
1. Heb een open houding en alertheid m.b.t. signalen IFG

2. Geef de cliënt de gelegenheid om over het geweld te praten.
Vraag naar:
• Wat zorgt bij jullie voor spanningen? wat geeft aanleiding tot geweld?
• Soorten geweld? Fysiek, psychisch, seksueel, economisch… ?
• Wanneer is het geweld begonnen en hoe vaak komt het voor?
• Kinderen? Waar zijn ze tijdens het geweld? Oor/ooggetuigen, slachtoffer?
• Met wie kan de cliënt er over praten? Hulpbronnen?
• Waar kan de partner terecht met vragen en problemen?
• Welke diensten zijn er al betrokken? (huisarts, politie, hulpverlening,…)
• Wat zijn de verwachtingen van de cliënt?

3. Informeren naar de veiligheid van de cliënt (en van de kinderen).
• Hoe bedreigend is de situatie (risicotaxatie)?
• Kan de cliënt terugvallen op zijn/haar netwerk? Is dit veilig?
• Bij ongerustheid over de veiligheid van de cliënt (en kinderen) stel je best  
 een veiligheidsplan en/of vluchtplan op. (zie achterzijde)

4. Geeft informatie over hulpmogelijkheden.
• Bekijk wat je in  je eigen hulpverlening kan bieden.
• Acute situatie: bel politie (112) en Crisisteam +18. (0800/25 922 ).
• Bij nood aan verder overleg, bel naar dienst IFG. (0475/71 18 26)

5. De cliënt informeren over hun rechten.
• Aangifte doen bij de politie, denk eventueel aan een tolk.
• Medische hulp en het laten attesteren van letsels. Hou zelf kopies bij.
• Verwijzen voor juridische ondersteuning. (advocaat, BJB,…)
• Rekening houden met eventueel onzeker verblijfsstatuut . (ACM, advocaat,…)

Veiligheidskaart Intra Familiaal Geweld (IFG)

     Enkele Suggesties:

• Geef rust en laat de cliënt zijn/haar ver-
haal vertellen.

• Vertel dat IFG wel meer voorkomt.
• Vertel dat geweld verboden is bij wet.
• Maak duidelijk dat de problemen niet 

van zelf zullen overgaan.
• Het geweld dient gestopt te worden,  

niet de relatie.  
• Twijfelen over de relatie is normaal.
• Breng partner en kinderen mee in beeld 

(meerzijdig partijdigheid).
• Bevraag psychiatrische en verslavings-

problematiek.
• Breng de situatie ter sprake op het team.
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1. Wat zijn situaties die gevaar inhouden? Welke signalen herken je?
 Hoe herken ik spanningsopbouw (lichamelijke/ verbale signalen, …)?
 •  Hoe maak ik dat de kinderen zo weinig mogelijk betrokken zijn in deze situaties?

2. Wat kan ik beter niet doen in die situaties?
•  Wat kunnen de kinderen beter niet doen in die situatie? Hoe ga ik hen helpen dit niet te doen?

3. Wat helpt om geweld te voorkomen?

4. Wat kan ik doen om de spanning te doen dalen, wat werkt de-escalerend?
•  Hoe ga ik zorgen dat mijn kind hier geen hulp gaat moeten bieden? 

5. Wat ga ik doen als het begint mis te lopen?
•  Hoe ga ik de kinderen naar een veilige plek brengen of sturen?

6. Wat ga ik doen als het helemaal misloopt en geweld zich voordoet?

7. Indien mogelijk communiceer met omgeving (school, buren, …) en maak afspraken.

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

1. Consequenties bespreken over vluchten (ook t.a.v. kinderen).

2. Laat de cliënt de keuze maken tussen het al dan niet vluchten (en waarheen) of het terug keren  
    naar de partner.

•  Als men terugkeert naar de partner, veiligheidsplan opstellen en vluchtplan opmaken.
•  Als men kiest om te vluchten, vluchtmogelijkheden bespreken.

3. Vluchtplan.

•  Vluchtmogelijkheden opstellen.
•  Wat neem ik mee:

− De kinderen (eventueel vroeger van school afhalen – in samenspraak met de school)
− Voor de kinderen (knuffels, buggy, schoolgerief…)
− Persoonlijke bezittingen (huissleutel, telefoon, foto’s, sieraden, bruidsschat, …)
− Medicijnen
− Kleding
− Documenten (paspoort/rijbewijs, huwelijksakte/trouwboekje, verblijfsvergunning, 
   ziekenfondspapieren, bankkaart/geld,…)

•  Bewaar kopieën bij een vertrouwenspersoon
•  Vermeld dat als de cliënt geld afhaalt of een gsm gebruikt, dit de vluchtlocatie bekend kan maken.
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Bij nood aan verder 
overleg, bel naar 
dienst IFG. 
(0475/71 18 26)


