
Veiligheidskaart 
intrafamiliaal geweld
Leidraad
1. Heb een open houding en wees alert voor signalen.

2. Geeft de cliënt gelegenheid over het geweld te praten.  
Vraag naar:
• Wat zorgt bij jullie voor spanningen? Wat geeft aanleiding tot geweld?
• Wat zijn de soorten geweld? Fysiek, psychisch, seksueel, economisch?
• Wanneer is het geweld begonnen? Hoe vaak komt het voor?
• Zijn er kinderen? Waar zijn ze tijdens het geweld? Zijn ze oor- of ooggetuigen, 

slachtoffer?
• Met wie kan de cliënt erover praten? Wat zijn hulpbronnen?
• Waar kan de partner terecht met vragen of problemen?
• Welke diensten zijn al betrokken? Huisarts, politie, hulpverlening, ...?
• Wat zijn de verwachtingen van de cliënt?

3. Informeer naar de veiligheid
• Hoe bedreigend is de situatie? Taxeer het risico.
• Kan de cliënt terugvallen op zijn of haar netwerk? Is dit veilig?
• Bij ongerustheid over de veiligheid van de cliënt en de eventuele kinderen, stel 

je een veiligheids- of vluchtplan op (zie achterzijde).

4. Geef informatie over hulpmogelijkheden
• Bekijk wat je in je eigen hulpverlening kunt bieden.
• Acute situatie: bel politie (112) en Crisisteam +18 (0800 25 922).
• Wanneer er nood is aan verder overleg: bel de advieslijn IFG (03 435 98 10, 

van 9 tot 16 u).

5. Informeer je cliënt over zijn of haar rechten
• Aangifte bij de politie. Denk aan een tolk wanneer dat nodig is.
• Medische hulp en het laten attesteren van letsel. Houd zelf kopieën bij.
• Verwijs voor juridische ondersteuning (advocaat, bureau voor juridische 

bijstand)
• Houd rekening met een eventueel onzeker verblijfsstatuut (advocaat, ACM).

12 TIPS
• Geef rust en laat de cliënt zijn of haar verhaal 

vertellen.

• Vertel dat IFG wel meer voor komt.

• Vertel dat geweld bij wet verboden is.

• Maak duidelijk dat de problemen niet vanzelf 
overgaan.

• Het geweld moet stoppen, niet de relatie.

• Twijfelen over de relatie is normaal.

• Besef dat een echtscheiding niet voor elk koppel 
gewenst of evident is.

• Breng partner en kinderen mee in beeld.  
Meerzijdige partijdigheid, noemen we dat.

• Breng ook de bredere familie in beeld. Ook 
eventuele familie in het land van herkomst.

• Vraag naar psychiatrische en 
verslavingsproblemen.

• Gebruik duidelijke taal. Wees concreet.

• Bespreek de situatie met je team.



1. Wat zijn situaties die gevaar inhouden? Welke signalen herken je?
• Hoe herken ik spanningsopbouw? Welke lichamelijke of verbale signalen 

zijn er?
• Hoe zorg ik dat de kinderenzo weinig mogelijk betrokken zijn in deze 

situatie?

2. Wat doe ik beter niet in die situaties?
• Wat doen de kinderen ook beter niet in die situatie? Hoe kan ik hen 

helpen dat niet te doen?

3. Wat helpt geweld voorkomen?

4. Hoe kan ik de spanning doen dalen?
• Hoe zorg ik dat mijn kinderen geen hulp moeten bieden?

5. Wat doe ik als het begint mis te lopen?
• Hoe breng of stuur ik de kinderen naar een veilige plek?

6. Wat doe ik als het helemaal mis loopt en geweld zich voordoet?

7. Als het mogelijk en veilig is: maak afspraken met de omgeving (school, 
buren, ...)

8. Belangrijke adressen en telefoonnummers
• Schrijf ze op een kaartje. 

1. De gevolgen van vluchten en blijven bespreken. Ook ten aanzien van 
de kinderen.

2. Laat de cliënt de keuze maken tussen vluchten (en waarheen) of  
terugkeren naar de partner.
• Als de cliënt terugkeert: veiligheidsplan opstellen en vluchtplan maken.
• Als de cliënt vlucht: vluchtmogelijkheden bespreken.

3. Vluchtplan
• Stel de vluchtmogelijkheden op.
• Wat neem ik mee?

 - de kinderen. In samenspraak met de school, eventueel vroeger van 
school halen

 - knuffels, buggy, schoolgerief voor de kinderen
 - persoonlijke bezittingen, zoals sleutels, telefoon, foto’s, sieraden, 

bruidsschat, ...
 - medicijnen
 - kleding
 - documenten, zoals paspoort, rijbewijs, huwelijksakte, trouwboekje, 

verblijfsvergunning, ziekenhuispapieren, bankkaart of geld, ...
• Bewaar kopieën bij een vertrouwenspersoon.
• Vertel de cliënt dat het afhalen van geld of het gebruik van een gsm de 

vluchtlocatie bekend kan maken.

Veiligheidsplan Vluchten

Nood aan overleg?  
Bel onze dienst IFG: 0475 711 826

Veiligheidskaart intrafamiliaal geweld


