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Samenvatting
In het onderzoek dat voor u ligt is de connectie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling bestudeerd en dan met name welke samenwerkingsopties bestaan voor
professionals in de aanpak van het probleem. Er zijn data verzameld onder
dierenarts(assistent)en en Veilig Thuis medewerkers werkzaam in de provincie Groningen,
om te onderzoeken hoe zij denken over het onderwerp en een gezamenlijke aanpak.
Relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling
Huiselijk geweld en dierenmishandeling komen gelijktijdig voor binnen gezinnen; hoe vaak
deze geweldsvormen precies samengaan is nog onduidelijk. Huisdieren worden bijvoorbeeld
mishandeld als middel tot dwang en controle bij partnergeweld, maar ook als
chantagemiddel om slachtoffers van kindermisbruik de mond te snoeren. Slachtoffers van
huiselijk geweld met huisdieren stellen hun vlucht uit vanwege een gebrek aan geschikte
opvang voor het dier, waardoor het geweld langer voortduurt dan nodig. Huisdieren spelen
een rol bij de overwegingen van slachtoffers en velen zijn bang voor de veiligheid van het
dier als deze bij de (ex-)partner achterblijft. Sommige kinderen die zelf mishandeld zijn
geweest, getuige waren van huiselijk geweld of dierenmishandeling, zullen zelf ook dieren
mishandelen.
Mogelijkheden tot een gezamenlijke aanpak
Samenwerking is in allerlei werkfases van Veilig Thuis mogelijk, zowel op het gebied van
signaleren, melden, registratie, screening, risico-taxatie en het opstellen van veiligheids-,
hulpverlenings- en herstelplannen. Voorbeelden zijn gezamenlijke trainingen om
deskundigheid en kennis over signaleren, melden en helpen te bevorderen; campagnes om
bewustzijn onder slachtoffers, plegers en omstanders te bevorderen; informatie en
oplossingen op de website van Veilig Thuis en dierenartspraktijken te zetten. Wat betreft
melden en registratie is cross-rapportage vanuit dierenhulpverleners aan Veilig Thuis
mogelijk, en vanuit Veilig Thuis aan 114 Red een Dier, de dierenbescherming, de
dierenpolitie en het LED (met behulp van dierenarts). Samenwerking op het gebied van
screening en risico-taxatie kan door het toevoegen van dier- dan wel gezinsgerelateerde
vragen. Voorbeelden van samenwerking op het gebied van veiligheids-, hulpverlenings- en
herstelplannen zijn opvangmogelijkheden voor slachtoffer en huisdier samen; opvang van
huisdieren bij pleeggezinnen via Blijf van mijn Dier; de inzet van huisdieren bij traumatherapie voor kinderen; inzet van dierengedragstherapie voor mishandelde dieren.
Beschrijvende resultaten
Bijna alle respondenten zijn bekend met het feit dat er een relatie bestaat tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling. De meerderheid van de respondenten is het dan ook vaak
eens met stellingen over het onderwerp, die in overeenstemming zijn met bevindingen uit
wetenschappelijk onderzoek. Twee derde van de professionals heeft geen ervaring met het
melden van geweld waar de andere beroepsgroep doorgaans mee werkt. Dierenartsen
voelen zich over het algemeen minder vaardig in het handelen bij dierenmishandeling en

2

huiselijk geweld dan Veilig Thuis medewerkers. Dit is begrijpelijk omdat Veilig Thuis
medewerkers meer getraind zijn in werken met cliënten waar geweld speelt.
De helft van de dierenarts(assistent)en werkt niet met een meldcode t.a.v.
dierenmishandeling en bijna twee derde van de Veilig Thuis respondenten weet niet of dit
het geval is. Wel Desondanks is onder beide type respondenten veel steun voor het beter
toepassen van de meldcode dierenmishandeling en het toevoegen van dierenmishandeling
aan de meldcode huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Er is ook veel steun voor het onderzoeken van samenwerkingsopties door Veilig Thuis met
andere sectoren. De voorkeuren van dierenarts(assistent)en gaan vaker uit naar
dierenartsen en de dierenpolitie, terwijl meer Veilig Thuis medewerkers de
dierenbescherming noemen. Tevens zijn veel respondenten het ermee eens dat Veilig Thuis
vraagt naar het welzijn van dieren en dierenartsen vragen naar het gezin. Meer Veilig Thuis
medewerkers hebben behoefte aan een workshop of flyer dan dierenarts(assistent)en.
Factoren die het ingrijpen bij geweld belemmeren zijn vooral gebrek aan kennis over
dierenmishandeling (onder Veilig Thuis respondenten) en gebrek aan kennis over huiselijk
geweld (onder dierenarts(assistent)en). Dierenarts(assistent)en noemen ook het gebrek aan
duidelijkheid en eenheid en definities van huiselijk geweld en dierenmishandeling een
belemmering, het moeilijk kunnen herkennen van de geweldsvormen en het persoonlijke
risico dat eraan verbonden is. Verder worden er weinig belemmeringen genoemd.
Verklarende resultaten
Wanneer professionals niet weten of zij vaardig zijn in cliënten doorverwijzen bij
dierenmishandeling, zijn ze minder positief over een gezamenlijke aanpak. Dit geldt ook voor
professionals die niet weten of hun werkplek een protocol/meldcode hanteert bij het
handelen bij dierenmishandeling. Als het gaat over de kennis over het verband tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld, zien we voor twee stellingen significante verschillen
die theoretisch niet goed te duiden zijn. Tot slot is gebrek aan kennis over zowel huiselijk
geweld als dierenmishandeling een significante factor die professionals belemmert in het
ingrijpen bij geweld.
Verschillen in bekendheid met het probleem en eerdere ervaringen met het melden bleken
geen invloed te hebben op de bereidheid. Verschillen in vaardigheden bij het handelen bij
(vermoedens van) huiselijk geweld of dierenmishandeling hadden geen invloed op de
bereidheid. Belemmeringen als een beperkte taakopvatting, verantwoordelijkheidsbesef of
grote werklast (gebrek aan geld, tijd en een te grote werkdruk) bleken geen verschil te
verklaren in de bereidheid tot een gezamenlijke aanpak.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel mogelijkheden tot samenwerking bestaan en dat
professionals uit beide sectoren hier over het algemeen positief tegenover staan. Een gebrek
aan kennis en vaardigheden in het effectief handelen lijkt eerder aan de orde te zijn, dan een
gebrek aan kennis over de samenhang van de twee geweldsvormen. Dit indiceert dat
deskundigheidsbevordering door middel van training een eerste belangrijke stap kan zijn.
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1. Introductie
1.1 Aanleiding
De gemeente Groningen heeft het Kenniscentrum Veilig Thuis Groningen verzocht
om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is tussen professionals uit de
dierenbranche en professionals van Veilig Thuis, in de aanpak van huiselijk geweld en
dierenmishandeling. Uit Nederlands en internationaal onderzoek blijkt namelijk dat
dierenmishandeling en huiselijk geweld vaak samengaan (Alleyne & Parfitt, 2019;
Enders-Slegers & Janssen, 2009), waardoor de verwachting is dat dit probleem ook
bestaat in Groningen. Ondanks de connectie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling, ontbreekt een gezamenlijke aanpak van professionals uit de
dierenbranche en het sociaal werk vaak (Randour, Smith-Blackmore, Blaney,
DeSousa & Guyony, 2019), zo ook in de provincie Groningen1. Zo kunnen Veilig Thuis
hulpverleners naast huiselijk geweld, ook dierenmishandeling tegenkomen en
kunnen dierenartsen naast dierenmishandeling, ook huiselijk geweld tegenkomen in
hun werk. Wanneer een dierenarts signalen herkent van huiselijk geweld, kan dit de
dierenarts bijvoorbeeld aanleiding geven om te onderzoeken of er ook sprake is van
dierenmishandeling. Bij een samenwerking kunnen beide sectoren een rol spelen in
het signaleren, melden en aanpakken van geweld waar de andere sector doorgaans
mee te maken heeft. Kwetsbare groepen en professionals kunnen profiteren van
onderzoek naar een gezamenlijke aanpak, omdat het inzicht biedt bij de
ontwikkeling van interventies, preventieve maatregelen en bij de besluitvorming van
professionals (Long e.a., 2007).
Het onderzoek dat voor u ligt is tweeledig; enerzijds worden concrete
samenwerkings-vormen in kaart gebracht, anderzijds wordt er bestudeerd hoe
professionals over samenwerking denken en welke bevorderende en belemmerende
factoren daarbij een rol spelen. Het onderhavige onderzoek bouwt ten eerste voort
op het verkennende scriptie-onderzoek van Langeveld en Dreunhuizen (2019) in
opdracht van Veilig Thuis Groningen, en probeert te verbeteren en aan te vullen
waar mogelijk. De opdrachtgever heeft mij gevraagd om vervolgonderzoek te doen
waar concrete aanbevelingen uitkomen en waar Veilig Thuis hulpverleners meer in
betrokken worden. Uit de interviews met professionals uit de dierenbranche in stad
Groningen, bleek dat professionals wel op de hoogte zijn van de connectie tussen
huiselijk geweld en dierenmishandeling en een samenwerking waardevol vinden.
Wel hebben zij te weinig kennis hebben over huiselijk geweld en de connectie met
1

In 2014 heeft de gemeente Pekela aangegeven een samenwerking te willen aangaan om opvang van
dieren van slachtoffers van huiselijk geweld mogelijk te maken (van der Meer, 2014). Ook zou er een
ketensamenwerking worden opgezet tussen de gemeente Pekela, opvang het Kopland, de
Dierenbescherming en de Dierenpolitie, voor het vergroten van bewustwording, vroegtijdige
signalering en digitale registratie (Kriek & Oude Ophuis, 2014). De contactpersonen bij het Kopland
waren niet op de hoogte van dit initiatief (P. Sissingh, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2019).
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dierenmishandeling. Geen van de dierenartsen en -beschermers werkte met de
meldcode en/of protocollen om dierenmishandeling te melden. Bij geen van de
Veilig Thuis locaties was er een formele samenwerking, wel geven twee
medewerkers aan hun zorgen over dierenmishandeling in geval van huiselijk geweld
te melden bij de politie.
De auteurs geven aan dat zij onnodig richtten op verschillende vormen en signalen
van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Om dat uit de weg te gaan, wordt er in
het huidige onderzoek meer literatuur bestudeerd over de kennis en attitudes van
professionals ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Ook wordt er getracht om specifiekere vragen te stellen, zodat er kan worden geduid
waar het meeste belang bij is en inzet nodig is.
Dit onderzoek bouwt ten tweede voort op ander wetenschappelijk onderzoek, met
de nadruk op onderzoeken naar de Nederlandse context. Het eerste Nederlandse
onderzoek naar dierenmishandeling en huiselijk geweld (Enders-Slegers & Janssen,
2009) bestond uit literatuuronderzoek, enquêtes onder dierenartsen interviews met
sleutelfiguren. Dit onderzoek heeft geleid tot twee landelijke onderzoeken gericht op
hulpverlening wat betreft opvangbehoefte en -mogelijkheden (Garnier & EndersSlegers, 2012; Kriek & Oude Ophuis, 2014). Daaraan vooraf gaat echter signalering,
melding en registratie van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Aangezien er al
meer bekend is over de factoren die meespelen in opvangmogelijkheden en Veilig
Thuis betrokken is bij eerdere fases, legt het huidige onderzoek de focus meer op
factoren die van invloed zijn op gezamenlijke signalering, melding, registratie en preopvang hulpverlening.
De onderhavige studie vormt samen met het scriptieonderzoek van Langeveld en
Dreunhuizen (2019), voor zover bekend, de eerste onderneming in Nederland waarin
zowel professionals uit de dierenbranche als hulpverleners op het gebied van
huiselijk geweld worden betrokken, om de mogelijkheden van een gezamenlijke
aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling te onderzoeken.

1.2 Probleemstelling
Ondanks dat de connectie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
aanwijsbaar is (Alleyne & Parfitt, 2019; Enders-Slegers & Janssen, 2009), laat
onderzoek zien dat samenwerking tussen professionals uit de dierenbranche en het
sociaal werk vaak uitblijft (Randour, Smith-Blackmore, Blaney, DeSousa & Guyony,
2019). Want hoewel onderzoeken en ontwikkelingen ook hebben bijgedragen aan de
aandacht voor het probleem in de provincie Groningen, ontbreekt daar een
gezamenlijke aanpak2.
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Een gezamenlijke aanpak wordt nodig geacht omdat huiselijk geweld en
dierenmishandeling dan eerder en beter aangepakt kunnen worden, wat de kans op
grotere schade kan verkleinen (Langeveld & Dreunhuizen, 2019). Randour en
collega’s (2019) stellen zelfs dat uit het verband tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling een verantwoordelijkheid volgt van professionals uit de mensenen dierenhulpverlening om het probleem aan te pakken. Concreet gezien kan een
samenwerking betekenen dat Veilig Thuis eerder en vaker dierenmishandeling meldt
aan de dierenbranche en eerder en vaker huiselijk geweld gemeld krijgt vanuit de
dierenbranche. Omgekeerd meldt de dierenbranche eerder en vaker huiselijk geweld
aan Veilig Thuis en krijgt ook eerder en vaker dierenmishandeling gemeld vanuit
Veilig Thuis.

1.3. Doelstelling
Voordat de eerste stappen richting daadwerkelijke samenwerking gezet worden, is
het van belang te onderzoeken hoe betrokken professionals denken over mogelijke
belemmerende en bevorderende factoren met betrekking tot samenwerking.
Onderzoek naar de opvattingen van professionals kan inzicht geven in hoeverre
wenselijk en haalbaar samenwerking is en onder welke omstandigheden
samenwerking meer of minder kans van slagen heeft. Hierdoor kan Veilig Thuis
Groningen een geïnformeerde keuze maken over het al dan niet opzetten van een
gezamenlijke aanpak van het probleem. Wanneer vervolgens op basis van de
informatie uit dit onderzoek een gezamenlijke aanpak wordt verwezenlijkt, kan
vervolgonderzoek uitwijzen of de aanname klopt dat samenwerking inderdaad zal
leiden tot eerdere signalering en een betere aanpak van dierenmishandeling en
huiselijk geweld in Groningen.
De opdrachtgever heeft aangegeven niet alleen de houdingen van professionals te
willen onderzoeken, maar ook professionals in te willen lichten over de connectie
tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Deelname aan het onderzoek
vergroot daarmee mogelijk het bewustzijn onder professionals van het probleem.
Het bijkomende effect van grotere bewustwording is in lijn met het onderzoek van
Enders-Slegers en Janssen (2009).

1.4 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak
In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal.
1. Hoe ziet een gezamenlijke aanpak er mogelijkerwijs uit?

signalering en digitale registratie (Kriek & Oude Ophuis, 2014). De contactpersonen bij het Kopland
waren niet op de hoogte van dit initiatief (P. Sissingh, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2019).
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a. In welke fases is een gezamenlijke aanpak mogelijk?
b. Wat zijn voorbeelden van samenwerkingsvormen?
De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van
documentenonderzoek. Voorbeelden zijn internationale wetenschappelijke
onderzoeken naar de connectie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling,
attitudes van dierenhulpverleners en mensenhulpverleners en onderzoek naar
samenwerkingen. Ook worden Nederlandse onderzoeken, beleidsdocumenten en
handelingsprotocollen bestudeerd.
2a. Welke persoonlijke bevorderende en belemmerende factoren voorzien
professionals bij een eventuele gezamenlijke aanpak van dierenmishandeling en
huiselijk geweld?
i. Bewustzijn
ii. Kennis
iii. Belangen
iv. Verantwoordelijkheid
v. Bekwaamheid
vi. Taakopvatting
2b. Welke organisatorische factoren zijn van invloed op de bereidheid van
professionals tot een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en
dierenmishandeling
vii. Handelingsprotocol
viii. Steun van leidinggevenden
ix. Werklast
a. Financiële middelen
b. Tijd
De tweede onderzoeksvraag wordt deels beantwoord door literatuuronderzoek en
deels door enquêteonderzoek. Er wordt een omvattende beschrijving gegeven van
organisatorische factoren die hier een rol spelen, maar enkele (beter) meetbare
factoren worden uitgevraagd via online vragenlijsten onder Veilig Thuis
medewerkers, dierenartsen en paraveterinairs werkzaam in de provincie Groningen.
De reden hiervoor is dat de effecten van een aantal factoren, waaronder coördinatie
en toewijding van leidinggevenden, pas gemeten kunnen worden bij een
daadwerkelijke samenwerking.

1.5 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden dierenmishandeling en
huiselijk geweld gedefinieerd en wordt de connectie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling beknopt beschreven, aan de hand van resultaten uit
8

internationale literatuur. In hoofdstuk 3 worden eerst samenwerkingsfasen
besproken uit de literatuur. Vervolgens worden de werkfases van Veilig Thuis
beschreven en wordt er per fase uitgelegd wat er van belang is bij een gezamenlijke
aanpak. Daarna wordt een voorbeeld van een integrale aanpak uit Canada
beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een samenvattend overzicht. Hoofdstuk 4
bestaat uit een beschrijving van de factoren die een samenwerking beïnvloeden.
Eerst worden persoonlijke factoren besproken, vervolgens organisatie factoren om
vervolgens een conceptueel te presenteren. De derde paragraaf beschrijft hoe
huiselijk geweld en dierenmishandeling een verborgen probleem is en de
moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Het hoofdstuk sluit af met positieve
ontwikkelingen. Een beschrijving van de methode kan worden gevonden in
hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat verder met de beschrijvende en verklarende
resultaten. Het laatste hoofdstuk sluit af met de conclusie, bestaande uit een
overzicht van alle resultaten, een discussie, beperkingen en aanbevelingen.
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2. De connectie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling
In dit hoofdstuk worden een aantal definities gegeven en enkele verbanden tussen
huiselijk geweld en dierenmishandeling beknopt beschreven. Dit geeft de lezer
context voor het huidige onderzoek, waarin de nadruk met name ligt op de
mogelijkheden tot een gezamenlijke aanpak van het probleem.

2.1 Definities
2.1.1. Dierenmishandeling
Onder zowel academici als dierenhulpverleners blijkt er geen eenduidige definitie
van dierenmishandeling te bestaan (Langeveld & Dreunhuizen, 2019; Garnier &
Enders-Slegers, 2012). Dierenmishandeling kan worden omschreven als “alle nietnoodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor
dieren pijn, letsel of ernstige welzijnsproblemen oplopen” (LICG, 2011). EndersSlegers en Janssen (2009) verwijzen ook naar twee wetsartikelen hieromtrent,
waarbij artikel 36 luidt “Het is verboden om zonder redelijk doel of met
overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier
pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te
benadelen”. Artikel 37 wijst op verwaarlozing en luidt “Het is de houder van een dier
verboden de nodige verzorging te onthouden”. Hoewel verwaarlozing een niet te
negeren vorm van dierenmishandeling is, is er voor dit onderzoek gekozen om het
advies van Green en Gullone (2005) op te volgen. De auteurs raden aan om in het
kader van dergelijk onderzoek de definitie van dierenmishandeling te beperken tot
intentionele fysieke mishandeling, aangezien deze vorm het vaakst samengaat met
huiselijk geweld. Dit is een belangrijk aspect, omdat er bij dierenverwaarlozing
eventueel andere mechanismen gepaard gaan.
2.1.2. Huiselijk geweld
Ook de definitie van huiselijk geweld is onderhevig (geweest) aan veranderingen
Nederland (Van Eijkern, Downes & Veenstra, 2019). Momenteel wordt er de
volgende beleidsdefinitie van huiselijk geweld gehanteerd, die ook in het
onderhavige onderzoek wordt gebruikt: geweld dat door iemand uit de huiselijke of
familiekring van het slachtoffer gepleegd is. Het geweld kan psychisch, lichamelijk of
seksueel van aard zijn, en kan gepleegd worden door (ex-)partners, gezins- en
familieleden en huisvrienden (Van der Veen, & Bogaerts, 2010; Van Eijkern e.a.,
2019). Veilig Thuis (z.j.) voegt aan deze definitie nog verwaarlozing en financiële
uitbuiting toe.
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2.2 Samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
De samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is uitgebreid
beschreven in Nederlandstalige onderzoeken door Enders-Slegers en Janssen (2009),
Garnier en Enders-Slegers (2012) en Langeveld en Dreunhuizen (2019). Deze
onderzoeken zijn geschikt voor de lezer die geinteresseerd is in meer diepgaande
beschouwingen naar het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten:


Als een huisdier wordt mishandeld, is de kans groter dat de pleger ook andere
familieleden mishandelt en andersom (Ascione, 2007; Hartman, Hageman,
Williams, & Ascione, 2018; Levitt, Hoffer, & Loper, 2016).



Tussen de 24% en 79% van de ondervraagde vrouwelijke slachtoffers van
huiselijk geweld (veelal in opvangcentra) rapporteert een samenloop van
partnergeweld en dierenmishandeling.



Plegers kunnen gemotiveerd zijn huisdieren te mishandelen om hun partner te
controleren, dwingen, bedreigen en intimideren (Simmons & Lehmann, 2007).



Het dreigen met dierenmishandeling wordt soms ingezet om kinderen stil te
houden die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik (McIntosh, geciteerd in
Garnier & Enders-Slegers, 2012).



Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren rapporteren dat zij hun vlucht
uitstellen door gebrek aan geschikte opvang voor het huisdier (Faver & Strand,
2003; Hardesty, Khaw, Ridgway, Weber & Miles, 2013). De percentages variëren
tussen de 18% en 48% (Garnier & Enders-Slegers, 2012). De vlucht wordt
gemiddeld 52 weken uitgesteld door ondervraagde vrouwelijke slachtoffers in
een opvang, waardoor volwassen slachtoffers, kinderen en huisdieren onnodig
langer in geweldsituaties verkeren (Garnier en Enders-Slegers, 2012)3.



Kinderen die zelf mishandeld zijn geweest (McEwen, Moffitt & Arseneault, 2014)
of getuige zijn geweest van huiselijk geweld of dierenmishandeling (Ascione,
Friedrich, Heath & Hayashi, 2003) lopen een groter risico om zelf dieren te
mishandelen4.



Slachtoffers geven dan ook aan het moeilijk te vinden om afstand te doen van
hun huisdier, wanneer zijzelf moeten vluchten uit een geweldsituatie. Dit is niet
alleen omdat het voelt alsof ze een kind achterlaten, ook zijn velen bang voor de

3

Een kritiek hierop is dat het niet bekend is welke andere redenen meespeelden in het uitstellen van
de vlucht en hoe lang de vlucht anders zou zijn uitgesteld.
4
Dit verband werd niet bevestigd in het onderzoek van Garnier en Enders-Slegers (2012)
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veiligheid van het dier wanneer zij deze achterlaten bij een gewelddadige (ex-)
partner (Garnier & Enders-Slegers, 2012).


Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren bezoeken vaker de dierenarts
dan niet-slachtoffers met huisdieren (Garnier & Enders-Slegers, 2012).
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3. Vormen en fasen van samenwerking
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de fases waarin een gezamenlijke
aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling mogelijk is, met specifieke
aandacht voor de werkzaamheden en fases waarin Veilig Thuis betrokken is.
Vervolgens worden bestaande en toekomstige toepassingen in de aanpak van
huiselijk geweld en dierenmishandeling besproken. Tot slot worden de succes- en
belemmerende factoren besproken die een rol kunnen spelen bij een gezamenlijke
aanpak.

3.1 Samenwerkingsvormen
Ondanks dat de connectie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
aanwijsbaar is, ontbreekt vaak samenwerking tussen de professionals uit de
dierenbranche en het sociaal werk vaak (Randour e.a., 2019).
Samenwerking tussen de twee sectoren kan verschillende vormen aannemen in
verschillende stadia. In hun onderzoek bespreken Enders-Slegers en Janssen (2009)
verschillende buitenlandse toepassingen: campagnes, wetgeving, coalities en
pressiegroepen, factsheets, brochures, opleidingen, trainingen, risicotaxatieinstrumenten, registratiesystemen, intake-formulieren en opvang. Hierop
aansluitend hebben Kriek en Oude Ophuis (2014) bestaande Nederlandse
toepassingen ondergebracht in drie categorieën: a) verbetering van signalering, b)
registratiesystemen opzetten en c) opvang realiseren. De auteurs benadrukken ook
dat het realiseren van opvang vaak samengaat met betere signalering en registratie.
Deze drie categorieën impliceren niet dat er tussen registratie en opvang geen
andere fases van hulpverlening bestaan waarin samenwerking mogelijk is. Opvang is
namelijk een vorm van zorg die of in extreme/acute gevallen wordt ingezet, waar
vaak (maar niet altijd) andere hulpverleningstrajecten aan voorafgaan. Van het
onderzoek naar de rol van hulpverleners in huiselijk geweld en dierenmishandeling
zijn veel studies echter wel gericht op opvang waardoor pre-opvang hulpverlening
wordt genegeerd (Krienert et al., 2012). Dit wil niet zeggen dat meer investering in
en kennis over opvang niet van belang is voor hulpverlening en doorverwijzing door
Veilig Thuis professionals en professionals uit de dierenbranche. Wel betekent dit
dat het vervolg van dit hoofdstuk zich richt op samenwerkingsmogelijkheden in
Nederland waar tot nu toe minder onderzoek naar is gedaan.

3.2. Het werkproces van Veilig Thuis: mogelijke samenwerkingsopties
Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling voor zowel burgers als professionals in de provincie Groningen.
Het huidige onderzoek legt de focus op pre-opvang hulpverlening, omdat Veilig Thuis
werkzaam is in deze fases en daarin een belangrijke bijdrage kan leveren. Veilig Thuis
houdt zich namelijk bezig met signalering, melding en registratie, maar is ook
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betrokken bij onderzoek, veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplanning (Baeten,
2019). De flowchart in Figuur 1 (Baeten, 2019, p. 16) is een versimpelde weergave
van het werkproces van Veilig Thuis, maar maakt inzichtelijk welke afweging er
worden gemaakt per fase, en waar er dan ook samenwerking mogelijk is.

Figuur 1: Algemeen proces Veilig Thuis. Aangepast van Handelingsprotocol Veilig Thuis, P.
Baeten, 2019, p.16.

3.2.1 Signalering
Om dierenmishandeling en huiselijk geweld te kunnen melden, registreren en
aanpakken, is het van belang dat particulieren en professionals bekwaam zijn in het
herkennen van signalen van geweld tegen mensen en dieren. Het is niet
verwonderlijk dat veel professionals hier moeite mee hebben (Green & Gullone
2005; Creevy et al. 2013), aangezien signalen niet altijd aan de oppervlakte liggen en
ook andere oorzaken kunnen hebben dan mishandeling. Zowel voor
dierenmishandeling als huiselijk geweld zijn er naast fysieke signalen, ook
gedragssymptomen en omgevingssignalen die kunnen helpen bij het ontdekken van
mishandeling. Voor dierenmishandeling gelden lichamelijke signalen als letsel,
ondervoeding, hoge frequentie van verwondingen, moeite met zitten, liggen of staan
en ontbrekende/vreemde verklaringen voor letsel door de eigenaar. Mishandeling
kan zich ook uiten in gedragssignalen, zoals schrikachtigheid, agressie,
onverschilligheid, angst voor eigen baas en plotselinge veranderingen in gedrag. Ook
zijn er omgevingssignalen waar op gelet kan worden, zoals gebrek aan hygiëne,
14

beperkte leef- en bewegingsruimten, onvoldoende water en voeding (Langeveld &
Dreunhuizen, 2019).
Bij huiselijk geweld is sprake van vergelijkbare, maar soms ook afwijkende signalen.
Lichamelijke signalen zijn zichtbare verwondingen, ontbrekende/vreemde
verklaringen voor het letsel, vermagering, onverzorgde of vieze kleding, moeite met
zitten of liggen, blauwe plekken en kneuzingen. Gedragsmatige signalen zijn
schrikachtig, onderdanig, onverschillig of apathisch gedrag, moeite met oogcontact,
plotselinge gedragsverandering, overmatig alcohol- of drugsgebruik en afspraken
niet nakomen. Voorbeelden van omgevingssignalen zijn een onverzorgde
huishouding, schulden, bezorgde omgeving, gesloten deuren, ramen en gordijnen en
eerdere meldingen van geweld (Langeveld & Dreunhuizen, 2019).
Toepassing: informatieverschaffing en bewustzijnsvergroting
Om professionals meer bekwaam te maken in het signaleren van huiselijk geweld en
dierenmishandeling, zijn initiatieven geschikt die gericht zijn op
informatieverschaffing en bewustzijnsvergroting. Trainingen, brochures, campagnes.
De opdrachtgever, het Kenniscentrum van Veilig Thuis, zou hier ten eerste een rol in
kunnen spelen door coalities aan te gaan met (lokale)
dierenbeschermingsorganisaties om draagvlak te creëren. Door eerst coalities en
relaties te ontwikkelen met dierenwelzijnsorganisaties is de kans groter op een
effectievere implementatie (Faver & Strand, 2008). Vervolgens kunnen de coalities
gezamenlijk trainingen organiseren en kan de flyer verspreid worden die door
Dreunhuizen en Langeveld (2019) is ontwikkeld (zie Bijlage 1).
3.2.2. Melding en registratie
In deze fase wordt er advies en informatie ingewonnen om de juiste vervolgstappen
te nemen bij vermoedens of constateringen van huiselijk geweld en/of
dierenmishandeling. De implementatie en gebondenheid van het melden van geweld
verschilt tussen beide sectoren.
Huiselijk geweld
Sinds 2008 bestaat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en sinds
2013 de bijbehorende meldplicht (KNMvD, 2014). Burgers en professionals kunnen
advies inwinnen en meldingen doen van (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling bij Veilig Thuis sinds 2015 (voorheen Steunpunt Huiselijk geweld
en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Spokkereef & Bruinooge, 2016).
Bepaalde beroepsgroepen hebben een meldplicht als het gaat om
kindermishandeling en huiselijk geweld (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, 2016). Elke melding die bij Veilig Thuis binnenkomt wordt geregistreerd, ook
wanneer het enkel bij advisering blijft (Baeten, 2019). Op dit moment loopt de
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evaluatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nog (Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). Wel is sinds januari 2019 de
verbeterde meldcode in gebruik, naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. Uit de derde voortgangsrapportage blijkt dat de inzet van
de verbeterde meldcode verschillende positieve effecten heeft (Ministerie van
Justitie en Veiligheid & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). Zo
is het aantal meldingen en adviesvragen in het merendeel van de Veilig Thuis regio’s
gestegen. Ook is er meer diversiteit onder de soort professionals die melden en
komen er meer meldingen van professionals die niet onder de meldplicht vallen.
Dierenmishandeling
Voor dierenmishandeling bestaat er sinds 2011 een meldcode maar geen meldplicht
(KNMvD, 2014). De meldcode is onder andere gebaseerd op de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling en geeft dierenartsen handvatten om een juiste
afweging te maken bij het melden van dierenmishandeling (KNMvD, 2014). In het
rapport van de KNMvD (2014) wordt een aantal randvoorwaarden genoemd voor
het werken met de meldcode. Zo moeten dierenartsen en -eigenaren geïnformeerd
worden over de meldcode, moet er voldoende nascholing worden aangeboden over
het onderwerp, moet het gebruik van de meldcode regelmatig geëvalueerd worden,
moet dierenmishandeling gemeld worden en moeten professionals worden
aangesproken op het gebruik van de meldcode. Uit persoonlijke communicatie met
C. Meurs van de KNMvD (30 oktober 2019) blijkt dat er tot op heden geen bronnen
zijn waarin de meldcode geëvalueerd is.
Wanneer particulieren of professionals dierenmishandeling vermoeden of
constateren met acuut gevaar, dan kunnen zij sinds 2011 terecht bij 144 Red een
Dier (LED, z.j.; van Leiden, Hardeman, van Ham, Scholten, & van Wijk, 2016).
Meldingen over gezelschapsdieren worden doorgezet naar handhavingsorganisaties
(dierenpolitie of Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) of naar
hulpverleningsorganisaties voor dieren (brandweer, dierenambulance of de
dierenbescherming) (van Leiden et al., 2016). Wanneer professionals advies willen
inwinnen over dieren die niet in acute nood verkeren, dan kunnen zij via het
Helpdesk Hulpverleners van de Dierenbescherming een contactformulier invullen
waarop zij binnen 48 uur een reactie ontvangen (Dierenbescherming, z.j.).
Sinds 2017 kunnen dierenartsen met vermoedens van dierenmishandeling terecht bij
het LED. Middels een account kunnen dierenartsen foto’s uploaden waar forensische
experts binnen 48 uur een indicatie geven in hoeverre dierenmishandeling
waarschijnlijk wordt geacht, enkel aan de hand van letselduiding. Andere
professionals kunnen niet direct terecht bij het LED, maar kunnen wel via
samenwerking met een dierenarts een zaak voorleggen (Landelijk Expertisecentrum
Dierenmishandeling, z.j.)
Toepassing: cross-rapportage en gecombineerd registratiesysteem
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Een samenwerking op het gebied van melding kan zich op verschillende manieren
uiten. Zo kunnen dierenartsen en dierenbeschermers hun vermoedens of
constateringen van huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. ‘Mensenhulpverleners’
kunnen hun vermoedens of constateringen van dierenmishandeling uiten bij 144 Red
een Dier, het Helpdesk Hulpverleners van de Dierenbescherming of bij het LED via
een samenwerking met dierenartsen. Dergelijke constructies worden ook
geadviseerd door Enders-Slegers en Janssen (2009) en de KNMvD (2014). Het kan
raadzaam zijn dat Veilig Thuis Groningen inventariseert welke van deze drie opties
het meest geschikt is. Voor een verdere beschouwing van een integrale aanpak waar
melding ook aan te pas komt, zie paragraaf 3.3.
In Nederland bestaat geen gestandaardiseerd registratieprotocol en –systeem voor
dierenmishandeling in combinatie met huiselijk geweld. In de V.S. wordt
bijvoorbeeld geweld tegen dieren in hetzelfde systeem geregistreerd als geweld
tegen mensen, waardoor vroeg-signalering van huiselijk geweld eenvoudiger wordt
(Enders-Slegers & Janssen, 2009). Ondanks de voordelen van deze toepassing, ligt
het opzetten ervan niet binnen handbereik (zowel qua wetgeving als capaciteit), zo
kwam naar voren in een gesprek met de opdrachtgever (K. de Jong, persoonlijke
communicatie, 7 oktober 2019).
3.2.3. Screening/Risicotaxatie
Wanneer een melding binnenkomt bij Veilig Thuis, is het van belang dat er
informatie wordt ingewonnen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat hulpverleners
niet consequent vragen naar huisdieren (Hageman, 2019; Krienert et al., 2012) en
omgekeerd wordt er in het geval van dierenmishandeling ook niet consequent
gevraagd of mensen (risico lopen op) slachtoffer zijn (Enders-Slegers & Janssen,
2009). Een concrete aanbeveling die in meerdere studies wordt gedaan, is het
toevoegen van dier-gerelateerde vragen tijdens de screening en intake (EndersSlegers & Janssen, 2009; Garnier & Enders-Slegers, 2011; Hageman et al., 2018).
Hierbij kan men denken aan twee concrete stappen; a) vragen of het slachtoffer
huisdieren heeft en b) voorvallen registreren waarin de dader het dier heeft
mishandeld (of daarmee heeft gedreigd). Uit onderzoek van Jorgenson en Maloney
(geciteerd in Faver en Strand, 2008) bleek echter dat een minder confronterende
vraagstelling tot een hogere mate van onthulling leidde. In eerste instantie werd er
gevraagd of dierenmishandeling plaats vond tijdens de gewelddadige relatie. Deze
vraag werd aangepast naar "is een huisdier waar je om geeft ooit pijn gedaan?".
Uit een klein Amerikaans kwalitatief onderzoek onder huiselijk geweld hulpverleners
van Hageman en collega’s (2018) blijkt dat de meeste participanten vonden dat het
belangrijk is om te vragen naar dieren, omdat daarmee wordt voorzien in de
behoeften van de cliënt. Naar huisdieren vragen is ook van belang omdat het invloed
heeft op het inschakelen van hulp en opvang, en om mogelijke dierenmishandeling
te stoppen. Een aantal hulpverleners vond dit onnodig, aangezien cliënten volgens
hen het onderwerp zelf wel aansnijden. Ook uitten zij zorgen over het toevoegen van
nog meer vragen bij een intake en dat zij over beperkte middelen beschikken om
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gezinnen met huisdieren te ondersteunen. Een tekort aan middelen en tijd wordt in
het onderzoek van Krienert et al. (2012) ook genoemd.
In een gesprek met de opdrachtgever is gepraat over de mogelijkheid dat
hulpverleners wellicht niet vragen naar een huisdier van een slachtoffer, waardoor
een slachtoffer langer in de geweldsituatie blijft omdat ze zelf geen opvang kunnen
regelen en niet op de hoogte zijn van ondersteuning die de hulpverlening kan
bieden. Het is belangrijk om te onderzoeken of dit inderdaad aan de orde is onder
Veilig Thuis hulpverleners, en welke succes- en belemmeringsfactoren ze daarbij
ervaren. Daarnaast kan het zo zijn dat slachtoffers er niet over durven te praten, en
deze drempel verlicht wordt wanneer hulpverleners ernaar vragen.
Tot slot noemen Faver en Strand (2008) nog een aantal vragen die gesteld kunnen
worden aan slachtoffers van huiselijk geweld. De vraag “heeft bezorgdheid over het
welzijn van je huisdier je ervan weerhouden eerder naar de opvang te komen?" kan
worden aangepast voor pre-opvang hulpverlening. Een andere vraag is “heeft
bezorgdheid over het welzijn van je huisdier jouw besluit beïnvloed om bij je partner
te blijven dan wel te verlaten?”. De auteurs wijzen erop dat hiermee in kaart
gebracht kan worden voor welke slachtoffers dit geldt, maar het kan slachtoffers ook
aanzetten een gewelddadige partner te verlaten.
Naast de mogelijkheid dat hulpverleners actief vragen naar aanwezigheid van en
geweld tegen huisdieren, is informatievoorziening aan slachtoffers en hulpvragers
eenvoudig te bewerkstelligen door informatie op relevante websites te zetten. De
website van het opvangcentrum Kadera heeft een afzonderlijke tab over huisdieren,
waar deze informatie wordt verschaft.
3.2.4 Hulpverlening: Veiligheidsplan
In de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld, is het opstellen van
veiligheidsplannen is een onmisbaar aspect (Hageman et al., 2018). In een
veiligheidsplan staat beschreven op welke manier er “aan veiligheidsvoorwaarden en
herstel van directe en stabiele veiligheid” wordt gewerkt (Baeten, 2019). Uit
onderzoek van Hardesty, Khaw, Ridgway, Weber en Miles (2013) blijkt dat huisdieren
vaak ontbreken in de veiligheidsplannen van en voor slachtoffers van huiselijk
geweld. Bovendien vormen zorgen over huisdieren een obstakel voor effectieve
veiligheidsplanning, voor zowel slachtoffers van huiselijk geweld die gebruik hebben
gemaakt van opvang en niet-opvang-gerelateerde hulpverlening (Collins et al., 2018).
Uit het onderzoek van Collins en collega’s bleek onder andere dat de besluitvorming
in veiligheidsplanning van moeders soms wordt beïnvloed door de emotionele
onrust die bij kinderen ontstaat, bij het vooruitzicht van het huisdier te worden
gescheiden.
De meeste onderzoeken spreken over veiligheidsplanning in de context van vluchten
en opvang, hoewel veiligheidsplanning ook andere vormen aanneemt. Veilig Thuis
werkt bijvoorbeeld sinds 2009 met tijdelijke huisverboden, waarbij niet het
slachtoffer maar de pleger tijdelijk een ander onderkomen heeft en vaak geen
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contact mag opnemen met het slachtoffer (Baeten, 2019; De Vaan, Timmermans, &
Homburg, 2013). Het huisverbod dient ertoe om (potentiële) geweldsdreiging en
verdere escalatie te doen afnemen. Aangezien veiligheid van de directbetrokkenen
voorop staat, zou dit ook huisdieren betreffen bij een gezamenlijke aanpak. In dertig
staten in de V.S. zijn straat- of contactverboden mogelijk op basis van
dierenmishandeling als onderdeel van huiselijk geweld, ter bescherming van het
slachtoffer (Randour e.a., 2019). Ook kunnen er straat- of contactverboden worden
opgelegd ter bescherming van het dier zelf, en kan de achterblijver voogdij
aanvragen aangezien de pleger niet in staat is het dier juist te behandelen.
Hulpverlenings- en herstelplan
Soms wordt het hulpverlenings- en herstelplan als onderdeel van veiligheidsplan
aangeduid (Willemse, 2014), soms worden de plannen als vervolg op het
veiligheidsplan aangeduid (Baeten, 2019). Afhankelijk van de situatie zijn beide
processen denkbaar. In het hulpverleningsplan staat oplossingsgericht beschreven
op welke manier risicofactoren worden tegengegaan die bijdragen aan het ontstaan
en blijven bestaan van een onveilige situatie (Baeten, 2019; Vogtländer & Van Arum,
2015). In het herstelplan wordt beschreven hoe de (ontwikkelings-)schade kan
worden hersteld waar betrokkenen aan hebben geleden naar aanleiding van het
huiselijk geweld. Er is tot nu toe weinig literatuur over de manier waarop huisdieren
passen in het hulpverlenings- en herstelplan van betrokkenen van huiselijk geweld.
Wel blijkt uit onderzoek dat de inzet van huisdieren een positief effect heeft op
kinderen tijdens trauma-therapie naar aanleiding van huiselijk geweld, en kan
bijdragen aan een afname van trauma symptomen (Ascione, Kaufmann & Brooks,
2000). Omgekeerd kan de impact van dierenmishandeling en huiselijk geweld op
huisdieren ertoe leiden dat dieren zwaar getraumatiseerd raken. In dit geval kan
dierengedragstherapie helpen om dieren te resocialiseren zodat zij weer in een
veilige omgeving verder kunnen leven (Garnier & Enders-Slegers, 2012). Het inzetten
van een gedragstherapeut en dierenarts is ook gebruikelijk wanneer huisdieren
terugkeren naar cliënten, na tijdelijke opvang bij een pleeggezin via Blijf van mijn
Dier (Kriek & Oude Ophuis, 2014). Wanneer Veilig Thuis op de hoogte is van dit soort
mogelijkheden in het lokale veld, kunnen zij cliënten hierop wijzen. Afhankelijk van
de risicofactoren en traumaklachten in relatie tot (het dreigen met)
dierenmishandeling en getuige ervan zijn geweest, kunnen bovengenoemde stappen
in het hulpverlenings- en herstelplan worden meegenomen.

3.3 Voorbeeld van een integrale aanpak
Hieronder volgt hieronder een beschrijving van een toepassing in Canada, waarbij
een organisatie als Veilig Thuis en een dierenbeschermingsorganisatie
experimenteerden met cross-rapportage en doorverwijzing van meldingen. Deze
toepassing is niet in te delen in één fase, aangezien professionals hier zowel
(vermoedens van) huiselijk geweld en dierenmishandeling signaleren, melden en
gemeld kregen, registreren, screening/risicotaxatie, doorverwezen en doorverwezen
kregen.
19

Tijdens het onderzoek van Zilney en Zilney (2005) is geëxperimenteerd met crossrapportage op lokaal niveau, om de connectie tussen dierenmishandeling en
kindermishandeling te onderzoeken. Inspecteurs van een huiselijk geweld
organisatie en een dierenbeschermingsorganisatie volgden een training over de
werkwijze van de andere organisatie en over de connectie tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld. De inspecteurs hielden een jaar lang
controlelijsten bij die voor de helft uit kind-gerelateerde vragen en voor de helft uit
dier-gerelateerde vragen bestonden. De huiselijk geweld organisatie voltooide 1485
controlelijsten, waarvan 747 (50%) aanwezigheid van een dier vermeldden. Van deze
747 gevallen zijn 16 (2,1%) doorverwijzingen gemaakt aan de
dierenbeschermingsorganisatie. De dierenbeschermingsorganisatie voltooide 247
controlelijsten, waar in 94 gevallen (39%) aanwezigheid van kinderen werd vermeld.
Daarvan werden tien casussen (10,6%) doorverwezen naar de huiselijk geweld
organisatie.
Deze lage relatief lage aantallen kunnen duiden op een kleine omvang van het
probleem en daarmee een mogelijke lage noodzaak voor cross-rapportage. Echter,
de auteurs geven aan dat de training, implementatie en draagvlak suboptimaal
waren, wat zich kan uiten in onderrapportage en daarmee een vertekend beeld geeft
van de omvang van het probleem. Uit de onderzoeksresultaten bleek namelijk dat
veel professionals veel zaken niet aan elkaar gemeld hebben vanwege
onduidelijkheid over welke gedragingen gemeld dienden te worden. Daaruit werd
geconcludeerd dat meer kinderen en dieren risico liepen op mishandeling dan er
gemeld zijn en er dus sprake was van onderrapportage. Het profijt van samenwerken
met de dierenbeschermingsorganisatie werd onvoldoende benadrukt, zo ook de
dynamieken tussen dieren- en kindermishandeling. Dit sluit aan op het advies om
gezamenlijke in plaats van gescheiden training te geven, zodat er discussie en
feedback mogelijk is tussen professionals uit verschillende sectoren. Het is voor te
stellen dat dit niet alleen de kennis en het bewustzijn vergroot, maar ook toewijding
en bereidheid tot samenwerking vergroot. Tot slot bleek toewijding van supervisors
een rol te spelen in de mate van draagvlak en implementatie door inspecteurs.
Inspecteurs toonden meer weerstand tegenover het project bij minder toegewijde
supervisors.
Naast verbeterpunten die tot hogere cross-rapportage kunnen leiden, zorgde de
huidige samenwerking al voor verbeterde communicatie en meer informele
consultatie tussen professionals. Tot slot kon met name de
dierenbeschermingsorganisatie beter ingrijpen doordat de huiselijk geweld
organisatie ook betrokken was.

