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1. Opbouw interview voor het verkennende onderzoek naar de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod 
 
Leeswijzer: 
Het instrument is opgebouwd uit 5 blokken (A t/m E). De indeling van de blokken is gerelateerd aan de tijdsperiode waarover de vragen gaan. 
 
A  Over de periode voor het huisverbod 
1. algemene gegevens 
2. persoonlijkheid 
3. opvattingen over (relaties tussen) mannen en vrouwen 
4. steun van vrienden en familie 
5. middelengebruik 
6. multi-problem en spanningen 
7. geweldservaring 

B  Over de ervaringen tijdens en na het huisverbod 
1. signaal aan de uithuisgeplaatste 
2. bescherming achterblijver 
3. acceptatie hulpverlening tijdens en na het huisverbod 
4. tevredenheid over de hulpverlening tijdens en na het 
huisverbod 

C  Over de ervaringen na de aanhouding 
1. signaal aan de pleger 
2. bescherming van het slachtoffer 
3. acceptatie van hulpverlening 
4. tevredenheid met de hulpverlening 

D  Over de huidige situatie 
1. winst interventie (huisverbod of  aanhouding) 
2. signaal aan uithuisgeplaatste of  pleger 
3. steun van vrienden of  familie 
4. voortgang relatie 
5. geweldservaring  

E  Afsluiting 
1. afsluiting interview  
2. ervaring met interview 

Variabelen per interviewgroep: 
1. De uithuisgeplaatste A Alle items 

B 1, 3 en 4 
B 2 

Alle items 
Items e t/m j 

C Geen items 
D Alle items  
E Alle items 

2. De achterblijver A Alle items 
B 1 
B 2, 3 en 4 

Geen items 
Alle items 

C Geen items 
D 1, 3 en 4 
D 2 

Alle items  
Geen items 

E Alle items 
3. De pleger A Alle items 

B Geen items 
C 1, 3 en 4 
C 2 

Alle items 
Items e t/m g 

D Alle items  
E Alle items 

3. Het slachtoffer  A Alle items 
B  Geen items 
C1 
C 2, 3 en 4 

Geen items 
Alle items 

D 1, 3 en  4 
D 2 

Alle items 
Geen items 

E Alle items 
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Deel A: De periode voor het huisverbod (retrospectief) 
Variabelen  Items  Soort vragen  Respondent  
1. Algemene gegevens   a. Geboortedatum  

b. Geslacht  
c. Etniciteit 
d. Werk  
e. Hoogst voltooide opleiding  
f. Gezinsinkomen 
g. Burgerlijke staat 
h. Lengte relatie 
i. Aantal kinderen  
j. Samenlevingsvorm 
k. Eerdere contacten hulpverlening 

Gestructureerd  • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger (controlegroep) 

• Slachtoffer 
(controlegroep) 

 

2. Persoonlijkheid* 
 

a. Antisociaal 
- impulsief/ regelbrekend gedrag 
- bedrog 
- mishandeling anderen 

b. Borderline 
- onstabiel 
- zelfbeschadiging 

Gestructureerd • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger (controlegroep) 

• Slachtoffer 
(controlegroep) 

3. Opvattingen over 
(relaties tussen) 
mannen en vrouwen 

c. Man- vrouw verhouding 
d. Rol- taak verdeling 
e. Machtsverhouding 

Gestructureerd  • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
4. Steun van familie en 
vrienden 

a. Contact met vrienden en familie 
b. Ervaren steun van familie en vrienden ** 
c. Familie/ vrienden op de hoogte van problemen 
d. Steun van wie met betrekking  tot 
relatieproblematiek 

A, B, C: 
gestructureerd  
 
D: open vraag  

• Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
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5. Middelengebruik a. Mate van gebruik alcohol / drugs 
b. Relatie alcohol/drugs gebruik met geweld  
c. Eventuele behandeling verslaving 

Gestructureerd 
 

• Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer 
6. Multi probleem - 
spanningen 

a. Spanningen werk, financiën, familie- en 
relatieproblemen, middelengebruik, problemen rond 
de opvoeding van kinderen 

b. Relatie tussen spanningen en relatieproblemen 

A: gestructureerd 
 
B: semigestructureerd 

• Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer 
7. Geweldservaring  a. Geschiedenis geweld binnen de relatie 

b. Interactie tussen (echt)paar bij conflicten 
c. Frequentie en ernst van fysiek geweld *** 
d. Controlerend gedrag: verbaal geweld en bedreigingen 
*** 

e. Het verloop van het geweld 
f. Geschiedenis geweld gezin van herkomst  

A: semigestructureerd 
B: open 
 
C, D, E en F: 
gestructureerd 
 

• Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
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Deel B: Ervaringen tijdens en na het huisverbod  (interventiegroep)  
 
Variabelen  Items  Soort vragen  Respondent  
1. A  
Signaal aan 
uithuisgeplaatste  

a. Gevoelens over huisverbod 
b. Rechtvaardiging gebruik geweld **** 

Gestructureerd 
 

• Uithuisgeplaatste  
 

2. Bescherming 
achterblijver  

a. Ervaren veiligheid  
b. Ervaren rust  
c. Ervaren bescherming 
d. Gevoelens van empowerment 
e. In verzekeringstelling 
f. Overtreding contactverbod  
g. Sprake van verlenging  
h. Reden verlenging 
i. Instemming verlenging  
j. Opnieuw geweld 

A t/m G: 
gestructureerd 
 
 
H en I: open vragen 
J: gestructureerd 

• Achterblijver:  
A t/m J  

 
 

• Uithuisgeplaatste: E t/m 
J  
 

3. A  
Acceptatie van 
hulpverlening tijdens 
het huisverbod  

a. Contact met hulpverlening  
Ook kindhulpverleners 

b. Reden bij geen contact 
c. Wel contact: welke organisatie 
d. Snelheid van geboden hulp  
e. Aantal systeemgesprekken  

A: gestructureerd 
B: semigestructureerd 
C, D en E: 
gestructureerd 

• Achterblijver  

• Uithuisgeplaatste  

4. A 
Tevredenheid met 
hulpverlening tijdens 
het huisverbod 

a. Tevredenheid hulp (1-10) 
b. Tevredenheid opgestelde doelen en plan van aanpak 
c. Mate van vraag gestuurde hulpverlening  
d. Motivatie voor het werken aan hulpverleningsdoelen  

A: open 
B en C: 
gestructureerd 
D: gestructureerd en 
open 

• Achterblijver  

• Uithuisgeplaatste 
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3. B 
Acceptatie 
vervolghulpverlening 

a. Overgang crisis- naar vervolghulp 
b. Contact met hulpverlening  
c. Reden bij geen contact 
d. Wel contact: welke organisatie 
e. Snelheid geboden hulp 
f. Aantal systeemgesprekken 
g. Aantal gesprekken hulpverlening 
h. Soort vervolghulpverlening 

A en B: 
gestructureerd  
 
C: semigestructureerd 
 
D: open 
 
E t/m H: 
gestructureerd 

• Achterblijver  

• Uithuisgeplaatste 
  

4. B 
Tevredenheid met 
hulpverlening na het 
huisverbod  

a. Tevredenheid met hulpverlening (1-10) 
b. Motivatie voor het werken aan verandering situatie 
c. Mate van systeemgerichtheid 
d. Mate afronding voorgestelde traject  
e. Behalen van hulpverleningdoelen 

A: open 
 
B t/m D: 
gestructureerd 
 
E: gestructureerd en 
open 

• Achterblijver  

• Uithuisgeplaatste 
 

1. B 
Justitiële reactie  

a. Juridische consequenties incident  
b. Mening over consequentie  

Open  • Achterblijver  

• Uithuisgeplaatste  
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Deel C: Ervaringen na de aanhouding (controlegroep) 
 
