen om er achter te komen welke factoren je er persoonlijk van weerhouden huiselijk 
geweld te onderkennen en te handelen. 
Bedenk hierbij dat het hebben van weerstanden ten aanzien van deze problematiek zeer 
menselijk is. Bewustwording van je eigen belemmeringen is een belangrijke eerste stap in de 
aanpak van huiselijk geweld. Een tweede stap is hoe je je belemmeringen kan overwinnen 
zodat je toch kunt handelen. 
 

o “Het zal wel zo’n vaart niet lopen”. Onderschatten van de situatie, de omvang van 
het verschijnsel en de gevolgen ervan. 

 
o Angst voor de eigen agressie bij het horen van het verhaal naar de pleger toe.  

 
o Angst voor de reacties van het slachtoffer 

 
o Angst voor de agressie van de dader(s): “Waar bemoei je je mee?” 

 
o Angst voor de reactie van de pleger naar het slachtoffer 

 
o “Ik heb het zo druk: het gaat veel tijd kosten.” 

 
o “Als ik het weet, wat moet ik er dan mee? “ 

 
o “Straks staat die dader bij mij op de stoep!” 

 
o “Wat als ik het verkeerd heb en het is helemaal geen huiselijk geweld!” 

 
o Angst voor justitiële perikelen. “Je hebt zo een klacht aan je broek” 

 
o “Het hoort niet bij mijn taak, verantwoordelijkheid” 

 
o “Als buitenstaander moet je je niet bemoeien met gezinsaangelegenheden” 

 
o “Wat haal ik overhoop” 

 
o “Ik kan me niet voorstellen dat dat bij ons zo veel voorkomt.” 

 
o “Nu is het huiselijk geweld, over een paar jaar is het weer een ander onderwerp” 

 
o “Er is toch niets aan te doen; het gaat al van generatie op generatie zo.” 

 
o “Ik heb zelf vervelende ervaringen met huiselijk geweld. Het roept te veel emoties bij 

me op” 
 

o “Ik weet niet zeker of het wel huiselijk geweld is.” 
 

o (zelf invullen)………………………………………….………………  
 