3.4 Samenvattend overzicht
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Aan de hand van de bevindingen uit dit hoofdstuk zijn er in verschillende fases,
verschillende toepassingen denkbaar in de provincie Groningen. In Tabel 1 is een
samenvattend overzicht hiervan gegeven, die grotendeels is gebaseerd op de
beschouwing van Kriek en Oude Ophuis (2014) en aangevuld met aanbevelingen uit
ander onderzoek, zie verwijzingen in de tabel.
Tabel 1: Fases waarin een gezamenlijke aanpak al bestaat of realiseerbaar is

1. Signalering
a. Deskundigheidsbevordering en bewustzijnsvergroting
i. Kennis verspreiden (flyer, symposia, cursussen) onder
professionals
ii. Opzetten van netwerken en verbreden van ketenaanpak
iii. Bewustzijn vergroten bij slachtoffers via kleine campagnes
en activiteiten
b. Aanpassen van screeningsinstrumentarium: vragen opnemen over
aanwezigheid, welzijn en opvang van huisdieren bij aanmeldingen,
intake en risicotaxatie
2. Melding en registratie
a. Cross-rapportage (Long, Long & Kulkani, 2007; Zilney & Zilney,
2005)
b. Gecombineerd registratiesysteem voor geweld tegen mensen en
dieren (Enders-Slegers & Janssen, 2009)
3. Hulpverlening
a. Veiligheidsplanning (Hageman et al., 2018)
b. Hulpverleningsplanning (Baeten, 2019)
c. Herstelplanning (Garnier & Enders-Slegers, 2012)
i. Dier-geassisteerde therapie voor kinderen
ii. Resocialisatie voor getraumatiseerde huisdieren
4. Opvang
a. Opheffen van belemmeringen om de thuissituatie te ontvluchten
en dierenwelzijn
i. Gast-/Pleeggezinnen
ii. Toestaan van huisdieren in zelfstandige units
iii. Toestaan van huisdieren in opvanginstelling
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4. Factoren die samenwerking beïnvloeden
In dit hoofdstuk worden verschillende verschillende factoren besproken die van
belang kunnen zijn bij het realiseren van een gezamenlijke aanpak. Er wordt
onderscheid gemaakt in persoonlijke factoren van professionals en
organisatiefactoren. Op individueel niveau worden bewustzijn, kennis, belangen,
taakopvatting, terughoudendheid en bekwaamheid besproken. Op organisatie
niveau wordt de invloed van gesloten circuits, organisatieverschillen, belangen,
coördinatieproblemen, werklast en toewijding van leidinggevenden besproken.

4.1 Persoonlijke factoren
Bewustzijn en kennis
Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners kunnen profijt halen uit meer kennis
over de connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Door een grotere
alertheid voor connecties tussen de typen geweld kunnen sociaal werkers
dierenmishandeling eerder herkennen als een signaal voor aanwezigheid van
huiselijk geweld (Faver & Strand, 2003). Omgekeerd stelt Benetato (geciteerd in
Monsalve, Fereirra & Garcia, 2017) zelfs dat dierenartsen de enige medische
professionals zijn die voldoende bekwaam zijn om signalen van dierenmishandeling
en huiselijk geweld te herkennen. Wel ontbreekt het professionals uit beide sectoren
vaak aan voldoende kennis over het onderwerp, de ethische aspecten en wetgeving
(Monsalve e.a., 2017). Het verband tussen kennis over dierenhulpverleningsorganisaties en bereidheid tot melden van dierenmishandeling werd bevestigd in het
onderzoek van Taylor en Signal (2006). Uit interviews met sleutelfiguren in EndersSlegers en Janssen (2009) blijkt ook dat er onder professionals een gebrek aan
bewustzijn en kennis is, om verschillende soorten geweld te herkennen en effectief
aan te pakken.
In geval van (gecombineerde) dierenmishandeling en huiselijk geweld, is het
essentieel dat er wordt gehandeld op een wijze waarmee slachtoffers niet in meer
gevaar worden gebracht (Randour & Davidson, 2008). Echter, uit verschillende
studies blijkt dat dierenartsen moeite hebben met het signaleren, constateren en
melden van dierenmishandeling ondanks dat zij het verband wel tegenkomen tijdens
hun carrière (Enders-Slegers & Janssen, 2009; Green & Gullone, 2005). Deze
bevinding werd bevestigd in het onderzoek van Langeveld en Dreunhuizen (2019),
waar geen van de negen geïnterviewde dierenartsen en -beschermers uit de stad
Groningen werkte met de meldcode en/of protocollen om dierenmishandeling te
melden. Als er nog geen adequate aanpak is van dierenmishandeling, is het
twijfelachtig of dierenartsen in de mogelijkheid zijn om juist te handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld.
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Belangen en taakopvatting
Sleutelfiguren in het onderzoek van Enders-Slegers en Janssen (2009) geven aan dat
professionals vaak een beperkte taakopvatting hebben: dierenhulpverleners zijn
enkel gericht op de belangen van dieren en mensenhulpverleners enkel op de
belangen van mensen. Volgens Faver en Strand (2003) beschouwen hulpverleners de
belangen van verschillende doelgroepen zelfs vaak als tegengesteld. Uit onderzoek
blijkt dat sommige hulpverleners vinden dat het vragen naar dierenmishandeling
aandacht afleidt van belangrijkere zaken of denken dat cliënten het onderwerp zelf
wel aansnijden (Ascione, 2000; Krienert e.a., 2012). Het is belangrijk te beseffen dat
deze belangen niet op zichzelf staan, maar verband kunnen houden met tijd- en
geldgebrek waardoor professionals gedwongen zijn om prioriteit te geven aan
andere zaken.
Terughoudendheid en bekwaamheid
Een ander knelpunt is terughoudendheid van professionals, wat volgens
sleutelfiguren komt door gebrek aan bewijs, angst voor gevolgen, angst om de
relatie met de cliënt te schaden en onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef
(Enders-Slegers & Janssen, 2009). Onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef is niet
terug te zien in andere studies, waaruit blijkt dat een meerderheid van dierenartsen
wel dierenmishandeling en huiselijk geweld tegenkomt gedurende de carrière en
positief tegenover melden staat, maar zich onvoldoende uitgerust voelt om gevallen
op een juiste en veilige wijze te rapporteren (Green & Gullone, 2005; Kogan e.a.,
2017; Sharpe, 1999).
Kogan en collega’s (2017) onderzochten de houdingen en ervaringen van
dierenartsen, ten aanzien van het rapporteren van vermoedens van
dierenmishandeling. De meeste respondenten (87%) zijn minstens één zaak van
dierenmishandeling tegengekomen in hun werk. Daarvan heeft meer dan de helft
(56%) minstens één voorval van dierenmishandeling gemeld en keek positief terug
op het melden. Ongeveer twee derde van de respondenten (66%) sprak steun of
grote steun uit voor verplichte melding door dierenartsen bij vermoedens van
dierenmishandeling. Het percentage voorstanders steeg naar 81% in situaties
wanneer dierenartsen niet aansprakelijk gesteld kon worden.

4.2 Organisatie factoren
Wanneer professionals voldoende gefaciliteerd worden op organisatieniveau, is het
eenvoudiger om belangen, taakopvatting, kennis en bekwaamheid op individueel
niveau uit te dragen. Verschillende organisatiefactoren worden hieronder
besproken.
Gesloten circuits en organisatieverschillen
Samenwerking tussen dieren- en mensenhulpverleners is minimaal of niet aanwezig,
wat kan komen doordat professionals vaak in gesloten circuits werken (EndersSlegers & Janssen, 2009; Randour et al., 2019). Dit houdt in dat er veelal op één
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thema wordt gefocust en weinig bekend is over invloedrijke factoren daarbuiten.
Een verklaring daarvoor is de gescheiden ontwikkeling en specialisatie van
dierenhulpverlening/–bescherming versus mensenhulpverlening (Faver & Strand,
2003). Een gevolg daarvan is weinig uitwisseling tussen sectoren en weinig
bekendheid over hoe een samenwerking kan bijdragen tot een betere aanpak van
het probleem (Randour et al., 2019).
Het is van belang om de realiteit van deze verschillen tussen organisaties te
erkennen. Pawson en Tilley (2004) benadrukken aandacht voor de context bij het
implementeren van interventies (Pawson & Tilley). De auteurs waarschuwen ervoor
dat interventies niet voor iedereen even goed zullen werken onder alle
omstandigheden. Niet alleen hebben professionals een verschillende achtergrond,
focus en werkwijze, ook geldt een andere organisatiestructuur. Dierenartsen zijn
redelijk zelfstandig in een praktijk, terwijl Veilig Thuis medewerkers bij één
overkoepelende organisatie werken. Wellicht is Veilig Thuis effectiever in de aanpak
van het probleem, door een meer centraal georganiseerde aanpak. Anderzijds geeft
de zelfstandigheid van dierenartsen misschien meer bewegingsruimte om in te
grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Tegengestelde belangen
Tegengestelde belangen kunnen een samenwerking belemmeren, zoals geïllustreerd
door Faver en Strand (2008). Een hulpverlener kan bijvoorbeeld een slachtoffer
steunen in de keuze om met haar huisdier terug te keren naar de gewelddadige
partner, vanuit het oogpunt dat dit besluit onderdeel is van een proces waarin het
slachtoffer meerdere exit-strategieën overweegt. Voor de hulpverlener is het van
belang dat het slachtoffer verenigd kan blijven met het huisdier, waar zij emotionele
en sociale steun aan heeft. Voor de dierenbeschermer kan het belang zijn om dieren
uit situaties te houden waar (risico op) geweld is. Wanneer regelgeving een
slachtoffer ervan weerhoudt het huisdier mee terug te nemen, zou dit volgens Faver
en Strand (2008) een slachtoffer ervan weerhouden in de toekomst opnieuw hulp te
zoeken.
Deze tegengestelde perspectieven zouden kunnen leiden tot zogenoemde
‘territoriumstrijd’ volgens Ascione (2000), waarbij er competitie is om
financieringsbronnen of onenigheid over wetgevingsvoorstellen of
handelingsprotocollen. Binnen één dierenwelzijnsorganisatie bleken er zorgen om
territoriumstrijd te bestaan, maar deze werden opgelost door verplichte training op
het gebied van huiselijk geweld en open communicatie erover. Het is nog de vraag
hoe vaak tegengestelde perspectieven zullen voorkomen en wat de gevolgen
daarvan zijn.
Coördinatieproblemen
Uit het onderzoek door van Leiden en collega’s (2016) bleken centralisten van
Meldpunt 144 bepaalde knelpunten te ervaren, die mogelijk ook een rol spelen in
samenwerkingen tussen mensen- en dierenhulpverleners. Voorbeelden daarvan zijn
gebrek aan coördinatie, terugkoppeling en expertise, en daarmee ook dat meldingen
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soms verkeerd ingeschat worden of stranden. Gebrek aan coördinatie en monitoring
werden ook als knelpunten aangeduid in het onderzoek van Long en Kulkarni (2013)
en kan volgens Becker en French (2004) voortkomen uit de gesloten circuits en de
tegengestelde belangen van organisaties.
Handelingsprotocol
Het hebben van een beperkte taakopvatting is niet verwonderlijk wanneer een
handelingsprotocol ten aanzien van dierenmishandeling en/of huiselijk geweld op
organisationeel niveau ontbreekt. Zo bleek geen van de negen geïnterviewde
dierenbeschermers in de stad Groningen met de meldcode en/of protocollen te
werken bij het melden van dierenmishandeling (Langeveld & Dreunhuizen, 2019). In
het onderzoek van Kogan e.a. (2017) gaf slechts 22% van de respondenten aan dat
de dierenartsenpraktijk een procedure hanteerde om dierenmishandeling te
rapporteren. Ook onder jeugdzorg-hulpverleners is het hanteren van een protocol
ongebruikelijk, geven Risley-Curtiss, Zilney en Hornung (2010) aan. Ruim 25% van de
staten biedt training aan deze hulpverleners om te vragen naar huisdieren en
ongeveer 17% verschaft informatie over het herkennen en inschatten van
dierenmishandeling.
Werklast
Het toevoegen van taken bijvoorbeeld bij signalering, intake of risico-taxatie kan de
werklast verhogen van professionals. In het onderzoek van Hageman e.a. (2019)
uitten hulpverleners zorgen over het toevoegen van nog meer vragen bij de intake
omdat zij over beperkte middelen beschikken om gezinnen met huisdieren te
ondersteunen. Onvoldoende training en financiële middelen kunnen ook een
knelpunt vormen in het tot stand brengen van een gezamenlijke aanpak (Wempen,
geciteerd in Krienert et al., 2012; Zilney & Zilney, 2005).
Toewijding van leidinggevenden
De mate waarin leidinggevenden belang hechten aan bescherming van zowel
mensen als dieren en mate van steun voor cross-rapportage, is van invloed op de
uitpak van een samenwerking (Long & Kulkarni, 2013; Zilney & Zilney, 2005). De
toewijding van supervisors hangt samen met de mate van draagvlak en
implementatie van professionals. Inspecteurs toonden meer weerstand tegenover
cross-rapportage bij minder toegewijde supervisors.

4.3 Conceptueel kader
Op basis van bovenstaande bespreking van zowel individuele als organisatie factoren
is een conceptueel kader gemaakt, die te zien is in Figuur 2.
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Figuur 2: Conceptueel kader met persoonlijke en organisatiefactoren die invloed
kunnen hebben op samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en
dierenmishandeling.

4.3 Een verborgen probleem
Omvang en ernst van verborgen problematiek is onbekend
In Nederland is de prevalentie van gecombineerd huiselijk geweld en
dierenmishandeling nog niet onderzocht. Waar het onderzoek van Garnier en
Enders-Slegers (2012) een grote behoefte aan opvang voor huisdieren aannemelijk
maakt, weten de meeste opvangcentra in Kriek en Oude Ophuis (2014) niet of ze
behoefte hebben aan opvang voor dieren. Dit is begrijpelijk volgens Kriek en Oude
Ophuis (2014), aangezien instellingen nauwelijks naar de behoefte vragen en
slachtoffers deze behoefte weinig uiten. Sleutelfiguren in Kriek en Oude Ophuis
(2014) bevestigen dat de beperkte behoefte aan dierenopvang niet de werkelijke
omvang van het probleem reflecteert. Wanneer slachtoffers niet op de hoogte zijn
van opvangmogelijkheden, doen zij ook niet gauw melding van het probleem en/of
zorgbehoefte. Daarnaast komt een deel van de slachtoffers niet in contact met
opvangcentra, en stellen zij hun vlucht uit om het huisdier niet bij de pleger achter te
hoeven laten.
Een kanttekening die hierbij geplaatst kan worden, is dat de omvang van een
probleem niet gelijkgesteld kan worden aan de ernst van een probleem of de
noodzaak om in te grijpen. Anekdotisch bewijs laat zien hoe schrijnend de
samenloop van huiselijk geweld en dierenmishandeling kan zijn. Een vrouw op de
vlucht heeft bijvoorbeeld haar hond in laten slapen, omdat deze niet meekon naar
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de opvang (Kriek en Oude Ophuis, 2014). Bovendien is de omvang van het verband
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld niet bekend en is de bekende omvang
waarschijnlijk het topje van de ijsberg (Enders-Slegers & Janssen, 2009).