Variabelen  Items  Soort vragen  Respondent  
1. A Signaal  aan pleger  a. Rechtvaardiging gebruik geweld 

b. Gevoelens over aanhouding  
Gestructureerd  • Pleger 

 
2. Bescherming 
slachtoffer  

 

a. Ervaren veiligheid  
b. Ervaren rust  
c. Ervaren bescherming 
d. Gevoelens van empowerment 
e. In verzekeringstelling 
f. Opnieuw contact na aanhouding (plaatsgevonden of  
niet, wiens initiatief, op welke manier, nieuw geweld 
en zo ja, op welke termijn) 

g. Opnieuw geweld 

Gestructureerd  • Slachtoffer: a t/m g 

• Pleger: e en g 
 

3. Acceptatie 
hulpverlening 

a. Contact met hulpverlening (ook kindhulpverleners) 
b. Reden bij geen contact 
c. Wel contact: welke organisaties 
d. Snelheid geboden hulp 
e. Aantal systeemgesprekken  
f. Aantal gesprekken hulpverlening  

A en B: 
gestructureerd  
C: open 
D t/m F: 
gestructureerd 

• Pleger  

• Slachtoffer  
 

4. Tevredenheid met 
hulpverlening na de 
aanhouding  

a. Tevredenheid hulp (1-10) 
b. Tevredenheid opgestelde doelen  
c. Mate van vraag gestuurde hulpverlening  
d. Mate van systeemgerichtheid 
e. Motivatie voor het werken aan hulpverleningsdoelen 
f. Mate af  afronding voorgestelde traject  
g. Behalen van hulpverleningdoelen 

A: open 
B t/m G: 
gestructureerd  
Afsluiting: open vraag 

• Pleger  

• Slachtoffer  
 

1. B Justitiële reactie  a. Juridische consequenties incident  
b. Mening over consequentie  

Open  • Pleger  

• Slachtoffer  
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Deel D: Huidige situatie  
Variabelen  Items  Soort vragen  Respondent  
1. Winst interventie 
(huisverbod of  
aanhouding) 

a. Heeft de interventie wat opgeleverd (1-10) Open • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
2. Signaal aan pleger b. Visie op gedrag  

c. Rechtvaardiging huisverbod / aanhouding **** 
Gestructureerd  • Uithuisgeplaatste 

• Pleger  
3. Steun familie of  
vrienden 

a. Contact met familie/ vrienden 
b. Ervaren steun van familie/ vrienden ** 
c. Openheid naar familie / vrienden over 
relatieproblemen 

Gestructureerd  • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
4. Voortgang relatie 
  

a. Partners samen of  uit elkaar   
b. Correlatie relatiebreuk en interventie 
c. Anderszins contact 
 

A: gestructureerd  
B: open 
C: gestructureerd 
  

• Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer  
5. Geweldservaring  a. Aanwezigheid fysiek geweld 

b. Aanwezigheid psychisch geweld of  dreiging 
c. Doorbroken patroon relatie  
d. Geweld gestopt  
e. Verandering situatie 

Gestructureerd   • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer 
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Deel E: Afsluiting 
 
Variabelen Items Soort vragen Respondent 
1. Afsluiting interview a. Wat ging goed het afgelopen jaar? 

b. Waar bent u trots op? 
c. Hoe kijkt u nu naar de toekomst? 

Open vragen • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer 
2. Ervaring met 
interview 

a. Heeft u nog vragen of  opmerkingen 
b. Wat is uw mening over het interview? 
c. Heeft u hulp nodig? 

Open vragen • Uithuisgeplaatste  

• Achterblijver  

• Pleger  

• Slachtoffer 
 
 
*Uit: Straus, M.A., Hamby, S.L., Boney-McCoy, S. en Sugerman, D. (2010). Manual for the personal and relationships profile (PRP) 

• Betrouwbaarheid A 2 a: (ASP Antisocial Personality Symptoms) 0.77  

• Betrouwbaarheid A 2 b: (BOR Borderline Personality Symtoms) 0.74  
 
** Uit: NKPS :   

• Betrouwbaarheid A 4 b en D 3 b: (vertrouwen op familie) 0.90 en (vertrouwen op vrienden) 0.91 
 
*** Uit: Johnson (2008) 

• Betrouwbaarheid A 7 a: (fysiek geweld) 0.85 

• Betrouwbaarheid A 7 b twee factoren: (verbale mishandeling en dwang) 0.78, (bedreigingen) 0.68 
 
**** Uit: Saunders, Lynch, Grayson en Linz (1987). Inventory of  beliefs about wife beating (IBWB) 

• Betrouwbaarheid B 1 b: (subschaal Wife Beating is Justified (WJ)) .83 
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2. Overzichtsinstrument interviews 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vertrouwelijk  

 
 

Casenummer: ………
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Overzichtsinstrument  
 

Openen met: heeft u het met iemand over dit interview gehad? Zag u ertegen op? Wat is 
uw reden om mee te doen? 
 
Uitleg onderzoek: 
Sinds 2009 worden huisverboden opgelegd bij situaties van huiselijk geweld. De 
bedoeling van de wet is ervoor te zorgen dat in deze situaties verandering gebracht 
wordt. Aan de ene kant door de uithuisplaatsing, aan de andere kant door het bieden van 
hulpverlening om problemen op te lossen. Met het onderzoek proberen we er achter te 
komen of  het huisverbod ook werkt zoals het door de wet bedoeld is. De enige manier 
om er achter te komen wat werkt en wat niet werkt is het te vragen aan de mensen die te 
maken hebben gehad met een huisverbod. In totaal worden 60 mensen geïnterviewd en 
we hopen op deze manier een beeld te krijgen van de gevolgen van het huisverbod.  
De interviews zijn vertrouwelijk, wat betekent dat verder niemand te weten zal komen 
van wie de antwoorden afkomstig zijn en uw naam nergens bekend wordt gemaakt. Dit 
betekent ook dat er geen (juridische) gevolgen zitten aan de antwoorden die u geeft. We 
willen u daarom vragen zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen. Mocht u het 
antwoord op een vraag niet weten dan kunt u dit aangeven.  
 

De vragen van het interview gaan over:     
- de periode vóór het huisverbod,  
- daarna over de periode tijdens het huisverbod en vlak nadat het huisverbod is 
opgelegd,  
- en ten slotte enige vragen over hoe het nu met u gaat en hoe u nu tegen de situatie 
aankijkt. 
 
Deel A Algemeen en over de periode vóór het huisverbod  
 
We starten met een aantal algemene vragen  
 
A 1 Algemene gegevens 

 

 
a.  Wat is uw geboortedatum? .  .   / .  .  /  .  .  .  .      (DD/MM/JJJJ) 

 

 
b. Geslacht (niet vragen, zelf  invullen) 

HM 
HV 

 

 
c. In welk land bent u geboren? 

HNederland 
HAnders, namelijk…………. 

 

 
In welk land is uw vader geboren? 

HNederland 
HAnders, namelijk…………. 

 

 
In welk land is uw moeder geboren? 

HNederland 
HAnders, namelijk…………. 

 

 

d. Had u werk op het moment dat het 
huisverbod werd opgelegd? Zo niet, sinds 
wanneer was u werkloos? 
Hebt u op dit moment werk? 

HJa 
HNee, sinds…. 
 
HJa 
HNee, sinds…. 
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 e. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
 

Toonkaart 2: antwoordcategorieën opleiding 
1. Geen  
2. Lagere school / basisschool  
3. Lager beroepsonderwijs (huishoudschool, 
LTS, LEAO, VMBO etc.) 

4. MAVO, ULO, MULO 
5. MMW, HAVO 
6. HBS, VWO, atheneum, gymnasium 
7. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
8. Hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, etc.) 
9. Universiteit  
10. Postacademisch 

 

 f. Wat was het netto gezinsinkomen op het 
moment dat het huisverbod werd 
opgelegd? 
(In SPSS: bijstandsniveau, modaal, boven 
modaal) 
(specificeren in eigen of  gezinsinkomen) 
 

Bijstand: 
gezinsbijstand (ex vakantietoeslag) = 1248,16 
alleenstaande ouders (ex vaktoeslag) = 873,71 
alleenstaande (ex vakantietoeslag) = 624,08 
 
Modaal: 
voor 2011 € 33.000 per jaar.  
Per maand ong. 2.530 bruto (ex vaktoeslag), 
ong. 1800 netto.  
 

1. minder dan 550 euro  
2. tussen 550 en 750 euro  
3. tussen 750 en 950 euro  
4. tussen 950 en 1.150 euro  
5. tussen 1.150 en 1.350 euro  
6. tussen 1.350 en 1.550 euro 
7. tussen 1.550 en 1.750 euro 
8. tussen 1.750 en 1.950 euro  
9. tussen 1.950 en 2.150 euro  
10. tussen 2.150 en 2.350 euro 
11. tussen 2.350 en 2.550 euro 
12. tussen 2.550 en 2.750 euro 
13. tussen 2.750 en 2.950 euro 
14. tussen 2.950 en 3.150 euro 
15. tussen 3.150 en 3.350 euro 
16. tussen 3.350 en 3.550 euro 
17. meer dan 3.550 euro 

 

 g. Wat was uw woonsituatie ten opzichte van 
uw partner op het moment dat het 
huisverbod werd opgelegd? 

 
 

H Ongehuwd 
H Gehuwd 
H Samenwonend  
H Gescheiden  
H Weduwe / weduwnaar 
H LAT-relatie 

 

 h. Hoe lang had u toen een relatie met uw 
partner? 

. . . . .  . jaar 
 

 i. Heeft u kinderen? 
 
 

j. Woonde u samen met kinderen op het 
moment dat het huisverbod werd 
opgelegd? Van wie waren deze kinderen? 
(Eventuele bezoekregelingen met kinderen) 
 

HJa, hoeveel:   HNee  
Leeftijd:             Geslacht: 
 
HJa HNee Toelichting: 
 

 

 k. Heeft u in het jaar voor het huisverbod 
werd opgelegd weleens contact gehad met 
hulpverlenende instanties?  

 
Zo niet, heeft u eerder in uw verleden wel eens 
contact gehad met hulpverlenende instanties? 
 

HJa, met welke instantie(s)……………………….. 

HNee  

 
HJa, met welke en wanneer was dit……….. 

HNee 
 

 

Graag willen we u een tweetal lijsten voorleggen met het verzoek deze in te vullen. 
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Zelfinvullijst A2 overhandigen. De eerste lijst betreft een aantal stellingen die gaan over uw 
opvattingen over relaties tussen mannen en vrouwen. Hierbij vragen wij u aan te geven 
of  u het er mee eens of  oneens bent. Er zijn 5 mogelijke antwoorden: helemaal mee 
oneens, mee oneens, neutraal, mee eens of  helemaal mee eens. Voor het gemak hebben 
wij de antwoordcategorieën ook op een toonkaart gezet voor u (Toonkaart 3 in het zicht 
leggen). Einde invullen. Lijst innemen en interview hervatten. 
 
Nu volgt de tweede lijst met een aantal omschrijvingen die gaan over u als persoon. 
Zelfinvullijst A3 overhandigen. U kunt dezelfde antwoordcategorieën gebruiken als bij de 
vorige vraag. Einde invullen. Lijst innemen en interview hervatten. 
 
Intro: “Nu komen we bij het deel van het interview dat zal gaan over de periode vóór 
het huisverbod. Het is al een tijd geleden en soms misschien niet makkelijk voor u om 
terug te halen. We willen u vragen dit toch te proberen”.  Toonkaart 1: tijdlijn 
 
De volgende stellingen gaan over uw relaties met vrienden en familie. Deze vragen gaan 
nog steeds over de periode vóór het huisverbod. U kunt nog steeds dezelfde 
antwoordkaart gebruiken. 

A 4 Steun van familie of  vrienden voor het huisverbod  
 

Steun van familie       

Ik wil u graag de volgende stellingen over 
uw familie voorleggen: 

Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee  

eens 

Helemaal  

mee  

eens 

 

a. Ik had contact met mijn familie 1 2 3 4 5 
 

b. Als ik zorgen had, kon ik deze altijd 
bespreken met uw familie 

1 2 3 4 5 
 

Ik vertrouwde op mijn familieleden 1 2 3 4 5 
 

Als ik hulp nodig had, kon ik altijd een 
beroep doen op mijn familie 

1 2 3 4 5 
 

Op mijn familie kon ik altijd rekenen 1 2 3 4 5 
 

c. Mijn familie was op de hoogte van mijn 
relatieproblemen 

1 2 3 4 5 
 

Steun van vrienden      
 

Ik wil u graag de volgende stellingen over 
uw vrienden voorleggen: 

     
 

a. Ik had contact met vrienden 1 2 3 4 5 
 

b. Als ik zorgen had, kon ik deze altijd 1 2 3 4 5 
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bespreken met mijn vrienden 

Ik vertrouwde op mijn vrienden 1 2 3 4 5 
 

Als ik hulp nodig had, kon ik altijd een 
beroep doen op mijn vrienden 

1 2 3 4 5 
 

Op mijn vrienden kon ik altijd rekenen 1 2 3 4 5 
 

c. Mijn vrienden waren op de hoogte van mijn 
relatieproblemen 

1 2 3 4 5 

 

d. Waren er familieleden met wie u kon praten 
over uw relatieproblemen? Met wie wel en 
wie niet? 

 

 

 

 

 

 

 

Waren er vrienden met wie u kon praten over 
uw relatieproblemen? Met wie wel en wie 
niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde toonkaart 3 
Nu volgt een aantal vragen over alcohol en/of  druggebruik. 

A 5 Middelengebruik  
 

Alcohol  
 

a. Hoe vaak dronk u alcohol in het jaar voor het 
huisverbod? 

HNooit (ga verder naar volgende vraag b2)    
HEen paar keer per jaar  
HEen paar keer per maand 
H2-3 keer per week  
HBijna elke dag 
 

Hoeveel glazen alcohol dronk u dan? 
 

H1 of  2  
H3 tot 6 
H6 tot 10  
HMeer dan 10 
(eventuele opmerkingen over meergebruik op 
speciale momenten noteren) 
 

Belemmerde het gebruik van alcohol u wel eens in 
de uitvoering van uw werk, opleiding of  het 
huishouden? 

HJa       
HNee 
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b. Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige 
ruzie tussen u en uw partner, had u gedronken? 

  

HNooit  
HBijna nooit 
HSoms  
HVaak 
HHeel vaak  

Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige 
ruzie tussen u en uw partner, had uw partner 
alcohol gedronken? 
 

HNooit  
HBijna nooit 
HSoms  
HVaak 
HHeel vaak  

 

Drugs  
 

a. Hoe vaak gebruikte u drugs in het jaar voor het 
huisverbod ? 
 
 
 

Welke drugs gebruikte u dan? 

HNooit (ga verder naar vraag b2)    
HEen paar keer per jaar  
HEen paar keer per maand 
H2-3 keer per week  
HBijna elke dag 

 Toonkaart 4: antwoordcategorieën drugs 
1. Slaap- en kalmeringsmiddelen  
2. Softdrugs (cannabis) 
3. Pepmiddelen (amfetamines, khat, peppillen, 
speed) 
4. Psychedelica (tripmiddelen, LSD, paddo’s, 
mescaline) 
5. Opiaten (heroïne, morfine, opium, demerol) 
6. Cocaïne, coca bladeren, crack  
7. Andere middelen (XTC, poppers, MDMA, 
PCP, angel dust) 
8. Anders, namelijk……. 