4.4 Ter afsluiting: hoop voor de toekomst
Volgens Faver en Strand (2003) zijn er echter ook positieve ontwikkelingen, die
professionals kunnen aanzetten tot het vormgeven van een gecoördineerde aanpak.
De auteurs noemen drie ontwikkelingen: de toenemende toepassing van het
ecologische systeemmodel binnen sociaal werk, de veranderende rol van dieren
binnen de samenleving en het groeiend aantal onderzoeken naar de connectie
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Het ecologische systeemmodel
wordt in de praktijk systeemgericht werken genoemd. Hierbij is de aanpak niet
gericht op één cliënt, maar op de bredere sociale context van de cliënt. Het hele
gezin (inclusief huisdier) wordt op deze manier betrokken in de aanpak of
behandeling (Kriek & Oude Ophuis, 2012). Het feit dat Kriek en Oude Ophuis (2012)
wijzen op de toename van systeemgericht werken in de hulpverlening is consistent
met de gang van zaken binnen Veilig Thuis (Baeten, 2019).
De veranderende rol van dieren en het toenemend aantal onderzoeken is ook terug
te zien in Nederland. Verschillende ontwikkelingen in het werkveld duiden op een
toenemende aandacht in de maatschappij voor het verband tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld. Naar aanleiding van het onderzoek van
Enders-Slegers en Janssen (2009) is de Taskforce Huiselijk Geweld en
Dierenmishandeling opgericht, met als doel snellere signalering, preventie en aanpak
van het probleem (Hirsch Ballin, 2010). Daarnaast is in navolging van de Meldcode
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, de Meldcode Dierenmishandeling
gecreëerd. Deze ondersteunt professionals in de dierenbranche bij signalering van
dierenmishandeling en bij een plan van aanpak bij vermoedens van
dierenmishandeling (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde,
2011).
Uit een bespreking van de resultaten van Enders-Slegers en Janssen (2009) tijdens
een netwerklunch is het onderzoek van Garnier en Enders-Slegers (2012)
voortgekomen. Zij onderzochten de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk
geweld, gerapporteerd door vrouwelijke slachtoffers in het opvangcentrum Kadera.
Daaruit voortvloeiend zijn sinds 2013 enkele vrouwenopvangcentra –waaronder
Kadera- begonnen met crisisopvang voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk
geweld (Kriek & Oude Ophuis, 2014).
Naar aanleiding van het onderzoek van Garnier en Enders-Slegers (2012), hebben
Kriek en Oude Ophuis (2014) op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek
gedaan naar de opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun
huisdieren, waar sleutelfiguren van de politie, opvangcentra en het ministerie van
VWS in zijn betrokken.
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Voortvloeiend uit het onderzoek van Garnier en Enders-Slegers (2012) is in 2014 Blijf
van mijn Dier in het leven geroepen, een samenwerking tussen IFAW en Kadera
(Kriek & Oude Ophuis, 2014). Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld
worden hier ondergebracht bij gastgezinnen, totdat slachtoffers het dier weer
veiligheid kunnen bieden. Een andere belangrijke ontwikkeling is de lancering van
het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) in 2017 door de
Universiteit Utrecht. De opzet werd geïnspireerd door het bestaan van het Landelijk
Expertisecentrum Kindermishandeling, waarmee het LED ook samenwerkt in de
aanpak van dieren- en kindermishandeling en huiselijk geweld (Universiteit Utrecht,
2017). Uit bovenstaande beschrijving kan geconcludeerd worden dat er een
wisselwerking bestaat tussen ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en
maatschappelijke toepassingen.
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5.Methode
5.1 Onderzoekssample
In het huidige onderzoek worden data verzameld onder professionals van Veilig
Thuis en onder dierenartsen en paraveterinairs, werkzaam in de provincie
Groningen. Een online zoektocht levert minstens 85 locaties op met
dierenartsenpraktijken in de provincie Groningen, waarvan niet allen meer in bedrijf
of actueel zijn ("[Dierenartsen provincie Groningen]", z.j.; ("[Dierenartsen stad
Groningen]", z.j.). In de provincie Groningen zijn 23 gezelschapsdierenartsen en 16
paardendierenartsen aangesloten bij de KNMvD (C. van der Eck van der Sluijs,
persoonlijke communicatie, 24 oktober 2019). Veilig Thuis Groningen bedient 23
gemeenten (Inspectie Jeugdzorg & Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2017),
waarvan grofweg 40 tot 45 werknemers direct contact hebben met cliënten of
casuïstiek. Dit zijn triage-medewerkers, onderzoekers, intensief casemanagers,
gedragswetenschappers en artsen (K. de Jong, persoonlijke communicatie, 7 oktober
2019).
5.2 Onderzoeksmethode
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen, is een literatuuronderzoek verricht
op basis waarvan een conceptueel kader is opgesteld en daarna is een online
enquête gehouden onder professionals uit beide sectoren. Hieronder volgt een
operationalisatie van de concepten die zijn uitgevraagd in de enquête onder
professionals.
5.3 Operationalisatie
Baanomschrijving
Informatie over het beroep van de respondent is verworven door te vragen wat zijn
of haar beroep is, met keuze uit dierenarts, paraveterinair, of anders namelijk... voor
professionals uit de dierensector. Voor Veilig Thuis professionals gelden de volgende
antwoordcategorieën: triage-medewerker, onderzoeker, intensief casemanager,
gedragswetenschapper, arts of anders, namelijk...
Kennis
Kennis over de connectie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is gemeten
aan de hand van dertien items. Ten eerste is gevraagd of de respondent al eerder
had gehoord van de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, waarbij
er met ja of nee geantwoord kon worden.
Ten tweede zijn er acht stellingen en één open veld met anders, namelijk..
voorgelegd aan respondenten om de kennis van professionals over huiselijk geweld
en dierenmishandeling te meten. Voorbeelden van stellingen zijn “slachtoffers van
huiselijk geweld met huisdieren stellen hun vlucht naar de opvang uit, door gebrek
aan geschikte opvang voor huisdieren” en “dierenmishandeling door kinderen kan
een signaal zijn van huiselijk geweld of seksueel misbruik”. Op een vijfpuntsschaal
kon er worden aangegeven in hoeverre de respondent het eens was met de stelling:
(1) oneens, (2) enigszins oneens, (3) weet ik niet, (4) enigszins eens, (5) eens.
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Tot slot is er gevraagd of gebrek aan duidelijkheid en eenheid in definities van
mishandeling en verwaarlozing en gebrek aan kennis respondenten tegenhouden bij
het ingrijpen bij huiselijk geweld dan wel dierenmishandeling.
Ervaringen
Ervaringen met dierenmishandeling en huiselijk geweld is gemeten door drie items
uit te vragen. Aan professionals uit de dierensector is gevraagd wanneer zij tijdens
hun werk dierenmishandeling tegenkomen, of zij dan ook huiselijk geweld
vermoeden. Aan Veilig Thuis professionals is gevraagd wanneer zij tijdens hun werk
huiselijk geweld tegenkomen, of zij dan ook dierenmishandeling vermoeden. Indien
dit het geval was, konden respondenten aangeven hoe vaak zij per jaar de andere
vorm van geweld vermoedden en/of constateerden. Wanneer dit niet het geval was,
konden zij aangeven of zij nooit signalen van het geweld hadden opgevangen of dat
zij er nog nooit over na hadden gedacht.
Ten tweede is aan professionals gevraagd welke ervaringen zij hebben met het
melden van dierenmishandeling, en welke ervaringen zij hebben met het melden van
huiselijk geweld. Bij beide items konden respondenten kiezen uit vier
antwoordcategorieën: ik heb hier positieve ervaringen mee; ik heb hier neutrale
ervaringen mee; ik heb hier negatieve ervaringen mee of ik heb hier geen ervaring
mee.
Bekwaamheid
Bekwaamheid is gemeten door aan respondenten te vragen in hoeverre zij zich
vaardig voelen in verschillende vormen van ingrijpen bij dierenmishandeling dan wel
huiselijk geweld. Hierbij is gevraagd naar het geweld signaleren, de cliënt ernaar
vragen, de cliënt hulp bieden, de cliënt door te verwijzen een melding te maken bij
de desbetreffende organisatie. Antwoordcategorieën waren onvoldoende, voldoende
of weet ik niet.
Organisatiefactoren
Aan respondenten is gevraagd 1) of hun werkplek een protocol of meldcode
hanteert voor het handelen bij (vermoedens van) dierenmishandeling, en 2) of hun
werkplek een protocol of meldcode hanteert voor het handelen bij (vermoedens
van) huiselijk geweld. De antwoordmogelijkheden waren ja, nee of weet ik niet.
Onder organisatiefactoren is ook werklast gemeten met behulp van de vraag wat
respondenten eventueel tegenhoudt bij het ingrijpen bij dierenmishandeling dan wel
huiselijk geweld. Dit is gedaan aan de hand van de drie items: gebrek aan financiële
middelen; gebrek aan tijd en ik kom door de werkdruk niet toe aan het melden van
zorgen over huisdieren/het gezin.
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Houding tegenover samenwerking
Om de attitude te meten tegenover een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld
en dierenmishandeling, zijn twaalf stellingen voorgelegd aan respondenten waarbij
zij konden aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling. Voorbeelden van
stellingen zijn “het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen opties voor
samenwerking verkennen” en “dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten
worden in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. Op een
vijfpuntsschaal kon er worden geantwoord met (1) oneens, (2) enigszins oneens, (3)
weet ik niet, (4) enigszins eens, (5) eens.
Belemmerende factoren
Belemmerende factoren zijn in kaart gebracht door aan de respondenten te vragen
wat hen eventueel tegenhoudt bij het ingrijpen bij huiselijk geweld en
dierenmishandeling. Er konden meerdere antwoorden worden gegeven, die in deze
sectie per onderwerp zijn geplaatst. Ook konden respondenten aangeven geen
belemmeringen te ervaren bij het ingrijpen bij huiselijk geweld dan wel
dierenmishandeling. Er is ook een antwoordcategorie anders, namelijk…
Taakopvatting
Er is aan respondenten gevraagd wat hen eventueel tegenhoudt bij het ingrijpen bij
dierenmishandeling dan wel huiselijk geweld. Taakopvatting wordt als een
belemmerende factor beschouwd wanneer respondenten aangeven het is niet de
taak van mijn beroepsgroep om hiermee bezig te zijn en/of een melding zou de
privacyregels schenden.
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is ook gemeten met behulp van de vragen “Wat houdt u
eventueel tegen bij het ingrijpen bij huiselijk geweld” en “Wat houdt u eventueel
tegen bij het ingrijpen bij dierenmishandeling”. De antwoordcategorie het is niet de
verantwoordelijkheid van mijn beroepsgroep om hiermee bezig te zijn wijst op een
ontbrekend verantwoordelijkheids-gevoel dat het ingrijpen bij geweld belemmert.
5.4 Procedure
Via de website van de Telefoongids ("[Dierenartsen provincie Groningen]", z.j.) en
het online platform Indebuurt ("[Dierenartsen stad Groningen]", z.j.) zijn namen,
adressen en e-mailadressen van dierenartsenpraktijken verzameld die werkzaam zijn
in de provincie Groningen. Dit zorgde voor 80 uitnodigingen naar
dierenartsenpraktijken en voor vijf praktijken waarvan het duidelijk was dat zij niet
in berijf waren. Het Kenniscentrum van Veilig Thuis Groningen heeft een lijst
opgesteld met 65 hulpverleners die in telefonisch of face-to-face contact komen met
cliënten., waaronder triage-medewerkers, onderzoekers, intensief casemanagers,
gedragswetenschappers en artsen Leidinggevenden van Veilig Thuis Groningen zijn
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ook benaderd, om het mogelijke verband te onderzoeken tussen steun van
leidinggevenden en steun van hulpverleners voor een gezamenlijke aanpak.
Professionals worden per email uitgenodigd tot deelname aan het onderzoek en
kunnen de vragenlijst online invullen. De dierenartsenpraktijken waarvan geen emailadressen bekend zijn, zijn papieren vragenlijsten per post toegestuurd. Na twee
en vier weken is een rappél gestuurd naar de personen in de onderzoekssample. Om
meer dierenbeschermers te werven, zijn oproepjes verspreid via social media
(Facebook en LinkedIn) en onder de beroepsorganisaties KNMvD en Vedias
(Vereniging voor Dierenartsassistenten).
In de uitnodigingsmail en papieren uitnodigingsbrief staat de reden en het doel van
het onderzoek beschreven, wie de opdrachtgever is en door wie het onderzoek
wordt uitgevoerd. Verder staat er beschreven welke onderwerpen aan bod komen,
hoe lang het invullen gemiddeld duurt en tot wanneer de vragenlijst kan worden
ingevuld. Er is gecommuniceerd over vrijwillige deelname en de anonimiteit die
gewaarborgd wordt. Verder worden de data vertrouwelijk behandeld en enkel de
onderzoeker heeft toegang tot de data in een beveiligde digitale omgeving van de
Rijksuniversiteit Groningen. Tot slot zijn de benaderde personen uitgenodigd om per
email op de hoogte gehouden te worden van de onderzoeksresultaten en/of
betrokkenheid bij de ontwikkeling van een mogelijke samenwerking. De brief is
ondertekend door de onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen en twee
medewerkers van het Kenniscentrum van Veilig Thuis Groningen, met emailadressen.
De weblink in de uitnodigingsmail leidt respondenten naar de vragenlijst waarbij zij
eerst een toestemmingsformulier dienen in te vullen. Het toestemmingsformulier is
opgesteld aan de hand van een model voor informed consent van de Nederlandse
Vereniging voor Medisch Onderwijs (2018). In het gehanteerde
toestemmingsformulier staan vier stellingen:
-

Ik heb de informatiebrief gelezen. Ik kon vragen stellen. Mijn vragen zijn
voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om over deelname te beslissen.
Ik weet dat meedoen vrijwillig is en dat ik mijn toestemming kan intrekken op
ieder moment van het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
Ik geef toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruiken van mijn
gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.
Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

In het formulier staat beschreven dat wanneer de respondent akkoord gaat met de
vier punten, hij/zij dit kan aangeven door het vakje aan te vinken waarbij staat “Ik ga
akkoord met deelname aan dit onderzoek”.
5.5 Analyse
Aangezien de populatie voor dit onderzoek bekend en klein is, maximaal 80
dierenartsenpraktijken en 65 Veilig Thuis hulpverleners in de provincie Groningen, is
de verwachtte respons relatief hoog. Onder dierenhulpverleners is de respons 18,9%
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(n=16) en onder Veilig Thuis medewerkers 49,2% (n=32). Toch zijn
steekproefgroottes van minder dan 50 personen aan de kleine kant om gebruikelijke
statistische analyses uit te voeren. Een bijkomende reden is de afhankelijke
variabele, positieve houding samenwerking, niet normaal verdeeld is. Om deze
redenen worden er non-parametrische tests uitgevoerd; Kruskall-Wallis toetsen bij
onafhankelijke variabelen met meer dan twee categorieën en Mann-Whitney
toetsen bij onafhankelijke variabelen met twee categorieën. Voor Kruskal-Wallis
toetsen worden post-hoc Mann-Whitney toetsen uitgevoerd met een Bonferroni
correctie. Aangezien de verdelingen van de vergeleken groepen niet dezelfde vorm
hebben (heteroscedastisch), worden rang-gemiddelden gerapporteerd in plaats van
medianen.
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6. Resultaten
In dit hoofdstuk worden eerst de beschrijvende resultaten beschreven voor Veilig
Thuis respondenten en respondenten onder dierenhulpverleners. Vervolgens
worden de kwalitatieve resultaten besproken uit het open veld aan het einde van de
vragenlijst. Tot slot worden de verklarende resultaten gepresenteerd, waarbij de
samenhang is getoetst tussen onafhankelijke factoren en de bereidheid tot een
gezamenlijk aanpak, onder de professionals samen.

6.1 Beschrijvende resultaten
Beroep
De verdelingen naar beroepsgroepen laten zien dat de meeste respondenten direct
of telefonisch in contact komen met cliënten (Figuur 1 en Bijlage 2, Tabel 1 en 2). Een
derde van de respondenten van Veilig Thuis is triage-medewerker en neemt dus
meldingen en adviesvragen in ontvangst. Een andere grote groep is onderzoeker, dit
zijn medewerkers die bij gezinnen thuiskomen of op de Veilig Thuis locatie afspreken
om vast te stellen wat er bij het gezin speelt. Ongeveer twee derde van de
respondenten onder dierenhulpverleners is dierenarts, gevolgd door een derde deel
dat dierenartsassistent is.

Veilig Thuis

Dierenhulpverleners

Triage-medewerker

Onderzoeker

Intensief casemanager

Gedragswetenschapper

Dierenarts

Arts

Anders, namelijk ...

Anders, namelijk...

Paraveterinair

Figuur 2. Verdeling beroepsgroepen binnen Veilig Thuis en onder
dierenhulpverleners
Bewustzijn
De grote meerderheid van de respondenten is bekend met de relatie tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling. Het gaat hier om 93,5% van de Veilig Thuis
respondenten, ten opzichte van 87,5% van de respondenten onder
dierenarts(assistent)en (zie Bijlage 2, Tabel 3). Verder geven tien van de zestien
dierenhulpverleners aan wel eens huiselijk geweld te vermoeden in het geval zij een
mishandeld dier in hun werk tegenkomen, hooguit een aantal keer per jaar. Eén
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dierenhulpverlener geeft aan dit verband ook te constateren. Drie respondenten
geven aan hier nooit signalen van te hebben opgevangen en één respondent heeft
nog nooit over het verband nagedacht (zie Bijlage 2, Tabel 4). Door een fout in de
vraagstelling in de online vragenlijst kunnen de resultaten van Veilig Thuis
medewerkers niet correct worden geïnterpreteerd bij deze vraag.
Kennis
Figuur 2 toont de percentages van beide groepen die aangaven het enigszins of
geheel eens te zijn met de stellingen, zie ook Bijlage 2, Tabel 5 t/m 12. Ten eerste zijn
er weinig grote verschillen tussen dierenarts(assistent)en en Veilig Thuis
medewerkers. Beide groepen scoren het hoogst op dezelfde stellingen: 1)
slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren stellen hun vlucht naar de opvang
uit, door gebrek aan geschikte opvang voor huisdieren; 4) plegers van huiselijk
geweld kunnen huisdieren inzetten om macht en controle uit te oefenen op hun
partner; 5) kindermisbruikers kunnen huisdieren van slachtoffers als chantagemiddel
gebruiken; en 8) dierenmishandeling door kinderen kan een signaal zijn van huiselijk
geweld of seksueel misbruik. Voor stelling 2) kinderen die getuige zijn van huiselijk
geweld lopen geen groter risico om dieren te mishandelen, is slechts een derde van
beide groepen het eens.
Daarnaast zijn er enkele verschillen. Weinig dierenartsen zijn het eens met stelling 3)
slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren bezoeken even vaak de dierenarts
als niet-slachtoffers, tegenover géén van de Veilig Thuis medewerkers. De lage
percentages zijn begrijpelijk vanwege de tegen-intuïtieve aard van de vraag,
aangezien onderzoek van Garnier en Enders-Slegers (2011) aantoont dat slachtoffers
van huiselijk geweld vaker de dierenarts bezoeken dan niet-slachtoffers. Verder zijn
dierenarts(assistent)en zijn het beduidend sterker eens dan Veilig Thuis
medewerkers met de stellingen 6) mensen die hun dieren mishandelen zijn niet
eerder geneigd om ook hun kinderen te mishandelen’ en 7) mensen die hun dieren
mishandelen, zijn niet eerder geneigd om ook hun partners te mishandelen. De
verschillen hoeven niet te wijzen op een verschil in kennis, maar kunnen ook liggen
aan de context. Veilig Thuis medewerkers komen per definitie in contact met plegers
van huiselijk geweld, waarvan een deel ook dieren mishandelt. Dierenartsen komen
per definitie met huisdier-eigenaren in contact, waarvan een deel dieren mishandelt
en daarvan weer een deel ook huiselijk geweld pleegt. Het ligt daarom voor de hand
dat de beroepsgroepen de samenhang daarom anders ervaren.

35

1. Slachtoffers van huiselijk geweld
0%
met huisdieren stellen hun vlucht…
2. Kinderen die getuige zijn van
huiselijk geweld lopen geen groter…
3. Slachtoffers van huiselijk geweld
met huisdieren bezoeken even…
4. Plegers van huiselijk geweld
kunnen huisdieren inzetten om… 0,0%
5. Kindermisbruikers kunnen
huisdieren van slachtoffers als…
6. Mensen die hun dieren
mishandelen zijn niet eerder…
7. Mensen die hun dieren
mishandelen, zijn niet eerder… 3,2%
8. Dierenmishandeling door
kinderen kan een signaal zijn van… 0,0%

50%

100%
62,5%

80,6%

31,3%
32,3%
25,0%

93,8%
83,9%
87,1%
93,8%
31,3%
25,0%
75,0% 96,8%

DA

VT

Figuur 3. Overeenstemming (enigszins eens en eens) met stellingen over connectie
huiselijk geweld en dierenmishandeling
Ervaring met het melden van dierenmishandeling
Als het gaat om eerdere ervaringen met het melden van dierenmishandeling en
huiselijk geweld, valt het op dat bijna twee derde van de mensenhulpverleners geen
ervaring heeft met het melden van dierenmishandeling. Zo ook bijna twee derde van
de dierenhulpverleners als het gaat om huiselijk geweld. Verder geldt voor het
melden van dierenmishandeling dat negatieve ervaringen de kleinste groep vormen,
neutrale ervaringen de middelste groep en positieve ervaringen de grotere groep.
Dit patroon geldt voor beide beroepsgroepen, zie Figuur 3 (en Bijlage 2, Tabel 13).
Evenveel dierenartsen hebben negatieve en positieve ervaringen als het gaat om het
melden van huiselijk geweld, is op te maken uit Figuur 4 (en Bijlage 2, Tabel 14).
Verder geeft een grote meerderheid van Veilig Thuis medewerkers aan het melden
van huiselijk geweld als positief te ervaren, wat wellicht niet heel verwonderlijk is
aangezien bepaalde werknemers daar veel mee te maken hebben. Desalniettemin
geeft het inzicht in het feit dat zij veelal positief gestemd zijn over processen binnen
hun werk.
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31,3%

Ik heb hier geen ervaring mee

64,5%

12,5%
3,2%

Ik heb hier negatieve ervaringen mee

18,8%
12,9%

Ik heb hier neutrale ervaringen mee

31,3%
19,4%

Ik heb hier positieve ervaringen mee
0,0%
DA (n=16)*

50,0%

100,0%

VT (n=31)

Figuur 3. Ervaringen met het melden van dierenmishandeling
Ik heb hier geen ervaring mee

62,5

25,8

Ik heb hier negatieve ervaringen mee

12,5

3,2
6,3

Ik heb hier neutrale ervaringen mee

12,9
12,5

Ik heb hier positieve ervaringen mee
0
DA (n=16)*

20

58,1
40

60

80

VT (n=31)

Figuur 4. Ervaringen met het melden van huiselijk geweld
Vaardigheid bij (vermoedens) van geweld
Over het algemeen geeft de meerderheid van zowel Veilig Thuis medewerkers als
dierenarts(assistent)en aan zichzelf voldoende bekwaam te vinden in de
verschillende stappen die professionals kunnen nemen bij vermoedens van huiselijk
geweld en dierenmishandeling, zie Figuur 5 en 6 (en Bijlage 2, Tabel 15 en 16). Wat
betreft het herkennen van signalen van dierenmishandeling, is het percentage
dierenarts(assistent)en hoger dat aangeeft hier voldoende vaardig in te zijn, dan het
percentage Veilig Thuis medewerkers. Het valt op dat voor de categorieën ‘de cliënt
ernaar vragen’ en ‘de cliënt hulp bieden’ het aandeel Veilig Thuis medewerkers
hoger is dan dierenartsen(assistenten) dat aangeeft voldoende vaardig hier in te zijn.
Voor de overige twee categorieën, ‘de cliënt doorverwijzen’ en ‘een melding maken
bij de desbetreffende organisatie’ zijn de verschillen minder groot.
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VT
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VT
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Cliënt hulp te
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Onvoldoende

Voldoende

VT

DA

Cliënt
doorverwijzen

VT

DA

Melden

Weet ik niet

Figuur 5. Vaardigheid bij (vermoedens van) dierenmishandeling
Figuur 6 toont de percentages wat betreft vaardigheid bij (vermoedens van) huiselijk
geweld. Het percentage dierenartsen/-assistenten dat aangeeft onvoldoende vaardig
te zijn in het handelen bij huiselijk geweld is hoger dan bij dierenmishandeling. Veilig
Thuis medewerkers geven bij elke categorie in grote meerderheid aan voldoende
vaardig te zijn om te handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld.
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Figuur 6. Vaardigheid bij (vermoedens van) huiselijk geweld
Wanneer er een vergelijking tussen vaardigheden bij huiselijk geweld en
dierenmishandeling wordt gemaakt binnen de beroepsgroepen zoals in Figuur 7 en
8, valt het op dat er meer variatie zit in de antwoorden van dierenarts(assistent)en
dan Veilig Thuis medewerkers. De verdeling van dierenartsen laat zien dat er een
grote winst te behalen valt in hoe zij cliënten hulp kunnen bieden bij
dierenmishandeling. Voor huiselijk geweld geldt dat zij ondersteuning kunnen
gebruiken in alle stappen behalve het melden bij de desbetreffende organisatie. Bij
Veilig Thuis medewerkers is er minder variatie te zien. Zij achten zichzelf over het
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algemeen voldoende vaardig in alle stappen wanneer het gaat om juist handelen bij
(vermoedens van) huiselijk geweld maar ook dierenmishandeling.
100
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0
Onvoldoende Onvoldoende Voldoende
DM

HG

DM

Voldoende

Weet ik niet Weet ik niet

HG

DM

HG

signalen herkennen DA (n=16)
de cliënt ernaar vragen DA (n=16)
de cliënt hulp te bieden DA (n=16)
de cliënt door verwijzen DA (n=16)
een melding maken bij de desbetreffende organisatie DA (n=16)

Figuur 7. Vergelijking vaardigheden dierenmishandeling (DM) en huiselijk geweld
(HG), onder dierenhulpverleners

Vergelijking vaardigheid - VT
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Weet ik niet Weet ik niet
DM
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signalen herkennen VT (n=31)
de cliënt ernaar vragen VT (n=31)
de cliënt hulp te bieden VT (n=31)
de cliënt door verwijzen VT (n=31)
een melding maken bij de desbetreffende organisatie VT (n=31)

Figuur 8. Vergelijking vaardigheden dierenmishandeling (DM) en huiselijk geweld
(HG), onder Veilig Thuis medewerkers
Hantering meldcode/protocol
Zowel voor huiselijk geweld en kindermishandeling als voor dierenmishandeling
bestaan er meldcodes. Echter, waar de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling professionals verplicht om hun verdenkingen te onderzoeken
volgens bepaalde richtlijnen, is deze verplichting er niet wanneer het gaat om
dierenmishandeling.
Al 37,5% van de dierenarts(assistent)en werkt met een protocol of meldcode voor
dierenmishandeling, tegenover 50% die dat niet doet (zie Figuur 9 en Bijlage 2, Tabel
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17). Een klein percentage weet niet of dit wordt gehanteerd op hun werkplek. Ook
werkt 18,8% van de dierenarts(assistent)en met de meldcode of een protocol ten
aanzien van huiselijk geweld, tegenover 75% die deze niet hanteert.
Van de Veilig Thuis medewerkers geeft een grote meerderheid (61,3%) aan niet te
weten of hun werkplek een protocol/meldcode ten aanzien van dierenmishandeling
gebruikt. Daarnaast geeft 22,6% aan dat hun werkplek deze niet hanteert en de
kleinste groep (12,9%) geeft aan dat hun werkplek wel een meldcode/protocol
dierenmishandeling hanteert.
Overigens, het is hiermee niet gezegd dat een gebrek aan een meldcode/protocol
professionals ervan weerhoudt correct te zullen omgaan met vermoedens van
dierenmishandeling. Wel kan het hen handvatten aanreiken, zeker wanneer ze de
bijbehorende vervolgstappen niet kennen. Hier ligt ook een kans voor Veilig Thuis,
aangezien een grote groep medewerkers aangeeft niet te weten of een
meldcode/protocol dierenmishandeling wordt gehanteerd binnen Veilig Thuis.
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12,9%
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18,8%
6,3%
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0,0%