  

Hoeveel van deze drugs gebruikte u dan? 
 

……………………………………… 

Belemmerde het gebruik van drugs u wel eens in de 
uitvoering van uw werk, opleiding of  het 
huishouden? 

HJa       
HNee 

b. Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige 
ruzie tussen u en uw partner, had u drugs 
gebruikt? 

HNooit  
HBijna nooit 
HSoms  
HVaak 
HHeel vaak 

Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige 
ruzie tussen u en uw partner, had uw partner 
drugs gebruikt? 

 

HNooit  
HBijna nooit 
HSoms  
HVaak 
HHeel vaak  
 

c. Bent u zelf  ooit onder behandeling geweest 
voor een verslaving? (Het gaat om een behandeling 
(meer dan één gesprek) door een professionele 
hulpverlener. 

HJa, voor welke verslaving en wanneer was dit? 

HNee 
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Is uw partner ooit onder behandeling geweest 
voor een verslaving?  

 
HJa, voor welke verslaving en wanneer was dit? 

HNee 
 
 

 

A 6 Samenhang geweld en spanningen  

a. Kunt u aangeven of, in de periode voor het 
huisverbod, er sprake was van spanningen 
door:  

 
 
 
 
Kunt u dit toelichten?  
(check gokverslaving) 
 
 
 
 
 
b. In hoeverre hingen de spanningen in uw relatie 
samen met spanningen op deze gebieden? 

 

 

 

 

Met welke van deze gebieden hingen de 
spanningen in uw relatie voornamelijk samen? 

 

 

 

 

HWerkgerelateerde problemen 
HFinanciële problemen (schulden) 
HProblemen met familie of  vrienden  
HAlcohol- of  drugsgebruik 
HOpvoeding van de kinderen 
 
 
 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
HNooit (ga verder naar vraag A 7) 
HBijna nooit 
HSoms  
HVaak 
HHeel vaak 
 
 
H Werkgerelateerde problemen 
H Financiële problemen 
H Problemen met familie of  vrienden  
H Alcohol- of  drugsgebruik  
H Opvoeding van de kinderen 

 

De volgende vragen gaan over de relatieproblemen die speelden in de periode vóór het 
huisverbod.  
 

A 7 Geweldservaringen voor het huisverbod  

a. Geschiedenis van geweld binnen de relatie 

 
Kunt u zich nog herinneren wanneer er bij de 
relatieconflicten voor het eerst mishandeling voorkwam?  

 

� 1 jaar geleden    

� 2-5 jaar geleden  

� Langer dan 5 jaar geleden    

� Anders………. 
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b. Interactie 

Kunt u een ruzie tussen u en uw partner uit de periode 
voor het huisverbod in gedachten nemen waarbij 
mishandeling plaatsvond? Hoe verliep deze  ruzie: hoe 
begon de ruzie, wat deed u, wat deed uw partner? 

 

 

 

 

c, d. Frequentie, ernst geweld en controlerend gedrag (door de respondent zelf  in laten vullen) 
(zie bijlage) 

Ik heb hier een lijst met gedragingen en wil u vragen of  u in wilt vullen hoe vaak de 
beschreven gedragingen voorkwamen in het jaar voordat het huisverbod werd opgelegd. 
(aanwijzen op tijdlijn).De eerste vragen gaan  over wat uw partner deed en de vragen erna 
gaan over wat u zelf  deed.  

 

Einde invullen. Lijst innemen en interview hervatten. 
 

e. Het verloop van het geweld  
 

Als u kijkt naar het geweld binnen uw relatie voor 
het huisverbod zou u dan zeggen dat er steeds 
meer of  minder geweld voorkwam of  bleef  het 
aantal keren dat er geweld voorkwam ongeveer 
gelijk? (Frequentie) 

� Afname 

� Gelijk gebleven 

� Toename 

 

 

Als u kijkt naar de ernst van het geweld binnen 
uw relatie voor het huisverbod zou u dan zeggen 
dat er steeds minder ernstig geweld voorkwam of  
steeds ernstiger of  bleef  de ernst van het geweld 
ongeveer gelijk? (Ernst) 

� Afname 

� Gelijk gebleven 

� Toename 

 

 

f. Geschiedenis van geweld in gezin van herkomst 
 

Bent u vroeger als kind opgevoed met klappen, 
veel schelden of  dreigingen?  

HJa  
HNee   
HWeet ik niet 

 

Wie gedroeg zich op deze manier tegenover wie? 
 

H vader tegen moeder 

H moeder tegen vader 

H vader/moeder tegen respondent  

H vader/moeder tegen broer-zus  

H anders................... 

Hoe vaak kwamen deze gedragingen voor? HEen paar keer per jaar  
HEen paar keer per maand 
H2-3 keer per week  
HBijna elke dag 
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Deel B Ervaringen tijdens en vlak na het huisverbod 
 

Intro: We komen nu bij het gedeelte vragen die gaan over het huisverbod en de periode 
vlak daarna. Aanwijzen op toonkaart 1 tijdslijn. Kunt u iets vertellen over wat er gebeurd 
is? Wat was de aanleiding van het huisverbod? 
 
Vervolgens: ik zou u weer een aantal omschrijvingen voor willen leggen. Wilt u voor 
deze omschrijvingen aangeven in hoeverre u het, op het moment dat het huisverbod 
werd opgelegd, eens was met deze omschrijvingen? Dus niet hoe u er nu over denkt 
maar hoe u er toen over dacht. 
 

B.1 Signaal aan uithuisgeplaatste 

In hoeverre was u het op het moment dat het huisverbod werd opgelegd eens met de 
volgende stellingen? 

 
Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Helemaal 
mee  

eens 

a. Toen ik het huisverbod opgelegd kreeg, vond 
ik dat ik niets verkeerd had gedaan  

1 2 3 4 5 

Toen ik het huisverbod opgelegd kreeg was ik 
het eens met de uithuisplaatsing  

1 2 3 4 5 

Toen het huisverbod werd opgelegd was ik 
daar boos over 

1 2 3 4 5 

Toen het huisverbod werd opgelegd schaamde 
ik mij daarvoor 

1 2 3 4 5 

Toen het huisverbod werd opgelegd voelde ik 
mij schuldig over wat ik had gedaan 

1 2 3 4 5 

Toen het huisverbod werd opgelegd had ik 
spijt van wat ik had gedaan 

1 2 3 4 5 

 

B 2 Bescherming achterblijver  
Vervolgens: ik heb wederom een aantal stellingen voor u. Wilt u aangeven in hoeverre u het, tijdens de duur van het 
huisverbod, eens was met de volgende stellingen?  
 
a. Ik voelde mij veilig in de periode dat het 
huisverbod van kracht was 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b. Ik kon tot rust komen nadat het huisverbod 
was opgelegd 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c. Het huisverbod bood bescherming  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

d. Ik voelde mij machteloos in de periode van het 
huisverbod 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Dank u. Nu volgen een aantal algemene vragen over de periode van het huisverbod. 
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e. Heeft er een inverzekeringstelling 
plaatsgevonden? 

HJa, hoeveel dagen...... 
HNee 

Is er een proces-verbaal opgemaakt? HJa 
HNee 

f. Is er tijdens het huisverbod contact geweest 
tussen u en uw partner? (uitleggen dat het 
geen consequenties heeft als dat inderdaad zo 
was) 

 
Indien ja: 
Op welke manier vond het contact plaats? 
 
 
 
Wie nam het initiatief  tot het 1e contact? 
   
 

HJa 
HNee 
HWeet ik niet 
 
 
Htelefonisch  
Hschriftelijk (ook sms/mail) 
Hpersoonlijk (ook buitenshuis)  

 
Hikzelf     
Hmijn partner  
Hde kinderen 
Handers …………………………………….. 

g. Is er sprake geweest van een verlenging van 
het huisverbod? 
 

HJa, hoeveel dagen…… 
HNee 

h. Wat was de reden dat het huisverbod 
verlengd werd? 

 
 
 
 
 
 
 

 Helemaal  
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal Mee eens 
Helemaal 
mee  
eens 

i. In hoeverre was u het eens met deze 
verlenging? 

1 2 3 4 5 

 
Waarom was u het eens / oneens met deze 
verlenging? 

    
          
…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

j. Heeft er opnieuw fysiek geweld 
plaatsgevonden sinds de oplegging van 
het huisverbod? 

 
Indien ja, was dit: 

HJa 
HNee 
 
Htijdens de eerste 10 dagen van het huisverbod? 
Htijdens de verlenging van het huisverbod? 
Hna het huisverbod? 

Heeft er opnieuw psychisch geweld of  
dreiging van geweld plaatsgevonden 
sinds de oplegging van het huisverbod? 

HJa 
HNee 
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B 3 A Acceptatie van de hulpverlening tijdens het huisverbod 

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de aangeboden hulpverlening. 
 

a. Heeft u tijdens het huisverbod hulp voor 
uzelf  gehad?  

 
Wat voor hulp? 
 
 
 
 
 
 
In geval van kinderen: Hebben uw kinderen 
tijdens het huisverbod hulp gehad?  
 

H Nee 
H Ja, hoeveel keren heeft u hulp gehad…… 

 
 
Hrelatietherapie 
Hsysteemtherapie 
Hindividuele gesprekken 
Hgroepsgesprekken 
Handers…………………………… 
 
H Ja, hoeveel keren heeft u hulp voor de kinderen 
gehad……wat voor hulp? 
H Nee 
 

b. Indien u geen hulp heeft gekregen waarom 
niet? Interviewer markeert zelf  antwoord 

 

 

 

 

 

 

Ga verder met vraag e  

H Ik had geen hulp nodig tijdens het huisverbod  

H Ik wilde wel hulp maar andere hulp dan die 
geboden werd 

H Er heeft geen hulpverlener contact met mij 
gezocht 

H Overgang naar vervolghulpverlening verliep slecht 
H Anders: 

………………………………………………… 

 

 

 c. Indien u wel hulp heeft gehad, voor welke 
organisatie werkte deze hulpverlener(s)? 

 
 
 
 

 d. Hoeveel tijd zat er tussen de oplegging van 
het huisverbod en het eerste gesprek met een 
hulpverlener? 

Hminder dan 24 uur 
H1 tot 3 dagen 
H3 tot 7 dagen 
H7 dagen tot 14 dagen  
H14 tot 21 dagen  
H21 dagen of  meer  

 e. Heeft er tijdens het huisverbod een gesprek 
plaatsgevonden tussen u, uw partner en de 
betrokken hulpverleners? 

H Ja, hoe vaak?  
H Nee 

 
 
B 4 A Tevredenheid met hulpverlening tijdens het huisverbod 
 
 “De volgende vragen gaan over het plan van aanpak dat aan het eind van het huisverbod 
wordt gemaakt”. 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?  
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  Helemaal 
mee 
oneens 

Mee  
oneens 

Neutraal 
Mee  
eens 

Helemaal 
mee  
eens 

 a. Het was mij duidelijk aan welke 
hulpverleningsdoelen gewerkt zou gaan 
worden na het huisverbod 

1 2 3 4 5 

 Ik was tevreden met het plan van aanpak 
dat opgesteld is 

1 2 3 4 5 

 Ik was tevreden met de voorgestelde 
doelen voor hulpverlening   

1 2 3 4 5 

 b. Bij het maken van de 
hulpverleningsdoelen werd rekening 
gehouden met mijn behoeften 

1 2 3 4 5 

 Bij het maken van de doelen dachten de 
hulpverleners met mij mee  

1 2 3 4 5 

 c. Ik was gemotiveerd om te werken aan de 
doelstellingen die omschreven waren in 
het plan van aanpak 

 
1 

 
 2 

 
3 

 
4 

 
  

 
5 

 d. Als u de hulpverlening tijdens het 
huisverbod een rapportcijfer zou mogen 
geven tussen de 1 en de 10 waarbij een 1 
betekent dat u helemaal niet tevreden was 
en een 10 dat u heel tevreden was, welk 
cijfer zou u dan geven? 

 
Dus u geeft een 7 en geen 10 of  een 5, kunt u 
dat toelichten/ uitleggen? 

Cijfer: 

 

  
B 3 B Acceptatie vervolghulpverlening 

 
“De volgende vragen gaan over de hulpverlening na het huisverbod en het contact met 
hulpverleningsinstanties, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of  de 
reclassering”. 
a. In geval van kinderen: Hebben uw kinderen 
na het huisverbod hulp gehad? 

 
 
Heeft u na het huisverbod hulp voor uzelf  gehad 
die tijdens of  vlak na het huisverbod is 
voorgesteld?  

H Ja, hoeveel keren heeft u hulp voor de kinderen 
gehad……wat voor hulp? 
H Nee 
 
H Nee (ga verder met b) 
H Ja (ga verder met c) 

b. Indien u geen hulp heeft gekregen waarom 
niet? Interviewer markeert zelf  antwoord 

 

 

 

Ga verder met B 1 B 

H Ik had geen hulp meer nodig na het huisverbod 

H Ik wilde wel hulp maar andere hulp dan die 
geboden werd 

H Er heeft geen hulpverlener contact met mij 
gezocht 

H Overgang naar vervolghulpverlening verliep slecht 
H Anders: 

………………………………………………… 
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c. Indien u wel hulp heeft gehad, hoeveel keer 
heeft u hulp gehad?  

 
voor welke organisatie werkte deze 
hulpverlener(s)? 
 
 
 
 
 
 
 
Wat voor hulp heeft u gehad? 
 
 
 
 

 
.............keer 
 

HReclassering 
HAMW 
Hkindwerker 
HAFPN  
Handers …………  
 
 
 

Hrelatietherapie 
Hsysteemtherapie 
Hindividuele gesprekken 
Hgroepsgesprekken 
Handers…………………………… 
 
 
 

d. Hoeveel tijd zat er tussen de beëindiging van 
het huisverbod en het eerste gesprek met een 
(vervolg)hulpverlener? 

Hminder dan 24 uur 
H1 tot 3 dagen 
H3 tot 7 dagen 
H7 dagen tot 14 dagen  
H14 tot 21 dagen  
H21 dagen of  meer  

e. Heeft er na het huisverbod een gesprek 
plaatsgevonden tussen u, uw partner en de 
betrokken hulpverleners? 

HJa, hoe vaak?.............. 
Hnee 

 

B 4 B Tevredenheid met hulpverlening na het huisverbod 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

 
Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Helemaal 
mee 
Eens 

a. Ik was gemotiveerd om, samen met 
hulpverleners, te werken aan een verbetering 
van mijn situatie na het huisverbod 

1 2 3 4 5 

b. Er was overleg tussen de hulpverleners van 
mijzelf  en die van mijn partner 

1 2 3 4 5 

Er was voldoende aandacht voor de relatie met 
mijn partner 

1 2 3 4 5 

c. De hulpverlening is afgemaakt 1 2 3 4 5 

d. Het is gelukt de beoogde doelen te behalen 1 2 3 4 5 
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e. Als u de hulpverlening na het huisverbod een 
rapportcijfer zou mogen geven tussen de 1 en 
de 10 waarbij een 1 betekent dat u helemaal 
niet tevreden was en een 10 dat u heel 
tevreden was, welk cijfer zou u dan geven? 