Weet ik niet

Hantering meldcode/protocol
dierenmishandeling

Ja

Nee

Weet ik niet

Hantering meldcode/protocol huiselijk
geweld
VT

DA

Figuur 9. Hantering meldcode/protocol dierenmishandeling en huiselijk geweld
Houding ten aanzien van een gezamenlijke aanpak
Om inzicht te krijgen in de wenselijkheid van een gezamenlijke aanpak en waar
bepaalde behoeften en voorkeuren naar uitgaan, is een aantal stellingen voorgelegd
aan de respondenten. In Bijlage 2, Tabel 18 t/m 28 staan de aantallen en
percentages met alle antwoordcategorieën. Uit Figuur 10, 11 en 12 blijkt dat een
grote meerderheid van de respondenten het nodig vindt dat Veilig Thuis
samenwerkingsverbanden onderzoekt met andere sectoren. Deze noodzaak wordt
procentueel door meer Veilig Thuis medewerkers dan dierenarts(assistent)en
onderschreven. Onder dierenarts-(assistenten) wordt een samenwerkingsverband
met dierenartsen en dierenpolitie het vaakst genoemd (beiden 75%), terwijl Veilig
Thuis medewerkers een samenwerkingsverband met de dierenpolitie (93,5%) en
dierenbescherming (96,8%) het vaakst noemen. Het interessant zijn om te
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achterhalen waarom de voorkeuren verschillen en welke implicaties dit heeft voor
een gezamenlijke aanpak.
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1. Het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen opties voor samenwerking verkennen
DA
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Figuur 10. Overeenstemming met ‘Het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen
opties voor samenwerking verkennen’
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Figuur 11. Overeenstemming met ‘Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenpolitie
opties voor samenwerking verkennen’
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3. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenbescherming opties voor samenwerking
verkennen
DA
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Figuur 12. Overeenstemming met ‘Het is nodig dat Veilig Thuis en de
dierenbescherming opties voor samenwerking verkennen’
Er kan niet worden geconcludeerd dat respondenten uit beide beroepsgroepen
tegengestelde belangen hebben. De resultaten in Figuur 13 laten zien dat
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dierenarts(assistent)en en Veilig Thuis medewerkers niet of nauwelijks vinden dat de
beide sectoren tegengestelde belangen hebben. Van de dierenarts(assistent)en is
slechts 12,6% het eens met deze stelling tegenover 3,2% van de Veilig Thuis
medewerkers. Ook vindt de meerderheid niet dat een gezamenlijke aanpak niet
noodzakelijk is (zie Figuur 14).
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4. Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners hebben tegengestelde belangen
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Figuur 13. Overeenstemming met ‘Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners
hebben tegengestelde belangen’
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5. Ik vind een gezamenlijke aanpak van het probleem niet noodzakelijk
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Figuur 14. Overeenstemming met ‘Ik vind een gezamenlijke aanpak van het
probleem niet noodzakelijk’
Ondanks verschillen, vindt een grote meerderheid van zowel dierenarts(assistent)en
(93,8%) als Veilig Thuis medewerkers (74,2%) het belangrijk dat Veilig Thuis
hulpverleners altijd vragen naar aanwezigheid van huisdieren en geweld tegen
huisdieren, zie Figuur 15. Wanneer het gaat om dierenmishandeling, vindt meer dan
de helft (56,3%) van de dierenarts(assistent)en het belangrijk dat dierenartsen altijd
vragen naar het welzijn van het gezin, tegenover 80,6% van de Veilig Thuis
medewerkers (Figuur 16). Daarnaast geeft een redelijke groep Veilig Thuis
respondenten (25,0%) aan niet te weten of dit belangrijk is.
Het valt op dat de overeenstemming hoger is wanneer het niet de eigen
beroepsgroep betreft en dat er meer overeenstemming is onder Veilig Thuis
respondenten.
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6. Het is belangrijk dat Veilig Thuis hulpverleners altijd vragen naar aanwezigheid van
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Figuur 15. Overeenstemming met ‘Het is belangrijk dat Veilig Thuis hulpverleners
altijd vragen naar de aanwezigheid van huisdieren en geweld tegen huisdieren’
100,0%

80,6%

80,0%
56,3%

60,0%
40,0%
20,0%

25,0%
9,7%

12,5%

9,70%

0,0%
Oneens

Weet ik niet

Eens

7. Het is belangrijk dat dierenartsen altijd vragen naar het welzijn van het gezin in
geval van dierenmishandeling
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Figuur 16. Overeenstemming met ‘Het is belangrijk dat dierenartsen altijd vragen
naar het welzijn van het gezin in geval van dierenmishandeling’
Ook valt het op dat weinig respondenten vinden dat dierenmishandeling niet in de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgelegd zou moeten worden
(zie Figuur 17). Geen enkele dierenarts(-assistent) is het eens met deze stelling
tegenover 16,1% van de Veilig Thuis medewerkers. Daarnaast geeft bijna een vijfde
van de dierenarts(assistenten) en een derde van de Veilig Thuis medewerkers aan
niet te weten hoe zij hiertegenover staan. Hier zit dus enigszins verschil in.
Ruim twee derde (68,8%) van de dierenarts(assistent)en vindt dat de meldcode
dierenmishandeling beter toegepast zou moeten worden, terwijl een kwart het niet
weet. Ruim de helft van de Veilig Thuis medewerkers onderschrijft deze stelling
terwijl bijna de helft het niet weet. De resultaten schetsen het beeld dat ondanks dat
handelingsprotocollen ten aanzien van dierenmishandeling weinig worden toegepast
(Figuur 9), professionals overwegend positief zijn over het structureler toepassen
van meldcodes en/of meldcode-gerelateerde vragen hoewel er ook veel onzekerheid
over bestaat.
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8. Dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten worden in de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
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Figuur 17. Overeenstemming met ‘Dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten
worden in de meldcode huiselijk geweld en dierenmishandeling’
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9. De meldcode dierenmishandeling zou beter toegepast moeten worden
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Figuur 18. Overeenstemming met ‘De meldcode dierenmishandeling zou beter
toegepast moeten worden’
Verder valt het op dat hoewel Veilig Thuis medewerkers zich over het algemeen
voldoende vaardig achten om om te gaan met (vermoedens van) huiselijk geweld en
dierenmishandeling (Figuur 8), zij wel openstaan voor een training/workshop over
het onderwerp (77,5%) en ook behoefte uiten ten aanzien van een flyer/brochure
over het onderwerp (71%), zie Figuur 19. De helft van de dierenarts(assistent)en
geeft aan behoefte te hebben aan een training/workshop en flyer/brochure. De
helft van de dierenarts(assistenten) uit een behoefte aan beide typen
informatievoorziening.

44

100%
77,5%

80%
50,0%

60%
40%

31,3%
9,70%

20%

12,5% 12,9%

0%
Oneens

Weet ik niet

Eens

10. Ik heb behoefte aan een training/workshop over de connectie tussen
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Figuur 19. Overeenstemming met ‘Ik heb behoefte aan een training/workshop over
de connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’
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11. Ik heb behoefte aan een flyer/brochure over de connectie tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld
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Figuur 20. Overeenstemming met ‘Ik heb behoefte aan een flyer/brochure over de
connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld
Belemmeringen in het ingrijpen bij huiselijk geweld en dierenmishandeling
Per geweldsvorm zijn negen belemmerende factoren voorgelegd aan de
respondenten en een open veld om zelf een belemmering te omschrijven. Er zijn
twee kennis-gerelateerde factoren gemeten, namelijk gebrek aan kennis en gebrek
aan duidelijkheid en eenheid in definities van mishandeling en verwaarlozing, zie
Figuur 21 (en Tabellen 29 en 30, in Bijlage 2). Een meerderheid van de
dierenarts(assistent)en geeft aan dat een gebrek aan kennis hen belemmert in het
ingrijpen bij (vermoedens) van huiselijk geweld. Ook een klein percentage (6,3%) van
de dierenarts(assistent)en geeft aan dat dit het geval is bij dierenmishandeling. Geen
van de Veilig Thuis medewerkers ervaart gebrek aan kennis als een belemmering bij
huiselijk geweld. Wel is gebrek aan kennis een belemmering wanneer het gaat om
dierenmishandeling, zo meldt ruim een derde van de Veilig Thuis medewerkers.
Een tweede belemmering is het gebrek aan duidelijkheid en eenheid in definities van
mishandeling en verwaarlozing. Bijna een derde van de dierenarts(assistent)en geeft
aan dat dit een belemmerende factor is in het geval van huiselijk geweld. Geen van
de Veilig Thuis medewerkers meldt deze belemmerende factor. Een opvallend
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verschil is zichtbaar wanneer het gaat om een gebrek aan duidelijkheid en eenheid in
definities van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Daarbij vindt 12,9% van
de Veilig Thuis respondenten dat dit hen belemmert in het ingrijpen bij dit type
geweld, terwijl dit percentage hoger ligt onder dierenarts(assistent)en, namelijk
25% .
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Figuur 21. Belemmeringen bij het ingrijpen bij geweld, gerelateerd aan kennis
In het kader van een te grote werklast, zijn drie belemmeringen uitgevraagd (zie
Figuur 22 en Bijlage 2, Tabellen 29 en 30). Tijd, werkdruk en financiële middelen
worden niet of nauwelijks vermeld als belemmeringen in het ingrijpen bij
(vermoedens van) huiselijk geweld of dierenmishandeling. Gebrek aan tijd in het
kader van dierenmishandeling vormt het hoogste percentage maar is alsnog klein,
namelijk 12,9% van de Veilig Thuis medewerkers.
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Figuur 22. Belemmeringen bij het ingrijpen bij geweld, gerelateerd aan werklast
Drie items zijn uitgevraagd die te maken hebben met de taakopvatting van de
professionals, en hen daarin kunnen belemmeren bij het ingrijpen bij geweld, zie
Figuur 23 en Bijlage 2, Tabellen 29 en 30. De percentages zijn over het algemeen
laag. Het gaat hier om de opvatting dat dierenhulpverleners en
mensenhulpverleners tegengestelde belangen zouden hebben, dat het ingrijpen bij
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een andere geweldsvorm niet de verantwoordelijk of de taak van de beroepsgroep
zou zijn. Het hoogste percentage in Figuur 13 betreft de stelling Het is niet de
verantwoordelijkheid van mijn beroepsgroep om met huiselijk geweld bezig te zijn.
Deze stelling wordt door 18,8% van de dierenarts(assistent)en onderschreven. Een
enkele respondent geeft aan dat het niet de taak is om met de geweldsvorm bezig te
zijn, waar oorspronkelijk de ander sector op is gericht. Een beperkte taakopvatting
kan zich uiten in de overeenstemming met de stelling dat een melding de
privacyregels zou schenden. Uit de resultaten blijkt dat ook hier maar een enkele
respondent het mee eens is, namelijk één Veilig Thuis medewerker en twee
dierenarts(assistent)en.
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Figuur 23. Belangen, verantwoordelijkheid en taakopvatting bij huiselijk geweld en
dierenmishandeling
In Figuur 24 (en Bijlage 2, Tabellen 29 en 30) is te zien dat veel Veilig Thuis
medewerkers aangeven geen belemmeringen te ervaren bij het ingrijpen in zowel
huiselijk geweld (77,4%) als dierenmishandeling (48,8%). Een kwart van de
dierenarts(assistent)en geeft aan geen belemmeringen te ervaren wanneer het gaat
om huiselijk geweld. Wanneer het gaat om dierenmishandeling, geeft 37,5% van hen
aan hier geen belemmeringen in te ervaren bij het ingrijpen.
In het open veld konden andere belemmeringen worden toegelicht. Bij
dierenmishandeling geeft een Veilig Thuis medewerker aan dat dit type geweld ook
bij zijn/haar werk hoort, een ander probeert er altijd eerst met het gezin uit te
komen. Een andere respondent geeft aan dat samenwerking met andere
organisaties een belemmerende factor is. Nog een respondent vindt deze vraag niet
relevant. Ook een deel dierenarts(assistent)en vullen het open veld in bij ‘Anders,
namelijk...’ (31,3%). Het gaat hier om vijf antwoorden, waarvan twee verwijzen naar
het persoonlijke risico. Verder wordt er genoemd dat dierenmishandeling lastig te
herkennen is, dat er niet altijd wat met gedaan kan worden en dat de respondent
niet weet waar je terecht kunt met vermoedens.
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Wanneer het gaat om huiselijk geweld, vult 19,4% van de Veilig Thuis medewerkers
‘Anders, namelijk..’ in. Het gros van deze antwoorden wijst erop dat het ingrijpen bij
huiselijk geweld hun werk is en/of dat deze vraag niet op hen van toepassing is. Het
is begrijpelijk dat respondenten zich niet bewust zijn van het belang van de vraag om
vergelijking mogelijk te maken. Onder dierenarts(assistent)en worden in het open
veld belemmeringen genoemd die vergelijkbaar zijn; twijfel, gebrek aan kennis
omtrent het signaleren en melden. Een respondent noemt daarbij dat het lastig te
onderkennen is en bespreekbaar te maken en dat er een grote kans is dat de client
niet terugkomt. Ook hier wordt het persoonlijke en gezinsrisico als een
belemmerende factor genoemd.
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Figuur 24. Geen of andere belemmeringen bij het ingrijpen bij geweld
Kwalitatieve resultaten, afsluitende opmerkingen
Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte voor toelichtingen en opmerkingen
naar aanleiding van de vragenlijst. Van de zeven opmerkingen van Veilig Thuis
medewerkers gingen er twee over het belang van onderzoek naar dit onderwerp,
waarvan één aangaf dat er op dit moment prioriteit uitgaat naar kindermishandeling
en huiselijk geweld en dat dat niet genoeg aandacht krijgt/kan krijgen. Drie
opmerkingen waren methodologisch van aard, twee wezen op de verkeerde
verwoording in vraag 1 en één opmerking betrof de aanwezigheid van veel
ontkennende vragen, waardoor het risico bestaat dat respondenten niet het juiste
antwoord geven. Een andere respondent geeft aan nog niet veel ervaring te hebben
aangezien het dienstverband nieuw is. Tot slot geeft een respondent aan samen met
twee collega’s aan dit onderwerp aandacht te besteden binnen Veilig Thuis. De
opties tot samenwerking en uitdieping van het onderwerp wordt dan ook verder
onderzocht met deze respondent.
De opmerkingen van dierenarts(assistent)en bieden veel stof tot nadenken, en laten
potentiële risico’s en moeilijkheden zien die zij (hebben) ervaren of anticiperen. Deze
opmerkingen zijn te lezen in Bijlage 2, Tabel 31. Een veel genoemde zorg is het lastig
kunnen herkennen en vaststellen van dierenmishandeling. Daar verbindt een
respondent aan vast dat hij/zij daardoor statistisch gezien veel gevallen misloopt en
dat dit hen zorgen baart, ook voor het betrokken gezin. Een andere respondent
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verbindt hieraan dat het ingrijpend is om iemand te beschuldigen van mishandeling,
dat verwondingen lastig als mishandeling te constateren zijn en dat dit lastig hard te
maken is in een rechtbank, volgens de ervaring van de respondent.
Een andere respondent geeft aan nooit fysiek huiselijk geweld te hebben
geconstateerd maar wel vermoedens van psychisch geweld te hebben gehad. Echter,
het gebrek aan kennis over het onderwerp weerhoudt deze persoon ervan er iets
mee te kunnen doen. Nog een respondent geeft aan dat hij/zij graag meer wil leren
over het onderwerp, aangezien deze vaak in aanraking komt met
dierenmishandeling. Deze respondent heeft voor het eerst aangifte gedaan
afgelopen jaar en wijst op de gevolgen qua privacy voor de cliënt en dat het door de
werkgever als hinderlijk ervaren kan worden.
Verder benoemt een respondent de onduidelijkheid waar dierenartsen met
vermoedens van dierenmishandeling en huiselijk geweld terecht kunnen en dat dit
het melden ervan bemoeilijkt. Deze respondent uit de behoefte dit anoniem te
doen, vanwege het risico dat de klant wegloopt en het dier niet de medische zorg
krijgt dat het verdient. Een andere respondent schrijft dat degenen die zelf eerder in
een dergelijke situatie hebben gezeten terughoudender zullen zijn, zeker als zij door
derden in de situatie gebracht worden.
Twee respondenten verwijzen naar bestaande initiatieven omtrent het onderwerp.
Eén van hen verwijst naar Nienke Endenburg, zij is coördinator van het landelijk
expertisecentrum dierenmishandeling. Een ander wijst naar de mogelijkheid voor
dierenartsen om forensische dierenartsen in te schakelen. Tot slot uiten twee
respondenten hun waardering voor het onderzoek en het belang ervan.
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6.2 Verklarende resultaten
In deze sectie wordt gekeken naar de mate waarin verklarende factoren
samenhangen met de bereidheid van professionals omtrent een gezamenlijke
aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Er zijn elf stellingen voorgelegd aan professionals die te maken hebben met hun
houding en bereidheid ten aanzien van een gezamenlijke aanpak. Door middel van
een principale componenten analyse (PCA) en een betrouwbaarheidstoets is
gekeken of en welke van de elf items gereduceerd kunnen worden tot een paar
variabelen, die de bereidheid tot samenwerking goed weergeven (Tabachnick &
Fidell, 2014). Alle vragen hebben namelijk tot een zekere hoogte te maken met een
gezamenlijke aanpak, maar verschillen onderling in aard. In Bijlage 3 staan de
assumpties, beperkingen en stappen beschreven ten aanzien van het uitvoeren van
een PCA. Uit de PCA blijkt dat er onderscheid gemaakt kan worden in drie
componenten (zie Tabel 1). Waar de tweede component de houding meet ten
aanzien van algemene en externe samenwerkingsvormen, en de derde component
enkel gaat over behoeftes, kenmerkt de eerste component zich door stappen die
praktisch toe te passen zijn in het werk, door de respondenten zelf
(dierenarts(assistent)en ofwel Veilig Thuis medewerkers).
De eerste component is het sterkst en het meest geschikt om het construct ten
aanzien van samenwerking te meten. Het is een som-variabele en wordt bereidheid
gezamenlijke aanpak genoemd. In het vervolg van deze sectie wordt beschreven in
hoeverre verklarende factoren samenhangen met deze nieuwe variabele positieve
houding t.a.v. samenwerking.
Tabel 1. Factorladingen van een Principale Componenten Analyse met Varimaxrotatie voor elf items over een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en
dierenmishandeling (n=43)

9. De meldcode dierenmishandeling zou beter toegepast moeten worden
1. Het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen opties voor samenwerking verkennen
5. Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners hebben tegengestelde belangen
(andersom gecodeerd)
8. Dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten worden in de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling (andersom gecodeerd)
6. Het is belangrijk dat Veilig Thuis hulpverleners altijd vragen naar aanwezigheid van
huisdieren en geweld tegen huisdieren
7. Het is belangrijk dat dierenartsen altijd vragen naar het welzijn van het gezin in geval van
dierenmishandeling
4. Ik vind een gezamenlijke aanpak van het probleem niet noodzakelijk (andersom
gecodeerd)
3. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenbescherming opties voor samenwerking
verkennen
2. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenpolitie opties voor samenwerking verkennen
10. Ik heb behoefte aan een training/workshop over de connectie tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld
11. Ik heb behoefte aan een flyer/brochure over de connectie tussen dierenmishandeling
en huiselijk geweld

Component
1
2
0,78
0,76

3

0,74
0,74
0,66
0,58
0,85
0,81
0,81
0,90
0,81
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Beroepsgroep
Dierenarts(assistenten) hebben een significant hogere rangscore op bereidheid
gezamenlijke aanpak dan Veilig Thuis medewerkers, zie Bijlage 4, Tabel 1.
Bekendheid met relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling
Er zijn geen significante verschillen gevonden in bereidheid gezamenlijke aanpak
tussen respondenten die wel versus niet bekend zijn met de relatie tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling (zie Bijlage 4, Tabel 2).
Vaardigheden bij het handelen bij (vermoedens van) dierenmishandeling of huiselijk
geweld
Dit geldt ook voor de zelf-gerapporteerde vaardigheden bij het handelen bij
(vermoedens van) dierenmishandeling, wanneer het gaat om signaleren, de cliënt
ernaar vragen, de cliënt hulp bieden en melden. Wel is er een significant verschil
gevonden wanneer het gaat om de cliënt doorverwijzen bij (vermoedens van)
dierenmishandeling. Respondenten die aangaven niet te weten of zij daar vaardig in
zijn, scoren significant lager op bereidheid gezamenlijke aanpak, dan respondenten
die zichzelf voldoende vaardig of onvoldoende vaardig vinden (zie Bijlage 3, Tabel 3).
Wanneer het gaat om handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, zijn er geen
significante verschillen gevonden in bereidheid gezamenlijke aanpak in de
verschillende vaardigheden (zie Bijlage 4, Tabel 4).
Ervaringen met melden
Ook is er geen significant verschil te zien tussen professionals’ ervaringen met het
melden van dierenmishandeling of huiselijk geweld, gerelateerd aan hun houding
samenwerking (zie Bijlage 4, Tabel 5).
Hantering protocol/meldcode
Het blijkt dat het hanteren van een meldcode/protocol voor het handelen bij
dierenmishandeling samengaat met verschillen in bereidheid gezamenlijke aanpak
(zie Bijlage 4, Tabel 6). Respondenten die aangaven niet te weten of hun werkplek zo
een meldcode/protocol hanteert, scoren significant lager op bereidheid
samenwerking dan respondenten die aangeven dat er op hun werkplek wel zo een
meldcode/protocol wordt gehanteerd.
Stellingen over kennis van de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
Er zijn acht stellingen voorgelegd aan respondenten over kennis over de relatie
tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Er zijn geen significante verschillen in
bereidheid gezamenlijke aanpak voor de stellingen, behalve voor de stelling ‘Plegers
van huiselijk geweld kunnen huisdieren inzetten om macht en controle uit te oefenen
op hun partner’ en ‘Kindermisbruikers kunnen huisdieren van slachtoffers als
chantagemiddel gebruiken’ (zie Bijlage 4, Tabel 7).
Voor de eerste stelling geldt dat de gemiddelde rangscores van bereidheid
gezamenlijke aanpak aanmerkelijk lager ligt voor ‘enigszins eens’ dan voor ‘weet ik
niet’ en ‘eens’. Het verschil is enkel tussen ‘enigszins eens’ en ‘eens’ statistisch
significant. Deze uitkomst is theoretisch niet goed te duiden.
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Voor de tweede stelling geldt dat de gemiddelde rangscores van bereidheid
gezamenlijke aanpak beduidend lager zijn voor ‘weet ik niet’ en ‘enigszins eens’ dan
voor ‘eens’. Er bestaat alleen een statistisch significant verschil tussen de
categorieën ‘enigszins eens’ en ‘eens’, niet tussen ‘weet ik niet’ en ‘eens’. Dit komt
omdat het aantal respondenten in de categorie ‘weet ik niet’ erg laag is en dit de
standaardfout vergroot.
De stelling ‘Dierenmishandeling door kinderen kan een signaal zijn van huiselijk
geweld of seksueel misbruik’ liet in eerste instantie significante verschillen zien, maar
deze verdwenen na een follow-up analyse waarbij de p-waarde werd gecorrigeerd
voor het aantal vergelijkingen tussen groepen.
Belemmeringen bij het ingrijpen bij huiselijk geweld en dierenmishandeling
Per geweldsvorm zijn negen items voorgelegd aan respondenten die omschrijven
wat hen mogelijk belemmert bij het ingrijpen bij geweld. Opvallend is dat bij zowel
huiselijk geweld als dierenmishandeling, gebrek aan kennis een significant verschil
toonde in bereidheid gezamenlijke aanpak (zie Bijlage 4, Tabel 8 en 9).
Respondenten die dit als belemmering opgaven voor ingrijpen bij huiselijk geweld,
scoorden significant hoger op bereidheid gezamenlijke aanpak, dan respondenten
die dit niet als belemmering zagen. Omgekeerd scoorden respondenten significant
hoger op bereidheid gezamenlijke aanpak wanneer zij gebrek aan kennis niet
noemden als een belemmering bij het ingrijpen bij dierenmishandeling.
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7. Conclusie
7.1 Beantwoording onderzoeksvragen
De eerste onderzoeksvraag is beantwoord middels literatuuronderzoek, waar
verschillende aanbevelingen uit zijn voortgekomen per werkfase van Veilig Thuis.
Onderzoeksvraag 1
Hoe ziet een gezamenlijke aanpak er mogelijkerwijs uitziet? In welke fases een
gezamenlijke aanpak mogelijk is en wat zijn voorbeelden van
samenwerkingsvormen?
Antwoord 1
Samenwerking is in allerlei werkfases van Veilig Thuis mogelijk, zowel op het gebied
van signaleren, melden, registratie, screening, risico-taxatie en het opstellen van
veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen. Voorbeelden zijn gezamenlijke
trainingen om deskundigheid en kennis over signaleren, melden en helpen te
bevorderen; campagnes om bewustzijn onder slachtoffers, plegers en omstanders te
bevorderen; informatie en oplossingen op de website van Veilig Thuis en
dierenartspraktijken te zetten. Wat betreft melden en registratie is cross-rapportage
vanuit dierenhulpverleners aan Veilig Thuis mogelijk, en vanuit Veilig Thuis aan 114
Red een Dier, de dierenbescherming, de dierenpolitie en het LED (met behulp van
dierenarts). Samenwerking op het gebied van screening en risico-taxatie kan door
het toevoegen van dier- dan wel gezinsgerelateerde vragen. Voorbeelden van
samenwerking op het gebied van veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen zijn
opvangmogelijkheden voor slachtoffer en huisdier samen; opvang van huisdieren bij
pleeggezinnen via Blijf van mijn Dier; de inzet van huisdieren bij trauma-therapie
voor kinderen; inzet van dierengedragstherapie voor mishandelde dieren.
De tweede onderzoeksvraag is met name beantwoord middels enquête-onderzoek
en deels via literatuuronderzoek. De resultaten uit het empirische onderzoek
worden hieronder samengevat en puntsgewijs beschreven.
Onderzoeksvraag 2a
Welke persoonlijke bevorderende- en belemmerende factoren professionals voorzien
bij een eventuele gezamenlijke aanpak van dierenmishandeling en huiselijk geweld?
Antwoord 2a
Bijna bijna alle professionals bekend met de relatie tussen de geweldsvormen én zijn
zij over het algemeen het vaak eens met bevindingen uit wetenschappelijk
onderzoek over het onderwerp. Een gebrek aan kennis over het onderwerp lijkt dus
niet zozeer van belang te zijn. Er is meer gebrek aan kennis over hoe er bekwaam
gehandeld moet worden, zoals het signaleren, het melden, de ethische aspecten en
wetgeving. Dit komt deels overeen met bevindingen uit andere onderzoeken
(Monsalve e.a., 2017; Sharpe, 1999 Green & Gullone, 2005). Respondenten die
aangaven dat gebrek aan kennis een rol speelt bij ingrijpen bij huiselijk geweld, staan
53