 
Dus u geeft een 7 en geen 10 of  een 5, kunt u dat 
toelichten/ uitleggen? 

Cijfer: 
 

 

B 1 B Justitiële reactie 
  

a. Als er sprake is geweest van aanhouding 
bij de oplegging van het huisverbod, wat 
waren de strafrechtelijke consequenties 
van het incident? 

    

 

b. Wat vond u daarvan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
Deel C  Ervaringen tijdens en na de aanhouding/ het politiecontact 
 
Intro: We komen nu bij het gedeelte vragen die gaan over de aanhouding/ het 
politiecontact en de periode vlak daarna. Aanwijzen op toonkaart. Kunt u iets vertellen 
over wat er gebeurd is? Wat was de aanleiding van de aanhouding/ het politiecontact? 
 
C 1 A Signaal  

Vervolgens: ik wil u graag weer een aantal omschrijvingen voorleggen. Wilt u aangeven in 
hoeverre u het met deze omschrijvingen eens was op het moment dat de aanhouding/ het 
politiecontact plaatsvond?  

 
helemaal 
mee 
oneens 

mee 
oneens 

neutraal 
mee 
eens 

helemaal 
mee  

eens 

a. Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie vond ik dat ik niets verkeerd gedaan had  

1 2 3 4 5 

Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie was ik het daarmee eens  

1 2 3 4 5 

Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie was ik daar boos over 

1 2 3 4 5 
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Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie schaamde ik mij daarvoor 

1 2 3 4 5 

Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie voelde ik mij schuldig over wat ik had gedaan 

1 2 3 4 5 

Toen ik werd aangehouden/ contact kreeg met de 
politie had ik spijt van wat ik had gedaan 

1 2 3 4 5 

 

C 2 Bescherming  

Dank u. Nu volgen een aantal algemene vragen over de periode na de aanhouding/ de 
politiecontacten. 

a. Heeft er een inverzekeringstelling 
plaatsgevonden? (Vastgezeten op het 
politiebureau?) 

HJa, hoeveel dagen...... 
HNee 

Is er een proces-verbaal opgemaakt?  HJa 
HNee 

b. Is er na de aanhouding/ de politiecontacten 
opnieuw contact geweest tussen u en uw 
partner? 
 

Indien ja: 
Hoe snel erna was dat? 
 
 
Op welke manier vond het contact plaats? 
 
 
 
Wie nam het initiatief  tot het 1e contact? 
   
 
 
 
 

HJa 
HNee (ga naar g) 
 
 
HBinnen een dag 
HBinnen een week 
HBinnen een maand 
 
Htelefonisch  
Hschriftelijk (ook sms/mail) 
Hpersoonlijk (ook buitenshuis)  

 
Hikzelf     
Hmijn partner  
Hde kinderen 
Handers …………………………………….. 
 
 

 
c. Heeft er opnieuw fysiek geweld 
plaatsgevonden sinds de aanhouding/ het 
politiecontact? 

 
Indien ja, hoeveel tijd zat er tussen de 
aanhouding/ het politiecontact en het nieuwe 
incident? 

 
HJa 
HNee 
 
H1-10 dagen 
H10-28 dagen 
Hlanger dan 28 

 
Heeft er opnieuw psychisch geweld of  
dreiging van geweld plaatsgevonden sinds de 
aanhouding/ het politiecontact? 

 
HJa 
HNee 
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C.3 Acceptatie hulpverlening 

 
“De volgende vragen gaan over de hulpverlening na het incident en het contact met 
hulpverleningsinstanties, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of  de reclassering”. 
 
a. In geval van kinderen: Heeft u na de 
aanhouding/ het politiecontact hulp gehad met 
een of  meerdere hulpverleners voor uw 
kinderen? 

 
Heeft u na de aanhouding/ het 
politiecontactcontact hulp voor uzelf  gekregen (van 
een hulpverlenende instantie) dat tijdens of  vlak na 
de aanhouding/ het politiecontact voorgesteld is?  
 

� Ja, hoeveel keren heeft u hulp voor de kinderen 
gehad……wat voor hulp? 
H Nee 
 
 
H Nee (ga verder met b) 
H Ja (ga verder met c) 

b. Indien u geen hulp heeft gekregen waarom 
niet? Interviewer vinkt gegeven antwoord aan. 

 

 

 

 

 

Ga verder met C 1 B 

H Ik had geen hulp meer nodig na de 
aanhouding/ het politiecontact 
H Ik wilde wel hulp maar andere hulp dan die 
geboden werd 
H Er heeft geen hulpverlener contact met mij 
gezocht 
H Ik had al hulp van een hulpverlenende instantie 
H Anders:……………………………………… 

c. Indien u wel hulp heeft gehad, hoeveel keer 
heeft u hulp gehad?  

 
voor welke organisatie werkte deze 
hulpverlener(s)? 
 
 
 
 
 
Wat voor hulp heeft u gehad? 
 
 

 
.........keer 
 

HReclassering 
HAMW 
Hkindwerker 
HAFPN  
HVNN 
Handers …………  
 

Hrelatietherapie 
Hsysteemtherapie 
Hindividuele gesprekken 
Hgroepsgesprekken 
Handers…………………………… 

d. Hoeveel tijd zat er tussen het incident en het 
eerste gesprek met een hulpverlener? 

Hminder dan 24 uur 
H1 tot 7 dagen 
H7 tot 14 dagen 
H14 tot 21 dagen 
H21 dagen of  meer 

e. Heeft er sindsdien een gesprek plaatsgevonden 
tussen u, uw partner en de betrokken 
hulpverleners? 

HJa, hoe vaak?.............. 
Hnee 
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C.4 Tevredenheid met hulpverlening  
 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

 helemaal 
mee 
oneens 

mee 
oneens 

neutraal 
mee 
eens 

helemaal 
mee  

eens 

a. Het was mij duidelijk aan welke 
hulpverleningsdoelen gewerkt zou gaan 
worden  

1 2 3 4 5 

Ik was tevreden met de voorgestelde doelen 
voor de hulpverlening   

1 2 3 4 5 

b. Bij het maken van hulpverleningsdoelen werd 
rekening gehouden met mijn behoeften 

1 2 3 4 5 

Bij het maken van hulpverleningsdoelen 
dachten de hulpverleners met mij mee 

1 2 3 4 5 

c. Er was een goede afstemming tussen de hulp 
aan mijzelf  en mijn partner 

1 2 3 4 5 

Er was voldoende aandacht voor de relatie 
met mijn partner 

1 2 3 4 5 

d. Ik was gemotiveerd om te werken aan de 
doelstellingen die omschreven waren in het 
plan van aanpak 

1 2 3 4 5 

e. Het voorgestelde hulpverleningstraject is 
afgemaakt 

1 2 3 4 5 

f. Het is gelukt de beoogde doelen te behalen 1 2 3 4 5 

g. Als u de hulpverlening na de aanhouding/ het 
politiecontact een rapportcijfer zou mogen 
geven tussen de 1 en de 10 waarbij een 1 
betekent dat u helemaal niet tevreden was en 
een 10 dat u heel tevreden was, welk cijfer zou 
u dan geven? 

 
Dus u geeft een 7 en geen 10 of  een 5, kunt u dat 
toelichten/ uitleggen? 
 

Cijfer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.1 B Justitiële reactie 

a. Had het incident dat leidde tot de 
aanhouding/ het politiecontact 
strafrechtelijke gevolgen? 

 
 
 

HJa, welke………………………...       

HNee (Ga verder met deel D) 
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b. Wat vond u daarvan? 
 

 

 

 

 
 
Deel D  Huidige situatie 
 

D 1 Winst huisverbod algemeen 

a. De laatste vragen gaan over hoe het nu 
met u gaat. Als u nu terugkijkt en een cijfer 
van 1 tot 10 zou moeten geven aan wat het 
huisverbod en alles wat daarbij kwam 
kijken u opgeleverd heeft, welk cijfer geeft 
u dan? 
1= het huisverbod en alles eromheen heeft 
mij helemaal niets opgeleverd, 10= het 
huisverbod en alles eromheen heeft mij 
heel veel opgeleverd. 

Cijfer:  

 

Vervolgens: U krijgt nu voor een deel dezelfde lijst stellingen als in het begin. Wilt u 
aangeven hoe u nu aankijkt tegen de stellingen? (Aanwijzen op toonkaart 1 tijdslijn) 
 

D 2 Signaal aan uithuisgeplaatste  

In hoeverre bent u het op dit moment eens met de volgende stellingen? 

 
Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee 
eens 

Helemaal 
mee  

eens 

a. Ik heb het huisverbod opgelegd gekregen 
terwijl ik niets verkeerd had gedaan  

1 2 3 4 5 

Ik ben het eens met het huisverbod  1 2 3 4 5 

Ik ben boos over het opgelegde huisverbod 1 2 3 4 5 

Ik schaam mij voor het opgelegde huisverbod 1 2 3 4 5 

Ik voel mij schuldig over wat ik toen heb 
gedaan  

1 2 3 4 5 

Ik heb spijt van wat ik toen heb gedaan 1 2 3 4 5 
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D 3 Steun van familie of  vrienden nu  

Als u kijkt naar de sociale contacten met 
vrienden en familie voor het huisverbod, zou 
u dan zeggen dat deze verslechterd, gelijk 
gebleven of  verbeterd zijn?  

 

Kunt u dit toelichten? 

HVerslechterd  
HGelijk gebleven  
HVerbeterd  
 

 

………………………………………… 

 

 

D 4 Voorgang relatie  
 

a. Heeft u momenteel nog een relatie met de 
partner ten tijde van het huisverbod? 

HJa � verder met vraag D 5 a. 
HNee, de relatie is verbroken sinds ………….. 

 

b. Zo nee, heeft het huisverbod daar een rol in 
gespeeld? 

HJa 
HNee, nl…………………………………………. 
 
 

 

c. Heeft u momenteel nog contact met de partner  
ten tijde van het huisverbod? Zo ja, op welke 
manier? 

HJa, telefonisch /schriftelijk/ persoonlijk 
HNee � verder met vraag D 5 d 

 

 

D 5 Geweldservaring 
 

a. Aanwezigheid fysiek geweld  
 

Als u kijkt naar het fysieke geweld binnen uw 
relatie ten opzichte van vóór het huisverbod zou u 
dan zeggen dat er steeds meer fysiek geweld 
plaatsvindt of  steeds minder of  bleef  het ongeveer 
gelijk? 

� Afname 

� Gelijk gebleven 

� Toename 

  

  

b. Aanwezigheid psychisch geweld of  
dreiging 

  

Is er momenteel nog wel eens sprake van psychisch 
geweld of  dreiging van geweld zoals in de periode 
voor het huisverbod? 

� Ja 

� Nee � verder met vraag D 5 c  

 

c. Doorbroken patroon relatie  
 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?  

 Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee  
eens 

Helemaal 
mee  
eens 

 

Het huisverbod heeft een patroon in onze 
relatie verbroken  

      1               2               3               4              5  
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Door het huisverbod zijn de spanningen in 
onze relatie verminderd  

      1               2               3               4              5  

Door het huisverbod heb ik meer grip 
gekregen op mijn relatie 

1 2 3 4 5  

d. De dreiging van het geweld is gestopt 1 2 3 4 5  

Het fysieke geweld is gestopt        1               2               3               4              5  

e. De reden waarom het huisverbod is 
opgelegd is niet meer aan de orde 

      1               2               3               4              5  

Het huisverbod heeft mijn thuissituatie op 
een positieve manier veranderd  

      1               2               3               4              5  

 

 
Deel E  Beëindiging interview  

E 1 Afsluitende vragen  
 

(Deze eerste vraag alleen stellen in het geval de 
relatie niet beëindigd is) 

a. Kunt u twee voorbeelden noemen die goed 
gingen tussen u en uw partner in het 
afgelopen jaar en waar u tevreden over bent? 

 

 

b. Kunt u zeggen wat u goed vond aan uzelf  
over de manier waarop u om bent gegaan met 
het geweld? 

 

 
 
 
 
 

 

E 2 Ervaringen interview   

a. Heeft u naar aanleiding van dit interview nog 
vragen of  opmerkingen? 

 
 
 

 
 
 
 

Is er nog iets dat u voor het onderzoek van 
belang vindt dat we nog niet besproken 
hebben? 

 
 
 
 
 
 

b. Wat vond u van het interview?  
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c. Heeft u naar aanleiding van dit interview 
behoefte om met een hulpverlener te praten? 

Zo ja, heeft u nog lopende contacten met de 
hulpverlening?  
Bij geen lopende contacten afspraak maken met 
iemand van ASHG.  

H Ja  
H Nee     

 
Hartelijk dank dat u onze vragen heeft willen beantwoorden. We begrijpen dat het geen prettig 
onderwerp is. Als dank dat u toch mee heeft willen werken willen wij u graag een presentje geven.  
 
Nazorg 
We willen u graag over drie dagen even bellen om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen 
die het interview achteraf  bij u opgeroepen heeft te kunnen beantwoorden.  
 
Terugbelafspraak: ………………………………………………. 
 

• Folder/ gegevens ASHG achterlaten. 
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Zelf  invullijsten en toonkaarten  

 
Zelf  invullijst A2 

 
Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee  

eens 

Helemaal 
mee  

eens 

Voor een meisje is het minder belangrijk dan voor 
een jongen om een goede schoolopleiding te hebben  

1 2 3 4 5 

De taak van de vrouw is het verzorgen van de 
kinderen en het huishouden  

1 2 3 4 5 

Ik vind het heel gewoon als een meisje naar de 
technische school gaat  

1 2 3 4 5 

Het is het beste voor jonge kinderen als de moeder 
thuis blijft en stopt met werken buitenshuis  

1 2 3 4 5 

Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf  leiding 
uitoefenen over mannen  

1 2 3 4 5 

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te 
voeden dan een man  

1 2 3 4 5 

Het is voor jongens belangrijker dan voor meisjes dat 
zij later hun eigen inkomen kunnen verdienen  

1 2 3 4 5 

De man kan het beste de verantwoordelijkheid voor 
het inkomen hebben  

1 2 3 4 5 

Het is beter voor het evenwicht in een relatie wanneer 
man en vrouw ieder een eigen inkomen hebben  

1 2 3 4 5 

Beslissingen over grote aankopen kan uiteindelijk de 
man het beste nemen  

1 2 3 4 5 

Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is 
en de vrouw voor het huishouden en de kinderen 
zorgt  

1 2 3 4 5 

Als een man een vaste relatie heeft of  getrouwd is, 
dan heeft hij recht op seks met zijn vrouw  

1 2 3 4 5 

De vrouw moet haar man gehoorzamen  1 2 3 4 5 

 Zelfs wanneer een vrouw tegen haar man liegt, 
verdient ze het niet geslagen te worden  

1 2 3 4 5 

 Een vrouw die seksueel ontrouw is, verdient het om 
geslagen te worden  

1 2 3 4 5 

 Soms is het oké dat een man zijn vrouw slaat  1 2 3 4 5 

 Een vrouw die constant weigert seks met haar man te 
hebben vraagt erom geslagen te worden  

1 2 3 4 5 
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Zelfinvullijst A3 
 

 
Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Neutraal 
Mee  

eens 

Helemaal  

mee  

eens 

Ik breek vaak expres dingen van anderen 1 2 3 4 5 

Ik ga heen en weer in het denken over of  mijn 
partner perfect of  verschrikkelijk is 