positiever tegenover een samenwerking. Anderzijds, professionals die aangeven dat
gebrek aan kennis hen belemmert in het ingrijpen bij dierenmishandeling, staan
significant minder positief tegenover een gezamenlijke aanpak. Dit sluit aan op de
terughoudendheid van professionals gevonden door Enders-Slegers en Janssen
(2009), hoewel een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef niet in dit onderzoek
werd bevestigd. Ook kwam in het huidige onderzoek niet naar voren dat
professionals vinden dat de beroepsgroepen tegengestelde belangen of een
beperkte taakopvatting hebben. Dit sluit aan bij de bevinding dat veel professionals
van mening zijn dat Veilig Thuis altijd moet vragen naar het welzijn van huisdier en
dierenartsen altijd moeten vragen naar zorgen in het gezin.
Zowel dierenarts(assistent)en als Veilig Thuis medewerkers vinden over het
algemeen dat Veilig Thuis opties tot samenwerking moet verkennen met andere
sectoren, hoewel de voorkeuren daarin licht verschillen. Weinig respondenten geven
aan dat er sprake zou zijn van tegengestelde belangen en dat er geen noodzaak is
van een gezamenlijke aanpak. Ook is vinden redelijk veel respondenten dat Veilig
Thuis meer moet vragen naar huisdieren en dierenartsen meer naar het gezin. Veel
respondenten vinden dat dierenmishandeling toegevoegd moet worden aan de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, hoewel een aanzienlijk deel
aangeeft niet te weten of dit zou moeten. De resultaten zijn vergelijkbaar wanneer
het gaat om het beter toepassen van de meldcode dierenmishandeling. RisleyCurtiss en collega’s (2010) wijzen er echter op dat protocollen wijzigen of
introduceren een kostbare onderneming kan zijn, waardoor veel instanties blijven
werken met oude protocollon ondanks dat verandering wenselijk is.
Meer Veilig Thuis respondenten hebben behoefte aan een workshop of flyer over
het onderwerp dan dierenarts(assistent)en.
Onderzoeksvraag 2b
Welke organisatorische factoren van invloed zijn op de bereidheid van professionals
tot een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling?
Antwoord 2b
Wat betreft organisatie factoren, blijkt dat professionals minder bereid zijn tot een
gezamenlijke aanpak als zij niet weten of hun werkplek een protocol/meldcode t.a.v.
dierenmishandeling hanteert. Het ervaren van werklast, zoals gebrek aan tijd, geld of
het hebben van een te hoge werkdruk werd ook door weinig respondenten
genoemd als een belemmering bij het ingrijpen bij huiselijk geweld of
dierenmishandeling. Tevens bleek werklast niet van invloed te zijn op de bereidheid
van professionals tot een gezamenlijke aanpak.
Uit de literatuur bleken gesloten circuits, organisatieverschillen,
coördinatieproblemen en toewijding van leidinggevenden invloed te hebben op het
slagen van een samenwerking. Deze factoren zijn niet gemeten, maar wat betreft
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gesloten circuits lijkt het er niet op dat Veilig Thuis zich enkel focust op één thema.
De kennis over de connectie tussen beide geweldsvormen is redelijk hoog, en ook de
vaardigheden bij het ingrijpen bij dierenmishandeling. Daarnaast is de bereidheid
hoog om samenwerkingsopties te verkennen met sectoren buiten het eigen circuit.

7.2 Overzicht van aanbevelingen uit het literatuuronderzoek
Wanneer het gaat om signalering, is bewustzijnsvergroting en
deskundigheidsbevordering noodzakelijk.
 Organiseer gezamenlijke trainingen voor professionals uit beide
beroepsgroepen, zodat er a) makkelijker coalities worden gevormd en b) er
tijdens de training van elkaar geleerd kan worden. Hierdoor sluit de
toepassing beter aan op lokale praktijken. Spreek duidelijke definities af om
onderrapportage te voorkomen, benadruk het profijt van samenwerken.
 Er kunnen campagnes worden gestart om het bewustzijn en signaleren onder
slachtoffers, plegers en omstanders te vergroten.
 Relevante informatie over het onderwerp en oplossingen (zoals
opvangmogelijkheden) kunnen op de website van Veilig Thuis en van
dierenartsenpraktijken worden gezet.
Wat betreft meldingen en registratie, is het belangrijk om gebruik te maken van
bestaande systemen.
 Wanneer dierenhulpverleners huiselijk geweld vermoeden of constateren,
kunnen zij advies inwinnen bij Veilig Thuis, of een melding bij hen doen.
 Als Veilig Thuis medewerkers dierenmishandeling vermoeden en er geen
acuut gevaar heerst, kunnen ze binnen 48 uur advies ontvangen via het
Helpdesk Hulpverleners van de Dierenbescherming.
 Veilig Thuis medewerkers die dierenmishandeling constateren met acuut
gevaar, kunnen terecht bij 114 Red een Dier. De melding wordt doorgezet
naar het LID, de dierenpolitie, brandweer, dierenambulance of
dierenbescherming.
 Dierenartsen die dierenmishandeling vermoeden kunnen een foto sturen naar
het LED, die binnen 48 uur een indicatie geeft. Aangezien het LED enkel
toegankelijk is voor dierenartsen, kan Veilig Thuis Groningen samen met een
dierenarts het LED contacteren.
 Bij de hierboven beschreven cross-rapportage, is het van belang om
bestaande knelpunten in acht te nemen. Centralisten van 114 Red een Dier
noemen bijvoorbeeld gebrek aan terugkoppeling, het stranden van
meldingen, gebrek aan expertise en coördinatie.
 Maak duidelijk dat er bij twijfel altijd advies gevraagd kan worden. Dit
voorkomt dat professionals bij twijfel geen gevallen melden of niet
doorverwijzen.
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 Wanneer supervisors meer toegewijd zijn aan een gezamenlijke aanpak, zijn
werknemers ook meer betrokken.
In de fases van screening en risico-taxatie:
 Kan Veilig Thuis vragen naar de aanwezigheid en veiligheid van huisdieren.
 Kunnen dierenarts(assistent)en vragen naar het gezin.
 Een minder confronterende vraagstelling leidt tot een grotere onthulling van
dierenmishandeling. In plaats van “heeft dierenmishandeling plaatsgevonden
tijdens de gewelddadige relatie”, is het raadzaam om te vragen “is een
huisdier waar je om geeft ooit pijn gedaan?”.
Veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplannen kunnen effectiever worden
opgesteld wanneer de aanwezigheid en veiligheid van het huisdier in kaart
worden gebracht.
 De rol van het huisdier speelt namelijk mee in de besluitvorming van
slachtoffers.
 Net als tijdelijk huisverboden, zijn contact- of straatverboden mogelijk voor
plegers van dierenmishandeling. Enkele staten in de V.S. passen deze toe en
het is de vraag in hoeverre dit wenselijk en mogelijk is in Nederland.
Praktische zaken bemoeilijken dergelijke contact- of straatverboden,
bijvoorbeeld wanneer slachtoffers geen eigendomspapieren bezitten over het
huisdier.
 De inzet van huisdieren bij trauma-therapie kan helpen bij het herstel van
kinderen, die getuige waren van dierenmishandeling/huiselijk geweld, of
slachtoffer zijn van kindermishandeling.
 Inzet van een gedragstherapeut/dierenarts kan positieve effecten hebben op
de resocialisatie van getraumatiseerde en mishandelde dieren.

7.3 Overzicht van beschrijvende resultaten
Bekendheid en kennis
 De grote meerderheid van de respondenten is bekend met de relatie tussen
huiselijk geweld en dierenmishandeling.
 Er zijn acht stellingen voorgelegd over kennis over de relatie tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling. Ten eerste valt het op dat zowel
dierenarts(assistent)en als Veilig Thuis medewerkers sterke overeenstemming
tonen met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Een uitzondering
hierop is de tegen-intuïtieve stelling dat slachtoffers van huiselijk geweld even
vaak de dierenarts bezoeken met het huisdier als niet-slachtoffers. Weinig
dierenarts(assistent)en en geen Veilig Thuis medewerkers zijn het hiermee
eens.
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Ervaring met melden
 Het valt op dat bijna twee derde van de Veilig Thuis medewerkers geen
ervaring heeft met het melden van dierenmishandeling. Bijna twee derde van
de dierenarts(assistent)en heeft ook geen ervaring met het melden van
huiselijk geweld. Wie wel ervaring heeft met het melden van
dierenmishandeling, bestempelt dit meestal als positief. Als het gaat om
ervaring met het melden van huiselijk geweld, zijn er onder dierenartsen geen
duidelijke verschillen.

Vaardigheid bij het handelen bij geweld
 Om professioneel in te grijpen bij geweld, zijn verschillende stappen mogelijk;
signalen herkennen, de cliënt ernaar vragen, de cliënt hulp bieden, de cliënt
doorverwijzen, een melding maken bij de desbetreffende organisatie. Er zijn
duidelijke verschillen; de Veilig Thuis respondenten geven voor beide
geweldsvormen veel vaker aan voldoende vaardig te zijn in het handelen. Dit
is op zich niet verwonderlijk, aangezien ze er meer in zijn getraind als het gaat
om huiselijk geweld. In de cliënt naar dierenmishandeling vragen, hulp bieden
en doorverwijzen, vinden bijna twee keer zoveel Veilig Thuis medewerkers
zich vaardig als het percentage dierenarts(assistent)en. Een relatief grote
groep onder dierenarts(assistent)en geeft aan niet te weten of zij vaardig zijn
in het signaleren van dierenmishandeling. De resultaten laten zien dat beide
beroepsgroepen zichzelf het minst vaardig achten in de cliënt hulp bieden,
zowel in het geval van dierenmishandeling als huiselijk geweld.

Hantering protocol/meldcode op werkplek
 Het werken met een meldcode/protocol kan het handelen bij (vermoedens
van) huiselijk geweld of dierenmishandeling vergemakkelijken. Als het gaat
om dierenmishandeling, werkt al 37,5% van de dierenarts(assistent)en met
een meldcode/protocol, tegenover 50% die dat niet doet. Bijna twee derde
van de Veilig Thuis respondenten weet niet of hun werkplek deze hanteert.
Driekwart van de dierenarts(assistent)en werkt niet met een
meldcode/protocol als het gaat om huiselijk geweld.

Houdingen ten aanzien van een gezamenlijke aanpak
 Wanneer er wordt gekeken naar voorkeuren en houdingen ten aanzien van
een gezamenlijke aanpak, geven dierenarts(assistent)en vaker aan dat Veilig
Thuis opties voor samenwerking moet verkennen met dierenartsen dan wel
de dierenpolitie. Veilig Thuis respondenten geven juist vaker aan dat deze
opties verkend moeten worden met de dierenbescherming.
 Weinig respondenten vinden dat de beroepsgroepen tegengestelde belangen
hebben. Iets meer dierenarts(assistenten) dan Veilig Thuis medewerkers
geven aan dat dit wel het geval is. Ook zijn er nauwelijks respondenten die
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een gezamenlijke aanpak noodzakelijk niet vinden, een enkele Veilig Thuis
respondent vindt dit.
Een grote meerderheid van beide respondentgroepen vindt dat de andere
beroepsgroep altijd zou moeten vragen naar het gezin dan wel huisdier, bij
zorgen over het huisdier dan wel gezin. De overeenstemming is lager als de
vraag wordt gesteld of de eigen beroepsgroep moet vragen naar groepen die
zij beroepsmatig niet behandelen.
Een meerderheid vanuit beide groepen vindt dat dierenmishandeling in de
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgelegd moet worden,
terwijl een aanzienlijk deel ook aangeeft niet te weten of dit zou moeten.
Ruim twee derde van de dierenartsen vindt dat de meldcode
dierenmishandeling beter toegepast zou moeten worden tegenover ruim de
helft van de Veilig Thuis respondenten. Ook hier geeft een aanzienlijk deel aan
niet te weten of dit zou moeten.
De helft van de dierenarts(assistent)en heeft behoefte aan een
workshop/training en flyer/brochure over het onderwerp, tegenover grofweg
driekwart van de Veilig Thuis respondenten.

Belemmeringen
 Het ingrijpen bij geweld kan belemmerd worden door verschillende factoren.
Gebrek aan kennis over huiselijk geweld wordt het meest door
dierenarts(assistent)en onderschreven (56,6%). Andersom wordt gebrek aan
kennis over dierenmishandeling het meest door Veilig Thuis respondenten
aangegeven als belemmering (35,5%). Bijna een derde van de
dierenarts(assistent)en geeft aan dat gebrek aan duidelijkheid en eenheid en
definities van huiselijk geweld een belemmering is. Een kwart van hen vindt
dit ook het geval in het kader van dierenmishandeling. Veilig Thuis
respondenten noemen nauwelijks belemmeringen. In het open veld noemen
zowel dierenarts(assistenten) vaak het persoonlijke risico en het moeilijk
kunnen herkennen van huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Terughoudendheid
 De antwoorden in het open veld aan het eind van de vragenlijst schetst een
beeld dat dierenarts(-assistent)en wel terughoudend zijn met het ingrijpen bij
(vermoedens van) huiselijk geweld en dierenmishandeling. Dit beeld wordt
bevestigd in de sterkere variatie omtrent de zelf-gerapporteerde
bekwaamheid bij het ingrijpen bij mishandeling onder dierenarts(-assistent)en
dan Veilig Thuis medewerkers. Het is niet altijd bekend waar
dierenarts(assistent)en naartoe kunnen met hun zorgen. Toch geldt dit niet
voor iedereen, en wordt de inzet van forensische dierenartsen als
mogelijkheid genoemd en er wordt verwezen naar Nienke Endenburg,
coördinator van het LED.
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7.4 Overzicht van verklarende resultaten
Bekwaam handelen en bereidheid tot samenwerking
 De bereidheid gezamenlijke aanpak was significant lager voor respondenten
die aangaven niet te weten of zij vaardig zijn in cliënten doorverwijzen bij
(vermoedens van) dierenmishandeling. Respondenten die aangaven hier
voldoende of onvoldoende vaardig in te zijn, scoorden hoger op bereidheid
gezamenlijke aanpak.

Handelingsprotocol en bereidheid tot samenwerking
 Respondenten die aangaven niet te weten of hun werkplek een
protocol/meldcode hanteert bij het handelen bij dierenmishandeling,
scoorden significant lager op bereidheid gezamenlijke aanpak dan
respondenten die aangaven dat hun werkplek deze wel hanteert.
Respondenten die aangaven dat hun werkplek dit niet hanteert verschilden
niet significant van de groepen ‘weet ik niet’ en ‘ja’.

Overeenstemming met wetenschappelijke bevindingen en bereidheid tot
samenwerking
 Twee kennis-stellingen toonden significante verschillen in bereidheid
gezamenlijke aanpak, waarbij er niet een duidelijk theoretisch verband is.
Voor de stelling ‘Plegers van huiselijk geweld kunnen huisdieren inzetten om
macht en controle uit te oefenen op hun partner’ geldt dat de bereidheid
gezamenlijke aanpak significant hoger is voor respondenten die (5) eens
antwoordden, dan voor respondenten die (4) enigszins eens antwoorden.
Beide categorieën verschillen niet significant van (3) weet ik niet. Dit verschil is
theoretisch niet goed te duiden. De andere stelling luidt ‘Kindermisbruikers
kunnen huisdieren van slachtoffers als chantagemiddel gebruiken’. Hiervoor
geldt dat respondenten met het antwoord ‘enigszins eens’, significant lager
scoren op een bereidheid gezamenlijke aanpak dan respondenten die ‘eens’
antwoordden.

Gebrek aan kennis als belemmering en bereidheid tot samenwerking
 Wat betreft belemmeringen bij het ingrijpen bij geweld, bleek gebrek aan
kennis voor beide geweldsvormen een rol te spelen. Bij huiselijk geweld
scoorden de respondenten die aangaven dat gebrek aan kennis een rol speelt,
significant hoger op bereidheid gezamenlijke aanpak, dan respondenten die
die niet benoemden. Voor dierenmishandeling geldt dat gebrek aan kennis
juist samengaat met een significant lagere score op bereidheid gezamenlijke
aanpak.
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7.5 Beperkingen
Dit onderzoek geef inzicht in de factoren die van belang voor het tot stand brengen
van een samenwerking tussen mensenhulpverleners en dierenhulpverleners. Echter,
het onderzoek is geen alomvattende studie naar alle factoren die van invloed zijn op
een mogelijke samenwerking. Daarnaast is het gericht op professionals werkzaam in
de provincie Groningen, is de steekproefgrootte redelijk klein en werd er niet
volledig voldaan aan assumpties voor non-parametrische toetsen. Hierom moeten
de verklarende resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd en is het de vraag in
hoeverre alle resultaten generaliseerbaar zijn naar andere regio’s.
Overigens is in dit rapport een definitie van dierenmishandeling gehanteerd, waarbij
sprake is van intentionele fysieke mishandeling. Deze definitie is bruikbaar aangezien
onderzoek laat zien dat deze vorm van dierenmishandeling de duidelijkste connectie
heeft met huiselijk geweld. Echter, dit wil niet zeggen dat andere vormen van
dierenmishandeling zoals (onbedoelde) verwaarlozing of psychische mishandeling
niet zorgwekkend zijn en aandacht behoeven. Het kan het om verschillende redenen
belangrijk zijn om de connectie tussen verwaarlozing en dierenmishandeling ook te
onderzoeken. Niet alleen kan verwaarlozing een opstap zijn naar mishandeling, ook
kan verwaarlozing een toegankelijker thema zijn om te bespreken met de cliënt
(zowel met huisdiereigenaren als ouders/verzorgers) en preventief te werk gaan.
Tot slot moeten de verklarende resultaten moeten voorzichtig worden
geïnterpreteerd, gelet op het feit dat er bivariate analyses gedaan zijn en er niet op
een non-parametrische manier getoetst kon worden wat de invloed van derde
controle-variabelen of confounders was. De beperkingen van de steekproef en
assumpties kunnen betekenen dat de maat bereidheid gezamenlijke aanpak niet
voldoende valide is. Ook is er bij statistische toetsen op significantie altijd een kans
op het vinden van een significant verschil terwijl die in het echt niet bestaat, en
andersom, het vinden van een niet-significant verschil terwijl dit verschil in het echt
wel bestaat.