1 2 3 4 5 

Ik doe vaak dingen waarmee ik de wet 
overtreed  

1 2 3 4 5 

Mijn relaties hebben grote ups en downs 
 

1 2 3 4 5 

Ik doe vaak dingen waarvan anderen zeggen 
dat ze gevaarlijk zijn  

1 2 3 4 5 

Ik verander plotseling van het ene soort 
persoon in een ander  

1 2 3 4 5 

Ik heb moeite mij aan de regels te houden op 
mijn werk  

1 2 3 4 5 

Mijn stemming wisselt altijd  1 2 3 4 5 

Ik lieg vaak om te krijgen wat ik wil  1 2 3 4 5 

Ik voel me vaak leeg  1 2 3 4 5 

Ik lieg om mezelf  beter te laten lijken  1 2 3 4 5 

Ik doe bijna alles om te voorkomen dat mensen 
me verlaten  

1 2 3 4 5 

Als ik iets doe denk ik niet na over wat de 
gevolgen zijn voor andere mensen  

1 2 3 4 5 

Ik wordt vaak gekwetst door de dingen die ik 
zelf  doe  

1 2 3 4 5 

Ik behandel anderen alleen slecht als ze dat 
verdienen  

1 2 3 4 5 

Ik heb anderen wel eens verteld dat ik 
zelfmoord ga plegen  

1 2 3 4 5 

Ik heb spijt wanneer ik iemand gekwetst heb  1 2 3 4 5 

Ik heb er wel eens aan gedacht mijzelf  te 
verwonden door snijden of  branden  

1 2 3 4 5 
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Zelfinvullijst A7 

Gedragingen van uw partner tegen u  

Wanneer er, in het jaar voor het huisverbod, onenigheid was tussen u 
en uw partner, hoe vaak... 

Nooit 
Bijna 
nooit 

Soms Vaak 
Heel 
vaak 

1. beledigde uw partner u, schold uw partner u uit of  
vloekte uw partner op u? 

1 2 3 4 5 

2. beschuldigde uw partner u ervan vreemd te gaan? 1 2 3 4 5 

3. deed/zei uw partner iets met de bedoeling u te 
ergeren? 

1 2 3 4 5 

4. probeerde uw partner uw handelingen te controleren? 1 2 3 4 5 

5. zorgde uw partner ervoor dat u werd onthouden van 
geld, moest vragen om geld of  nam uw partner u uw 
geld af ? 

1 2 3 4 5 

6. bedreigde uw partner u met een mes of  wapen? 1 2 3 4 5 

7. dreigde uw partner u te doden? 1 2 3 4 5 

8. dreigde uw partner uw kinderen, familie of  vrienden 
te schaden? 

1 2 3 4 5 

9. gooide uw partner iets naar u?  1 2 3 4 5 

10. duwde, stootte of  greep uw partner u vast? 1 2 3 4 5 

11. sloeg uw partner u? 1 2 3 4 5 

12. schopte, beet of  stompte uw partner u met zijn/haar 
vuisten? 

1 2 3 4 5 

13. raakte of  probeerde uw partner u te raken met een 
object? 

1 2 3 4 5 

14. sloeg uw partner u in elkaar? 1 2 3 4 5 

15. wurgde uw partner u? 1 2 3 4 5 

16. dwong uw partner u om seks te hebben of  seksuele 
handelingen te verrichten tegen uw wil in? 

1 2 3 4 5 

17. had u brandwonden door toedoen van uw partner? 1 2 3 4 5 

18. verwondde uw partner u met een mes of  schoot uw 
partner met een wapen op u? 

1 2 3 4 5 

19. had u letsel door de gedragingen van uw partner? 1 2 3 4 5 

20. bent u hiervoor naar een (huis)arts gegaan? 1 2 3 4 5 
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Gedragingen van u tegen uw partner 

Wanneer er, in het jaar voor het huisverbod, onenigheid was tussen u 
en uw partner, hoe vaak... 

Nooit 
Bijna 
nooit 

Soms Vaak 
Heel 
vaak 

1. beledigde u uw partner, schold u uw partner uit of  
vloekte u op uw partner? 

1 2 3 4 5 

2. beschuldigde u uw partner ervan vreemd te gaan? 1 2 3 4 5 

3. deed/zei u iets met de bedoeling uw partner te 
ergeren? 

1 2 3 4 5 

4. probeerde u de handelingen van uw partner te 
controleren? 

1 2 3 4 5 

5. zorgde u ervoor dat uw partner werd onthouden van 
geld, moest vragen om geld of  nam u geld van uw 
partner af ? 

1 2 3 4 5 

6. bedreigde u uw partner met een mes of  wapen? 1 2 3 4 5 

7. dreigde u uw partner te doden?  1 2 3 4 5 

8. dreigde u de kinderen, familie of  vrienden van uw 
partner te schaden? 

1 2 3 4 5 

9. gooide u iets naar uw partner? 1 2 3 4 5 

10. duwde, stootte of  greep u uw partner vast? 1 2 3 4 5 

11. sloeg u uw partner? 1 2 3 4 5 

12. schopte, beet of  stompte u uw partner met uw vuisten? 1 2 3 4 5 

13. raakte of  probeerde u uw partner te raken met een 
object? 

1 2 3 4 5 

14. sloeg u uw partner in elkaar? 1 2 3 4 5 

15. wurgde u uw partner? 1 2 3 4 5 

16. dwong u uw partner om seks te hebben of  seksuele 
handelingen te verrichten tegen de wil van uw partner 
in?   

1 2 3 4 5 

17. had uw partner brandwonden door toedoen van u? 1 2 3 4 5 

18. verwondde u uw partner met een mes of  schoot u op 
uw partner met een wapen? 

1 2 3 4 5 

19. had uw partner letsel door de gedragingen van u? 1 2 3 4 5 

20. is uw partner hiervoor naar de (huis)arts gegaan? 1 2 3 4 5 
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Toonkaart 1: Tijdlijn 

 

     Deel A      Deel B        Deel C  
 

 

 

 

 

19..     Huisverbod         2011 

 

 

 
Toonkaart 1: Tijdlijn 

 

     Deel A      Deel B        Deel C  
 

 

 

 

 

19..     Aanhouding / politiecontact     2011 

Periode voor het huisverbod 
 

Periode tijdens en na het 

huisverbod 

Situatie op dit moment 

Periode voor de aanhouding 

/ het politiecontact 
 

Periode na de aanhouding / 

het politiecontact 

Situatie op dit moment / het 

politiecontact  
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Toonkaart 2: Hoogst voltooide opleiding  

 

1.  Geen  

2.  Lagere school / basisschool  

3.  Lager beroepsonderwijs (huishoudschool, LTS, LEAO, VMBO etc.) 

4.  MAVO, ULO, MULO 

5.  MMW, HAVO 

6.  HBS, VWO, atheneum, gymnasium 

7.  Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

8.  Hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, etc.) 

9.  Universiteit  

10.  Postacademisch 

 
 

Toonkaart 3: Antwoordcategorieën oneens – eens 

 

Helemaal 

mee 

oneens 

Mee  

oneens 
Neutraal 

Mee  

Eens 

Helemaal 

mee  

eens 

1 2 3 4 5 

 

 

Toonkaart 4: Antwoordcategorieën drugs 

 

1. Slaap- en kalmeringsmiddelen  

2. Softdrugs (cannabis) 

3. Pepmiddelen (amfetamines, khat, peppillen, speed) 

4. Psychedelica (tripmiddelen, LSD, paddo’s, mescaline) 

5. Opiaten (heroïne, morfine, opium, demerol) 

6. Cocaïne, coca bladeren, crack  

7. Andere middelen (XTC, poppers, MDMA, PCP, angel dust) 

8. Anders, namelijk…… 