7.6 Discussie
Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel mogelijkheden tot samenwerking bestaan
en dat professionals uit beide sectoren hier over het algemeen positief tegenover
staan. Daarin bestaan enkele verschillen tussen de beroepsgroepen, maar deze
wijzen niet op onoverbrugbare verschillen. Een kanttekening voor de gevonden
verschillen is dat de twee beroepsgroepen in verschillende contexten werken.
Dierenarts(assistent)en werken primair met verwondde/zieke dieren, waarvan
slechts een deel mishandeld wordt. Nog een kleiner deel daarvan heeft ook te
maken met huiselijk geweld. Bij Veilig Thuis is er per definitie sprake van geweld,
waardoor het aannemelijk is dat de overlap met dierenmishandeling ook groter is.
Een gebrek aan kennis in het effectief handelen lijkt eerder aan de orde te zijn, dan
een gebrek aan kennis over de samenhang van de twee geweldsvormen. Dit
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indiceert dat deskundigheidsbevordering door middel van training een eerste
belangrijke stap kan zijn.
De analyses laten significante verschillen zien in de bereidheid tot een gezamenlijke
aanpak bij slechts zes variabelen. Het feit dat er weinig significante verschillen zijn
gevonden is in dit geval niet per definitie zorgwekkend. De bereidheid tot een
gezamenlijke aanpak wordt over het algemeen niet verlaagd door een gebrek aan
vaardigheden, eerdere ervaringen of belemmeringen als tijd, geld, werkdruk of
privacy-normen. Andersom kan ook gesteld worden dat meer vaardigheden of
minder belemmeringen dus ook niet de bereidheid verhogen. Ook dit is niet
zorgwekkend aangezien de bereidheid over het algemeen al zeer hoog is, en
professionals nu nog gefaciliteerd kunnen worden in het juist ingrijpen bij geweld.
Zowel uit het literatuuronderzoek als het empirische onderzoek zijn verschillende
bevindingen en aanbevelingen voortgekomen. Het is aan de opdrachtgever, de
werknemers van Veilig Thuis Groningen en dierenhulpverleners/-artsen in het lokale
veld om te overwegen en ontdekken welke toepassingen haalbaar en geschikt zijn
voor de Groningse context. Verder kunnen deze resultaten inzicht bieden aan Veilig
Thuis professionals van andere locaties en andere professionals in de dierenbranche,
in acht nemend dat statistische generaliseerbaarheid niet het doel van dit onderzoek
was.
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Bijlage 1: Signalenkaart dierenmishandeling en huiselijk geweld
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Bijlage 2: Beschrijvende resultaten
Tabel 1. Verdeling beroepsgroep onder Veilig Thuis medewerkers
n
%
Triage-medewerker
12
38,7
Onderzoeker
9
29
Intensief casemanager
3
9,7
Gedragswetenschapper
1
3,2
Arts
2
6,5
Anders, namelijk ... *
4
12,9
*Anders, namelijk ... = Kindhulpverlener ICM; maatschappelijk werker, afdeling
Veiligheidstaxatie (team triage); professional bij de dienst Veiligheidsbeoordeling;
Projectleider ICM.
Tabel 2. Verdeling beroepsgroep onder dierenhulpverleners
n
%
Dierenarts
9
56,3
Paraveterinair
4
25
Anders, namelijk... *
1
6,3
Missend
2
12,5
* Anders, namelijk... = Jeugdbeschermer
Tabel 3. Bekendheid met relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Ja
29
93,5
14
87,5
Nee
2
6,5
0
0
Missing
0
2
Tabel 4. Vermoedens en constateringen van huiselijk geweld in geval van
dierenmishandeling, onder dierenhulpverleners
n
Ja, ik vermoed huiselijk geweld, ongeveer ... keer per jaar *
Ja, ik weet dat er sprake is van huiselijk geweld,
ongeveer ... keer per jaar **
Nee, ik heb hier nooit signalen van opgevangen

%

10

62,5

1

6,3

3

18,8

Nee, ik heb hier nog nooit over nagedacht
1
6,3
* zes respondenten vermoeden dit één keer per jaar, twee respondenten vermoeden dit
twee keer per jaar, twee respondenten vermoeden dit drie keer per jaar.
** niet ingevuld hoe vaak.
Tabel 5. Verdeling stelling ‘1. Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren stellen hun
vlucht naar de opvang uit, door gebrek aan geschikte opvang voor huisdieren’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
1
3,2
0
0
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Enigszins oneens
Weet ik niet
Enigszins eens
Eens

0
5
13
12

0
16,1
41,9
38,7

0
5
4
6

0
31,3
25
37,5

Tabel 6. Verdeling stelling ‘2. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen geen
groter risico om dieren te mishandelen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
8
25,8
3
18,8
Enigszins oneens
10
32,3
5
31,3
Weet ik niet
3
9,7
2
12,5
Enigszins eens
6
19,4
3
18,8
Eens
4
12,9
2
12,5
Tabel 7. Verdeling stelling ‘3. Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren bezoeken
even vaak de dierenarts als niet-slachtoffers’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
3
9,7
0
0
Enigszins oneens
7
22,6
3
18,8
Weet ik niet
21
67,7
8
50
Enigszins eens
0
0
3
18,8
Eens
0
0
1
6,3
Tabel 8. Verdeling stelling ‘4. Plegers van huiselijk geweld kunnen huisdieren inzetten om
macht en controle uit te oefenen op hun partner’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
0
0
0
0
Enigszins oneens
0
0
0
0
Weet ik niet
0
16,1
5
0
Enigszins eens
2
38,7
12
12,5
Eens
13
45,2
14
81,3
Tabel 9. Verdeling stelling ‘5. Kindermisbruikers kunnen huisdieren van slachtoffers als
chantagemiddel gebruiken’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
0
0
0
0
Enigszins oneens
0
0
0
0
Weet ik niet
4
12,9
0
0
Enigszins eens
13
41,9
3
18,8
Eens
14
45,2
12
75
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Tabel 10. Verdeling stelling ‘6. Mensen die hun dieren mishandelen zijn niet eerder geneigd
om ook hun kinderen te mishandelen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
17
54,8
6
37,5
Enigszins oneens
11
35,5
2
12,5
Weet ik niet
1
3,2
2
12,5
Enigszins eens
1
3,2
2
12,5
Eens
0
0
3
18,8
Tabel 11. Verdeling stelling ‘7. Mensen die hun dieren mishandelen, zijn niet eerder geneigd
om ook hun partners te mishandelen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
18
58,1
7
43,8
Enigszins oneens
12
38,7
3
18,8
Weet ik niet
1
3,2
1
6,3
Enigszins eens
0
0
2
12,5
Eens
0
0
2
12,5
Tabel 12. Verdeling stelling ‘8. Dierenmishandeling door kinderen kan een signaal zijn van
huiselijk geweld of seksueel misbruik’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
0
0
0
0
Enigszins oneens
0
3,2
1
0
Weet ik niet
3
0
0
18,8
Enigszins eens
6
35,5
11
37,5
Eens
6
61,3
19
37,5
Tabel 13. Ervaringen met het melden van dierenmishandeling
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Ik heb hier positieve ervaringen mee*
6
19,4
5
31,3
Ik heb hier neutrale ervaringen mee**
4
12,9
3
18,8
Ik heb hier negatieve ervaringen mee***
1
3,2
2
12,5
Ik heb hier geen ervaring mee****
20
64,5
5
31,3
*Toelichtingen bij ‘Ik heb hier positieve ervaringen mee’ = Contact opgenomen met de
landelijke inspectiedienst dierenbescherming en samen opgetrokken in een casus waarin
sprake was van dierenmishandeling in de vorm van verwaarlozing.; Dieren tijdelijk in de
opvang zodat hun baasjes aan eigen problemen kunnen werken
**Toelichtingen bij ‘Ik heb hier neutrale ervaringen mee’ = Collega's hebben wel eens
gemeld zelf nog niet hoeven doen.; Veelal contact opgenomen met dierenpolitie
***Toelichtingen bij ‘Ik heb hier negatieve ervaringen mee’ = Er werd niet ingegrepen
****Toelichtingen bij ‘Ik heb hier geen ervaring mee’ = Tot nu toe samen met de cliënt
opgelost en monitoring gedaan
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Tabel 14. Ervaringen met het melden van huiselijk geweld
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
18
2
Ik heb hier positieve ervaringen mee*
58,1
12,5
4
1
Ik heb hier neutrale ervaringen mee**
12,9
6,3
1
2
Ik heb hier negatieve ervaringen mee***
3,2
12,5
8
10
Ik heb hier geen ervaring mee****
25,8
62,5
*Toelichtingen bij ‘Ik heb hier positieve ervaringen mee’ = Voor landbouwhuisdieren is het
Vertrouwensbureau v/d Gezondheidsdienst voor dieren (wijze ervaren mensen); Dagelijks
mee te maken vanuit mijn functie van intensief casemanager vanuit Veilig Thuis Groningen.;
Is ons werk
**Toelichtingen bij ‘Ik heb hier neutrale ervaringen mee’ = Wij ontvangen meldingen van HG
en melden niet zelf
***Toelichtingen bij ‘Ik heb hier negatieve ervaringen mee’ = In deze altijd het risico dat de
eigenaar zich "wreekt" op het dier
****Toelichtingen bij ‘Ik heb hier geen ervaring mee’ = Bij intensief casemanagement is er al
duidelijk sprake van huiselijk geweld; Ik heb geen ervaring met zelf melden.; Omdat er bij mij
gemeld wordt
Tabel 15. Vaardigheid bij (vermoedens van) dierenmishandeling
VT (n=31)
n
%
Signalen herkennen
Onvoldoende
1
3,2
Voldoende
23
74,2
Weet ik niet
7
22,6
Cliënt ernaar vragen
Onvoldoende
2
6,5
Voldoende
28
90,3
Weet ik niet
1
3,2
Cliënt hulp te bieden
Onvoldoende
7
22,6
Voldoende
20
64,5
Weet ik niet
4
12,9
Cliënt doorverwijzen
Onvoldoende
5
16,1
Voldoende
21
67,7
Weet ik niet
5
16,1
Melding maken bij de desbetreffende organisatie
Onvoldoende
5
16,1
Voldoende
22
71
Weet ik niet
4
12,9

DA (n=16)
n
%
1
14
0

6,3
87,5
0

5
8
2

31,3
50
12,5

8
5
2

50
31,3
12,5

5
8
2

31,3
50
12,5

2
11
2

12,5
68,8
12,5

71

Tabel 16. Vaardigheid bij (vermoedens van) huiselijk geweld
VT (n=31)
n
%
Signalen herkennen
Onvoldoende
0
0
Voldoende
31
100
Weet ik niet
0
0
Cliënt ernaar vragen
Onvoldoende
0
0
Voldoende
31
100
Weet ik niet
0
0
Cliënt hulp te bieden
Onvoldoende
1
3,2
Voldoende
30
96,8
Weet ik niet
0
0
Cliënt doorverwijzen
Onvoldoende
1
3,2
Voldoende
30
96,8
Weet ik niet
0
0
Melding maken bij de desbetreffende organisatie
Onvoldoende
2
6,5
Voldoende
29
93,5
Weet ik niet
0
0

DA (n=16)
n
%
7
7
1

43,8
43,8
6,3

9
5
1

56,3
31,3
6,3

10
2
3

62,5
12,5
18,8

7
5
3

43,8
31,3
18,8

4
8
3

25
50
18,8

Tabel 17. Hantering protocol/meldcode op werkplek, voor huiselijk geweld en
dierenmishandeling
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Hantering protocol/meldcode
dierenmishandeling op werkplek
Ja
4
12,9
6
37,5
Nee
7
22,6
8
50
Weet ik niet
19
61,3
1
6,3
Hantering protocol/meldcode huiselijk geweld
op werkplek*
Ja
3
18,8
Nee
12
75
Weet ik niet
0
0
*Niet gevraagd aan Veilig Thuis respondenten
Tabel 18. Verdeling stelling ‘1. Het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen opties voor
samenwerking verkennen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
3
9,7
Oneens
0
0
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Enigszins oneens
Weet ik niet
Enigszins eens
Eens

2
1
10
15

6,5
3,2
32,3
48,4

2
1
2
10

12,5
6,3
12,5
62,5

Tabel 19. Verdeling stelling ‘2. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenpolitie opties voor
samenwerking verkennen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
1
6,3
Oneens
0
0
1
3,2
1
6,3
Enigszins oneens
1
3,2
1
6,3
Weet ik niet
9
29,0
1
6,3
Enigszins eens
20
64,5
11
68,8
Eens
Tabel 20. Verdeling stelling ‘3. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenbescherming opties
voor samenwerking verkennen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
1
6,3
Oneens
1
6,3
Enigszins oneens
1
3,2
2
12,5
Weet ik niet
10
32,3
1
6,3
Enigszins eens
20
64,5
10
62,5
Eens
Tabel 21. Verdeling stelling ‘4. Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners hebben
tegengestelde belangen’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
16
51,6
10
62,5
Oneens
9
29,0
3
18,8
Enigszins oneens
4
12,9
0
0
Weet ik niet
1
3,2
1
6,3
Enigszins eens
1
6,3
Eens
0
0
Tabel 22. Verdeling stelling ‘5. Ik vind een gezamenlijke aanpak van het probleem niet
noodzakelijk’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
10
32,3
12
75,0
Oneens
17
54,8
2
12,5
Enigszins oneens
1
3,2
1
6,3
Weet ik niet
1
3,2
0
0
Enigszins eens
1
3,2
0
0
Eens

73

Tabel 23. Verdeling stelling ‘6. Het is belangrijk dat Veilig Thuis hulpverleners altijd vragen
naar aanwezigheid van huisdieren en geweld tegen huisdieren’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
1
3,2
Oneens
0
0
2
6,5
0
0
Enigszins oneens
4
12,9
0
0
Weet ik niet
13
41,9
4
25,0
Enigszins eens
10
32,3
11
68,8
Eens
Tabel 24. Verdeling stelling ‘7. Het is belangrijk dat dierenartsen altijd vragen naar het
welzijn van het gezin in geval van dierenmishandeling’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
1
3,2
Oneens
0
0
2
6,5
2
12,5
Enigszins oneens
3
9,7
4
25,0
Weet ik niet
12
38,7
3
18,8
Enigszins eens
13
41,9
6
37,5
Eens
Tabel 25. Verdeling stelling ‘8. Dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten worden in de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
7
22,6
11
68,8
Oneens
8
25,8
1
6,3
Enigszins oneens
11
35,5
3
18,8
Weet ik niet
4
12,9
0
0
Enigszins eens
1
3,2
0
0
Eens
Tabel 26. Verdeling stelling ‘9. De meldcode dierenmishandeling zou beter toegepast
moeten worden’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Oneens
0
0
0
0
0
0
Enigszins oneens
0
0
15
48,4
4
25,0
Weet ik niet
7
22,6
2
12,5
Enigszins eens
9
29,0
9
56,3
Eens
Tabel 27. Verdeling stelling ‘10. Ik heb behoefte aan een training/workshop over de
connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
2
6,5
3
18,8
Oneens
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Enigszins oneens
Weet ik niet
Enigszins eens
Eens

1
4
14
10

3,2
12,9
45,2
32,3

2
2
2
6

12,5
12,5
12,5
37,5

Tabel 28. Verdeling stelling ‘11. Ik heb behoefte aan een flyer/brochure over de connectie
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
3
9,7
1
6,3
Oneens
1
3,2
2
12,5
Enigszins oneens
5
16,1
4
25,0
Weet ik niet
12
38,7
3
18,8
Enigszins eens
10
32,3
5
31,3
Eens
Tabel 29. Belemmeringen bij het ingrijpen bij (vermoedens van) dierenmishandeling
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Gebrek aan kennis
11
35,5
1
6,3
Gebrek aan tijd
4
12,9
1
6,3
Gebrek aan financiële middelen
1
3,2
0
0
Gebrek aan duidelijkheid en eenheid in definities
4
12,9
4
25
van mishandeling en verwaarlozing
Het is niet de taak van mijn beroepsgroep om
1
3,2
0
0
hiermee bezig te zijn
Het is niet de verantwoordelijkheid van mijn
1
3,2
0
0
beroepsgroep om hiermee bezig te zijn
Een melding zou de privacyregels schenden
1
3,2
2
12,5
Ik kom door de werkdruk niet toe aan het melden
1
3,2
0
0
van zorgen over het gezin
Ik ervaar hierin geen belemmeringen
15
48,4
6
37,5
Anders, namelijk..*
5
16,1
5
31,5
* Anders, namelijk.. =
Veilig Thuis: Ik meld niet gelijk. Probeer eerst met gezin en netwerk te kijken hoe het
geweld (tegen dieren) opgelost kan worden; Ik werk bij VT, deze vraag is niet
aan de orde voor mij; Samenwerking met organisaties; Vind ik ook een
onderdeel van mijn werk.; Zie boven.
Dierenarts(assistent)en: Dierenmishandeling is vaak lastig te herkennen. zie vraag 12
ook.; Ervaring leert dat er niet altijd wat mee gedaan kan worden;
Persoonlijk risico; Persoonlijke veiligheid; Waar moet je terecht met je
vermoedens?
Tabel 30. Belemmeringen bij het ingrijpen bij (vermoedens van) huiselijk geweld
VT (n=31)
DA (n=16)
n
%
n
%
Gebrek aan kennis
0
0
9
56,3
Gebrek aan tijd
2
6,5
1
6,3
75

Gebrek aan financiële middelen
1
3,2
0
0
Gebrek aan duidelijkheid en eenheid in
0
0
5
31,3
definities van mishandeling en verwaarlozing
Het is niet de taak van mijn beroepsgroep
0
0
2
12,5
om hiermee bezig te zijn
Het is niet de verantwoordelijkheid van
0
0
3
18,8
mijn beroepsgroep om hiermee bezig te zijn
Een melding zou de privacyregels schenden
0
0
2
12,5
Ik kom door de werkdruk niet toe aan
1
3,2
0
0
het melden van zorgen over het gezin
Ik ervaar hierin geen belemmeringen
24
77,4
4
25
Anders, namelijk..
6
19,4
5
31,3
* Anders, namelijk.. =
Veilig Thuis: Het is mijn werk om in te grijpen...; Het is mijn werk.....; ik behandel de
meldingen óver huiselijk geweld. Snap deze vraag niet goed?; Ik werk bij VT, deze
vraag is niet aan de orde voor mij; Niets, behalve de wet. Als mensen volwassen
zijn en niet te bewegen houden de mogelijkheden op.; Wij doen zelf geen
meldingen
Dierenarts(assistent)en: Bij twijfel; Gebrek aan kennis omtrent signalering en omtrent
het maken van een melding; Ik vind het al lastig om dierenmishandeling te
onderkennen, laat staan als dierenarts dit te bespreken met de eigenaar. Grote
kans dat ze niet meer komen dan. (Mensen die dieren mishandelen gaan wel naar
de dierenarts maar wisselen sowieso regelmatig van dierenarts om niet op te
vallen.; Moeilijk om het goed te herkennen en ook moeilijk om iemand er op aan
te spreken, toch ook een stukje angst, denk ik.; Persoonlijk en gezinsrisico
Tabel 31. Opmerkingen
Zijn jullie op de hoogte van het feit dat dierenartsen hulp kunnen inschakelen van
forensische dierenartsen om dierenmishandeling te herkennen? En dan nog is het lastig te
herkennen. Als eigenaar zegt dat kat van het balkon is gevallen en daarbij een poot heeft
gebroken kan ik niet zien of dat echt zo was. Vaak gaan ze met een volgend kwetsuur naar
een andere dierenarts waardoor herhaling ook niet opvalt. Ik weet dat ik statistisch gezien
veel mishandeling mis. En dat baart me zorgen, ook voor het betrokken gezin.
- Nienke Endenburg coördinator Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling heeft dit
soort onderzoek al gedaan. Dus graag overleg met haar
- Wij begeleiden kinderboerderijen. Als kinderen leren om te gaan met geiten, zijn ze
minder bang en gaan ze veel beter om met andere dieren en ook met hun leeftijdsgenoten,
minder angst.
- Sinds de overheid de moeders uit huis haalt/dwingt en de kinderen niet meer een veilig
thuis hebben veel meer jeugdproblemen en mishandeling.
- Beter voeding geeft bewezen veel meer rust en balans bij ouders én kind (Omega 3,
mineralen, minder suikers en processed food)
Ik zou hier heel graag meer over weten, binnen de praktijk waar ik werk kom ik regelmatig
in aanraking met gevallen van dierenmishandeling. Afgelopen jaar heb ik voor de eerste
keer een aangifte gedaan tegen een klant. Dit heeft idd grote gevolgen voor de privacy en
kan ook door een werkgever als hinderlijk worden gezien.
Ik heb volgens mij nog nooit een vermoeden gehad van fysiek huiselijk geweld (of dit niet
gesignaleerd), mentaal vermoed ik vaker, maar mijn kennis daaromtrent is zo schaars, dat
ik er niets mee doe.
Het is voor ons als dierenartsen praktijk niet duidelijk waar je terecht kunt met vermoedens
over dierenmishandeling en eventuele huiselijk geweld. Dat maakt het moeilijk om er een
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melding van te maken. Ook wil je dit anoniem doen, we willen niet dat klanten weg lopen
en het dier zo niet de juiste medische aandacht krijgt die het nodig heeft.
Het is heel ingrijpend om de mensen te verdenken van mishandeling , soms zie je de
signalen later pas. Verwondingen kunnen vaak heel moeilijk als dierenmishandeling
geconstateerd worden en zeker met mijn ervaringen met rechtbanken, moeilijk hard
gemaakt worden
Een goed topic om onder de aandacht te brengen binnen de Jeugdhulpverlening!
degenen die zelf eerder in een dergelijke situatie hebben gezeten zullen meer
terughoudend zijn zeker als ze door derden in de situatie gebracht worden. Dit ter
informatie. Succes.
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Bijlage 3: Principale Componenten Analyse en betrouwbaarheidstoets
Eisen en assumpties
Hieronder wordt besproken welke assumpties en eisen van belang zijn voor het
uitvoeren van een PCA uit te voeren.
Steekproefgrootte
Ten eerste is het van belang om een voldoende grote steekproef te hebben omdat
correlatie-coëfficiënten minder betrouwbaar zijn wanneer deze worden geschat op
basis van kleine steekproeven (Tabachnick & Fidell, 2014). Hierdoor kan er een
overschatting worden gemaakt van de populatie-coëfficiënten, oftewel, de
generaliseerbaarheid van de resultaten is minder betrouwbaar (Osborne & Costello,
2004). Dit vergroot de kans om significante resultaten te vinden terwijl die in de
populatie niet bestaan, en vice versa, om geen significante resultaten te vinden
terwijl die wel in de populatie bestaan. Het is van belang dit te onthouden tijdens
het interpreteren van de resultaten, aangezien niet alle Veilig Thuis medewerkers en
dierenarts(assistent)en werkzaam in de provincie Groningen hebben deelgenomen
aan de studie. Logischerwijs geldt deze ook voor een bredere generalisatie van de
onderzoeksresultaten.
Er worden verschillende vuistregels gehanteerd om de minimale steekproefgrootte
vast te stellen. De minimale ratio tussen aantal respondenten en items van 10:1
wordt veelal geadviseerd, hoewel er veel empirische onderzoeken zijn te vinden
waarbij de ratio’s kleiner zijn of zelfs waarbij de proportie items het aantal
respondenten overschrijdt (Osborne & Costello, 2004). In het huidige onderzoek is
de steekproef klein, namelijk n=47. Dit zorgt ervoor dat de resultaten met zorg
moeten worden geïnterpreteerd.
Missende waarden
Inspectie van missende data toont dat de verdeling van missende waarden willekeurig
is aangezien het om drie respondenten gaat die ieder een verschillende item niet
hebben beantwoord en één respondent die de gehele vragenlijst niet heeft
beantwoord. Op basis daarvan kunnen er analyses worden uitgevoerd op basis van 43
respondenten.
Assumpties van normaliteit, multicollineariteit en lineariteit
Aan de assumptie van normaliteit en afwezigheid van multicollineariteit hoeft niet te
worden voldaan in, hoewel een normale verdeling wel de resultaten kan verbeteren
(Tabachnick & Fidell, 2014). Inspectie van individuele variabelen laat zien dat de
variabelen niet normaal verdeeld zijn rondom de gemiddelde scores. Uit Tabel 1
blijkt dat stelling 1 tot en met 6 sterk linksscheef verdeeld zijn en redelijk plat en
breed gepiekt zijn en dus niet normaal verdeeld zijn. Stelling 9. ‘De meldcode
dierenmishandeling zou beter toegepast moeten worden’ door zijn parabool-vorm,
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vanwege relatief veel antwoorden ‘weet ik niet’ en ‘volledig eens’ (en geen oneens),
zie Figuur 1.

Std. deviatie

Scheefheid

Std. fout

z-score

Gepiektheid

Std. fout

z-score

1. Het is nodig dat Veilig Thuis en
dierenartsen
opties
voor
samenwerking verkennen
2. Het is nodig dat Veilig Thuis en de
dierenpolitie
opties
voor
samenwerking verkennen
3. Het is nodig dat Veilig Thuis en de
dierenbescherming opties voor
samenwerking verkennen
4. Ik vind een gezamenlijke aanpak
van het probleem niet noodzakelijk
5.
Mensenhulpverleners
en
dierenhulpverleners
hebben
tegengestelde belangen
6. Het is belangrijk dat Veilig Thuis
hulpverleners altijd vragen naar
aanwezigheid van huisdieren en
geweld tegen huisdieren
7. Het is belangrijk dat dierenartsen
altijd vragen naar het welzijn van het
gezin
in
geval
van
dierenmishandeling
8. Dierenmishandeling zou niet
vastgelegd moeten worden in de
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
9. De meldcode dierenmishandeling
zou beter toegepast moeten worden
10. Ik heb behoefte aan een
training/workshop over de connectie
tussen
dierenmishandeling
en
huiselijk geweld
11. Ik heb behoefte aan een
flyer/brochure over de connectie
tussen
dierenmishandeling
en
huiselijk geweld

Gemiddelde

Tabel 1. Scheefheid en gepiektheid van de elf items over een gezamenlijke aanpak van
huiselijk geweld en dierenmishandeling

4,13

1,24

-1,43

0,35

-4,08

0,95

0,69

1,39

4,48

0,94

-2,14

0,35

-6,11

4,52

0,69

6,56

4,48

0,89

-2,12

0,35

-6,06

5,01

0,69

7,28

4,31

1,04

-1,81

0,35

-5,12

3,15

0,70

4,54

4,33

0,85

-1,86

0,35

-5,27

4,86

0,70

6,99

4,22

0,95

-1,47

0,35

-4,14

2,31

0,70

3,32

4,02

1,06

-0,97

0,35

-2,77

0,26

0,69

0,37

3,85

1,12

-0,49

0,35

-1,40

-0,72

0,69

-1,05

3,98

0,91

0,04

0,35

0,13

-1,82

0,69

-2,64

3,76

1,30

-0,98

0,35

-2,81

-0,05

0,69

-0,07

3,74

1,23
7

-0,88

0,35

-2,5

-0,03

0,69

-0,05
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Figuur 1. Verdeling stelling 0. De meldcodedierenmishandeling zou beter toegepast moeten worden

De assumptie van lineariteit is meer van belang, aangezien er bij berekening van
correlaties uit wordt gegaan van lineaire relaties tussen variabelen. Uit de inspectie
van de spreidingsdiagrammen blijkt dat er niet in alle gevallen aan de assumptie van
lineariteit wordt voldaan, zie Figuur 2.
Aangezien de analyses tekortkomingen laten zien wat betreft de assumpties voor
PCA, zijn de resultaten minder betrouwbaar en dient daar rekening mee te worden
gehouden bij de interpretatie van de resultaten.

80

81

Geschiktheid factor-analyse
Tot slot wordt er gekeken of de elf items geschikt zijn voor factor-analyse, waarbij
het noodzakelijk is dat er correlaties tussen items bestaan die minstens 0.30 zijn
(Tabachnick & Fidell, 2013). Dit is het geval (zie Tabel 2) en wordt bevestigd door de
waarde van de determinant (0,005) die kleiner moet zijn dan 0,00001 (Field, 2018).
Ook de Bartlett’s toets laat zien dat de variabelen geschikt zijn voor factor-analyse,
die toetst of de correlatiematrix significant verschilt van een identiteitsmatrix (χ2
(55) = 197.659, p < .001). De Kaiser-Meier Olkin MSA-toets geeft een waarde van
0,708. Dit houdt in dat de correlatiematrix middelmatig/redelijk geschikt is voor
factor-analyse. Een waarde lager dan 0,50 zou de matrix ongeschikt maken voor
factor-analyse (Kaiser & Rice, 1974).
Tabel 3 laat zien dat de communaliteit-waarden redelijk hoog zijn en geen van de
waarden zijn lager dan de kritieke waarde 0.3. Dit houdt in dat de variabelen een
bepaalde mate van verklaarde variantie delen en componenten kunnen vormen. De
PCA met Varimax-rotatie levert de beste resultaten en maakt onderscheid in drie
componenten die relatief logische combinaties vormen. Tabel 4 toont dat de
factoren ongecorreleerd zijn en orthogonaal van elkaar zijn. Dit bevestigt dat een
orthogonale rotatie zoals Varimax geschikt is.
De initiële eigenwaarden (voor rotatie) laten zien dat de eerste, tweede en derde
component respectievelijk 37%, 17% en 12% van de variantie verklaart, gezamenlijk
66% (zie Tabel 3). De derde component bestaat uit enkel twee items terwijl dit er
minimaal drie horen te zijn. Dit kan een reden voor exclusie zijn.
De derde component wijkt duidelijk af van de overige items aangezien zij gaan over
de behoeften van professionals wat betreft kennisvergaring en minder over een
daadwerkelijke samenwerking. De tweede component wijkt af van de eerste
component, aangezien het items bevat die niet over de twee betrokken
beroepsgroepen gaat (namelijk dierenbescherming en dierenpolitie). Het is
onduidelijk waarom de andersom gecodeerde stelling ‘Ik vind een gezamenlijke
aanpak van het probleem niet noodzakelijk’ niet bij de eerste en sterkste component
hoort. De eerste component bevat twee items die gaan over samenwerking tussen
dierenartsen en Veilig Thuis en de vraag of de twee sectoren tegengestelde belangen
hebben. Ook bevat de eerste component items over het toepassen van manieren om
de gecombineerde geweldsvormen te signaleren en te melden. Specifiek gaan twee
items over de meldcode en twee items beschrijven dat de professional zou moeten
vragen naar geweld waar de andere sector normaliter mee te maken heeft.
Theoretisch kan gesteld worden dat de stelling ‘De meldcode dierenmishandeling
zou beter toegepast moeten worden’ niet gaat om een samenwerkingsverband en
de bereidheid daartoe.
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Tabel 2. Correlatie-matrix voor de elf items over een gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en dierenmishandeling

1. Het is nodig dat VT en dierenartsen opties
voor samenwerking verkennen
2. Het is nodig dat VT en de dierenpolitie
opties voor samenwerking verkennen
3. Het is nodig dat VT en de
dierenbescherming opties voor
samenwerking verkennen
4. Ik vind een gezamenlijke aanpak van het
probleem niet noodzakelijk
5. Mensenhulpverleners en
dierenhulpverleners hebben tegengestelde
belangen
6. Het is belangrijk dat VT hulpverleners altijd
vragen naar aanwezigheid van huisdieren en
geweld tegen huisdieren
7. Het is belangrijk dat dierenartsen altijd
vragen naar het welzijn van het gezin in geval
van dierenmishandeling
8. Dierenmishandeling zou niet vastgelegd
moeten worden in de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
9. De meldcode dierenmishandeling zou
beter toegepast moeten worden
10. Ik heb behoefte aan een
training/workshop over de connectie tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld
11. Ik heb behoefte aan een flyer/brochure
over de connectie tussen dierenmishandeling
en huiselijk geweld

9.
De
meldcode
dierenmisha
ndeling zou
beter
toegepast
moeten
worden

10. Ik heb
behoefte aan
een
training/works
hop over de
connectie
tussen
dierenmishan
deling
en
huiselijk
geweld

11. Ik heb
behoefte aan
een
flyer/brochur
e over de
connectie
tussen
dierenmishan
deling
en
huiselijk
geweld

0,43

0,44

0,14

0,05

0,21

0,27

0,26

0,44

0,31

0,28

0,19

0,23

0,19

0,44

0,37

0,15

0,34

-0,02

0,21

0,02

0,07

0,15

1

0,34

0,23

0,48

0,50

0,05

0,09

1

0,41

0,51

0,470

0,24

0,28

1

0,32

0,41

0,25

0,14

1

0,54

0,10

0,22

1

0,30

0,11

1

0,647

6. Het is belangrijk
dat
VT
hulpverleners
altijd vragen naar
aanwezigheid van
huisdieren
en
geweld
tegen
huisdieren

7.
Het
is
belangrijk dat
dierenartsen
altijd vragen
naar
het
welzijn van het
gezin in geval
van
dierenmishand
eling

8.
Dierenmishandelin
g
zou
niet
vastgelegd
moeten worden in
de
meldcode
huiselijk geweld en
kindermishandelin
g*

0,56

0,48

0,37

0,50

0,2

0,38

0,51

0,18

1

1. Het is
nodig dat VT
en
dierenartsen
opties voor
samenwerki
ng
verkennen

2. Het is
nodig dat
VT en de
dierenpolit
ie opties
voor
samenwer
king
verkennen

3. Het is
nodig dat VT
en
de
dierenbesch
erming
opties voor
samenwerki
ng
verkennen

4. Ik vind
een
gezamenlij
ke aanpak
van
het
probleem
niet
noodzakelij
k*

5.
Mensenhulp
verleners en
dierenhulpve
rleners
hebben
tegengesteld
e belangen *

1

0,36

0,30

0,05

1

0,87
1

1

Noot: Stelling 4,5, en 8 zijn omgekeerd gecodeerd
* p<0,05, **p<0,01
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Tabel 3. Factor ladingen en communaliteiten van een Principale Componenten Analyse met Varimax
rotatie voor elf items over een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling (n =
43)
CommunaComponent
liteiten
1
2
3
9. De meldcode dierenmishandeling zou beter toegepast
moeten worden
1. Het is nodig dat Veilig Thuis en dierenartsen opties voor
samenwerking verkennen
6. Mensenhulpverleners en dierenhulpverleners hebben
tegengestelde belangen (andersom gecodeerd)
8. Dierenmishandeling zou niet vastgelegd moeten worden in de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (andersom
gecodeerd)
6. Het is belangrijk dat Veilig Thuis hulpverleners altijd vragen
naar aanwezigheid van huisdieren en geweld tegen huisdieren
7. Het is belangrijk dat dierenartsen altijd vragen naar het
welzijn van het gezin in geval van dierenmishandeling
4. Ik vind een gezamenlijke aanpak van het probleem niet
noodzakelijk (andersom gecodeerd)
3. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenbescherming opties
voor samenwerking verkennen
2. Het is nodig dat Veilig Thuis en de dierenpolitie opties voor
samenwerking verkennen
10. Ik heb behoefte aan een training/workshop over de
connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld
11. Ik heb behoefte aan een flyer/brochure over de connectie
tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Initiële eigenwaarden
Totaal
Proportie verklaarde variantie
Rotatie som van gekwadrateerde ladingen
Totaal
Proportie verklaarde variantie
Tabel 4. Correlaties tussen 3 componenten
Component
1
Component 1 Pearson Correlatie 1
Sig. (tweezijdig)
N
43
Component 2 Pearson Correlatie 0
Sig. (tweezijdig)
1
N
43
Component 3 Pearson Correlatie 0s
Sig. (tweezijdig)
1
N
43

0,78

-0,04

0,20

0,62

0,76

0,17

-0,004

0,59

0,74

0,13

-0,13

0,55

0,74

0,17

0,04

0,57

0,66

0,29

0,19

0,56

0,58

-0,10

0,33

0,35

0,05

0,85

-0,10

0,36

0,16

0,81

0,37

0,77

0,24

0,81

0,34

0,76

0,11

0,15

0,90

0,48

0,06

0,17

0,81

0,42

4,01
37,25

1,92
17,45

1,30
11,78

3,15
28,66

2,24
20,38

1,92
17,45

Component
2
0
1
43
1
43
0
1
43

Component
3
0
1
43
0
1
43
1
43

Betrouwbaarheidstoets
Tot slot wordt de betrouwbaarheid getoetst van de drie componenten met behulp van
Cronbach’s Alpha (zie Tabel 5). Deze waarde geeft de interne consistentie aan van de items
als een gezamenlijke schaal. De items die de eerste component vormen hebben een zeer

hoge Cronbach’s Alpha waarde van 0,81. De betrouwbaarheid blijft gelijk wanneer de
tweede en/of derde component aan de schaal worden toegevoegd. Dit indiceert dat een
schaal met de eerste component wellicht voldoende geschikt is om het construct bereidheid
tot gezamenlijke aanpak te meten.
Tabel 5. Beschrijvende statistieken voor de drie componenten over een gezamenlijke aanpak
dierenmishandeling en huiselijk geweld
Aantal
Gemiddelde
Scheefheid Gepiektheid
Cronbach’s
items
alpha
(std. deviatie) (std. fout)
(std. fout)
Component 1

6

24,73 (4,3)

-,32

-,87

0,81

Component 2

3

13,29 (2,49)

-1,98

4,59

0,83

Component 3

2

7,5 (2,29)

-,94

,40

0,77
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Bijlage 4: Non-parametrische toetsen bivariate resultaten bereidheid
gezamenlijke aanpak
Tabel 1. Mann-Whitney toets bereidheid gezamenlijke aanpak en beroepsgroep
n
Mann-Whitney
toets gemiddelde
rangen
Dierenarts(assistent)en
43
29,9
Veilig Thuis medewerkers
2
20,4
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,02
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 2. Mann-Whitney toets positieve houding samenwerking en bekendheid relatie tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld
n
Mann-Whitney
toets gemiddelde
rangen
Bekend met de relatie tussen dierenmishandeling en 43
22,86
huiselijk geweld
Niet bekend met de relatie tussen dierenmishandeling en 2
26,00
huiselijk geweld
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,77
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 3. Kruskal-Wallis toets positieve houding samenwerking en vaardigheid handelen bij
vermoedens van dierenmishandeling
n
Kruskal-Wallis
toets gemiddelde
rangen
Signaleren
Onvoldoende
2
22,00
Voldoende
37
24,86
Weet ik niet
7
16,71
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
,33
De cliënt ernaar vragen
Onvoldoende
7
28,86
Voldoende
36
21,99
Weet ik niet
3
29,17
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
,34
De cliënt hulp bieden
Onvoldoende
15
25,80
Voldoende
25
24,78
Weet ik niet
6
12,42
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
,09
De cliënt doorverwijzen
Onvoldoende
10
26,10b
Voldoende
29
25,86b
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Weet ik niet
7
10,00a
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,01*
Een melding maken bij de desbetreffende organisatie
Onvoldoende
7
18,57
Voldoende
33
26,41
Weet ik niet
6
13,25
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,05*
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coefficienten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 4. Kruskal-Wallis toets positieve houding samenwerking en vaardigheid handelen bij
(vermoedens van) huiselijk geweld
n
Kruskal-Wallis
toets gemiddelde
rangen
Signaleren
Onvoldoende
7
25,86
Voldoende
38
23,57
Weet ik niet
1
4,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,32
De cliënt ernaar vragen
Onvoldoende
9
29,94
Voldoende
36
22,42
Weet ik niet
1
4,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,11
De cliënt hulp bieden
Onvoldoende
11
28,05
Voldoende
32
21,41
Weet ik niet
3
29,17
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,27
De cliënt doorverwijzen
Onvoldoende
8
24,38
Voldoende
35
22,81
Weet ik niet
3
29,17
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,72
Een melding maken bij de desbetreffende organisatie
Onvoldoende
6
23,08
Voldoende
37
24,03
Weet ik niet
3
17,83
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,74
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coëfficiënten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 5. Kruskal-Wallis toets positieve houding samenwerking en ervaringen met het melden
van dierenmishandeling en huiselijk geweld

87

n

Kruskal-Wallis
toets gemiddelde
rangen

Ervaringen met melden van dierenmishandeling
Positief
11
28,45
Neutraal
7
24,71
Negatief
3
31,00
Geen
25
20,08
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,24
Ervaringen met melden van huiselijk geweld
Positief
20
24,18
Neutraal
5
21,40
Negatief
3
24,50
Geen
18
23,17
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,98
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coëfficiënten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 6. Kruskal-Wallis toets positieve houding samenwerking en hantering
protocol/meldcode dierenmishandeling op werkplek
n
Kruskal-Wallis
toets gemiddelde
rangen
Hantering protocol/meldcode dierenmishandeling op
werkplek
Ja
10
33,00b
Nee
15
24,63ab
Weet ik niet
20
16,78a
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,01**
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coefficienten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
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Tabel 7. Kruskal-Wallis toets positieve houding samenwerking en stellingen over kennis van
de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
n
Kruskal-Wallis
toets gemiddelde
rangen
Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren stellen
hun vlucht naar de opvang uit, door gebrek aan geschikte
opvang voor huisdieren
Oneens
1
29,50
Enigszins oneens
0
Weet ik niet
10
23,75
Enigszins eens
17
21,62
Eens
18
24,81
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,87
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen geen
groter risico om dieren te mishandelen
Oneens
11
23,68
Enigszins oneens
15
25,93
Weet ik niet
5
19,30
Enigszins eens
9
19,56
Eens
6
26,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,72
Slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren
bezoeken even vaak de dierenarts als niet-slachtoffers
Oneens
3
22,50
Enigszins oneens
10
21,85
Weet ik niet
29
22,00
Enigszins eens
3
41,50
Eens
1
32,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,17
Plegers van huiselijk geweld kunnen huisdieren inzetten
om macht en controle uit te oefenen op hun partner
Oneens
0
Enigszins oneens
0
Weet ik niet
5
25,90ab
Enigszins eens
14
15,75a
Eens
27
27,07b
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,03*
Kindermisbruikers kunnen huisdieren van slachtoffers als
chantagemiddel gebruiken
Oneens
0
Enigszins oneens
0
Weet ik niet
4
16,13ab
Enigszins eens
16
17,63a
Eens
26
28,25b
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,02*
Mensen die hun dieren mishandelen zijn niet eerder
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geneigd om ook hun kinderen te mishandelen
Oneens
23
25,43
Enigszins oneens
13
17,50
Weet ik niet
3
22,67
Enigszins eens
3
25,83
Eens
3
25,67
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,50
Mensen die hun dieren mishandelen, zijn niet eerder
geneigd om ook hun partners te mishandelen
Oneens
25
25,66
Enigszins oneens
15
20,63
Weet ik niet
2
13,75
Enigszins eens
2
26,75
Eens
2
24,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,64
Dierenmishandeling door kinderen kan een signaal zijn
van huiselijk geweld of seksueel misbruik
Oneens
0
Enigszins oneens
1
2,50
Weet ik niet
3
7,33
Enigszins eens
17
23,41
Eens
25
26,34
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,05*
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coëfficiënten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 8. Mann-Whitney toets positieve houding samenwerking en belemmeringen bij het
melden van huiselijk geweld
n
Mann-Whitney
toets gemiddelde
rangen
Gebrek aan kennis
Nee
37
21,47
Ja
9
31,83
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,036*
Gebrek aan tijd
Nee
43
23,64
Ja
3
21,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,801
Gebrek aan financiële middelen
Nee
45
23,77
Ja
1
11,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,478
Gebrek aan duidelijkheid en eenheid in definities van
mishandeling en verwaarlozing
Nee
41
22,73
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Ja
5
29,80
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,283
Het is niet de taak van mijn beroepsgroep om hiermee
bezig te zijn
Nee
44
23,45
Ja
2
24,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,935
Het is niet de verantwoordelijkheid van mijn
beroepsgroep om hiermee bezig te zijn
Nee
43
23,51
Ja
3
23,33
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
1,00
Een melding zou de privacyregels schenden
Nee
44
22,89
Ja
2
37,00
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,174
Ik kom door de werkdruk niet toe aan het melden van
zorgen over het gezin
Nee
45
23,77
Ja
1
11,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,478
Ik ervaar hierin geen belemmeringen
Nee
18
23,61
Ja
28
23,43
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,964
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coëfficiënten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01
Tabel 9. Mann-Whitney toets positieve houding samenwerking en belemmeringen bij het
melden van dierenmishandeling
n
Mann-Whitney
toets gemiddelde
rangen
Gebrek aan kennis
Nee
34
26,68
Ja
12
14,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,006**
Gebrek aan tijd
Nee
41
24,50
Ja
5
15,30
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,152
Gebrek aan financiële middelen
Nee
45
23,77
Ja
1
11,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,478
Gebrek aan duidelijkheid en eenheid in definities van
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mishandeling en verwaarlozing
Nee
38
23,74
Ja
8
22,38
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,809
Het is niet de taak van mijn beroepsgroep om hiermee
bezig te zijn
Nee
45
23,86
Ja
1
7,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,304
Het is niet de verantwoordelijkheid van mijn
beroepsgroep om hiermee bezig te zijn
Nee
45
23,86
Ja
1
7,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,304
Een melding zou de privacyregels schenden
Nee
43
22,66
Ja
3
35,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,114
Ik kom door de werkdruk niet toe aan het melden van
zorgen over het gezin
Nee
45
23,77
Ja
1
11,50
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,478
Ik ervaar hierin geen belemmeringen
Nee
25
20,64
Ja
21
26,90
p-waarde voor verschillen in gem. rangscores
0,112
Noot: Wanneer de superscripts van elkaar verschillen, verschillen de coëfficiënten statistisch
significant van elkaar, na een Post-hoc Mann-Whitney toets met Bonferroni correctie
*p < .05, **p < 0.01

92

