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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten 

vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de Databank Effectieve 

sociale Interventies brengen wij methoden bij elkaar waarmee de sociale sector werkt. De 

methodebeschrijvingen op het gebied van huiselijk geweld zijn ook beschikbaar via de Databank 

Effectieve interventies huiselijk geweld. De websites vindt u in het colofon. De methodebeschrijvingen 

geven een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als 

hulpverlener, preventiewerker of politiefunctionaris kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt 

is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. Als gemeente kunt u zich op de hoogte 

stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u 

met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over de inzet van deze methoden. Indien u besluit 

om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u naar de ontwikkelaar voor het handboek en 

eventuele andere beschikbare materialen. 

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de 

methode. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan ontwikkelaars op 

hun beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus niet 

stil, de beschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling Kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is uitgebreid vastgelegd in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden 

materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel vier) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage één. Om de tekst in 

de methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken 

en resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 

 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

De methode MeMoSA heeft de volgende primaire doelen. 

� Afname van huiselijk geweld / partnergeweld. 

� Uitbreiding van het sociale netwerk van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 

� Verbetering van de psychische gezondheid van de vrouwen.  

� Bewustwording van de moeder van het effect van partnergeweld op de kinderen.  

� Acceptatie van (professionele) hulp voor moeder en kind(eren).  

 

Doelgroep 

De doelgroep van de methode bestaat uit vrouwen die zwanger zijn of moeder, die de zorg 

hebben voor thuiswonende kinderen en waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld. Het 

gaat daarbij om vrouwen voor wie de drempel naar professionele hulpverlening te hoog is en 

die vaak in een isolement leven.  

 

Aanpak 

De mentormoeder is een semi-vrijwilliger met minimaal een mbo-opleiding in de zorg. De 

mentormoeder heeft tot taak de vrouwen uit de doelgroep te coachen, vanuit een 

vriendschappelijk contact. Zij is gepositioneerd in de eerstelijnsgezondheidszorg. Ze ontvangt 

aanmeldingen van de betrokken hulpverlener (huisarts, verloskundige, jeugdarts Centrum 

Jeugd en Gezin en dergelijke) via haar coördinator. 

In de aanpak wordt gewerkt met vrijwillige mentormoeders. Zij coachen moeders die te maken 

hebben met huiselijk geweld gedurende vier maanden wekelijks. Allereerst maakt de 

mentormoeder een inventarisatie van de problemen en een inschatting van de ernst van het 

geweld. Met deze informatie wordt een plan van aanpak voorgesteld aan de vrouw. Daarna 

komt de begeleiding op gang: voorlichting over de gevolgen van het geweld (ook voor de 

kinderen) en een inventarisatie van mogelijke hulpverlening. Ook komen het omgaan met 

depressieve klachten en het versterken van het sociaal steunend netwerk aan bod. Daarnaast 

wordt aandacht besteed aan kinderen als getuige. Na vier maanden vindt een evaluatie plaats. 

De eindrapportage over het proces en het bereikte resultaat vindt altijd schriftelijk plaats naar de 

verwijzer. Bij tussentijdse ontwikkelingen die actie van de hulpverlener vragen, is er rechtsreeks 

contact. 

 

Materiaal  

Het volgende handboek is beschikbaar: 

 

Mentormoedertraining en begeleidingsmethodiek voor vrouwelijke slachtoffers van 

partnergeweld: Training, docentinstructie en begeleidingsmethode, geschreven door G.J. 

Prosman, S.H. Lo Fo Wong en A.L.M. Lagro-Janssen, uitgegeven door Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen UMC St. Radboud in Nijmegen, jaar van uitgave niet vermeld. 
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Uitvoerende organisaties 

Uitvoerende organisaties zijn instellingen voor eerstelijnsgezondheidszorg. Betrokken 

hulpverleners die de aanmeldingen doorsturen, zijn huisartsen, verloskundigen, jeugdartsen 

van de Centra voor Jeugd en Gezin, en dergelijke. 

 

Ontwikkelaar 

UMC St Radboud Nijmegen 

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde / Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 

Postbus 9101 / 118 

6500 HB Nijmegen 

 

Contactpersoon 

Mevr. dr. S.H. Lo Fo Wong, huisarts / senior onderzoeker 

s.lofowong@elg.umcn.nl  

024 361 31 10 

 

 

2. Onderbouwing  
 

De ontwikkelaars verwijzen voor de onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en 

aanpak van de methode naar verschillende wetenschappelijke onderzoeken en theorieën.  

Uit het onderzoek van Ferwerda (2007 in Prosman et al. z.j.) blijkt dat er bij huiselijk 

geweldincidenten in 58% van de gevallen sprake is van een gezinssituatie met kinderen tot 18 

jaar. Vanwege de grote risico’s die deze kinderen lopen, als getuige van geweld of als 

slachtoffer, hebben de ontwikkelaars gekozen voor de doelgroep moeders met thuiswonende 

kinderen. Uit eigen onderzoek van Lo Fo Wong (2006) blijkt bovendien dat vrouwen (in 90% 

van de gevallen het slachtoffer) doorgaans het meest gemotiveerd zijn voor begeleiding.  

 

De auteurs maken gebruik van de rubricering van partnermishandelaars van Dutton (2000, in 

Prosman et al. z.j.) om het ontstaan van het geweld te verklaren. De theorieën van Coker en 

Morrison (2002, in Prosman et al. z.j.) geven aan dat een steunend sociaal netwerk de kans op 

psychische klachten na partnergeweld kunnen verminderen. Ook Morrison (2006, in Prosman et 

al. z.j.) toont aan dat positieve emotionele steun van informele sociale netwerken een positieve 

invloed heeft op het vragen van ondersteuning door vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. 

De ontwikkelaars maken eveneens gebruik van theorieën van Claus (2006, in Prosman et al. 

z.j.) die een aantal (aanvullende) mogelijkheden geeft voor het empoweren van vrouwen die 

slachtoffer zijn van partnermishandeling. Ook baseren zij zich op Scholle (1998, in Prosman et 

al. z.j.), die heeft aangetoond dat 50% van de depressieve vrouwen te maken heeft gehad met 

fysiek geweld. De mentormoeder wordt dan ook getraind om slachtoffers van partnergeweld te 

begeleiden in het reduceren en voorkomen van depressieve klachten.  
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

Ten tijde van het maken van deze methodebeschrijving was een onderzoek gaande naar de 

toepassing van MeMoSA in Rotterdam. De definitieve resultaten waren nog niet bekend. 

Implementatie van de methode wordt onderzocht in Nijmegen. Publicaties over de 

belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie volgen in 2013. 

 
 
4. Effectonderzoek  

 

Er is effectonderzoek naar MeMoSA gaande, hiervan zijn de resultaten nog niet bekend. De 

publicaties hierover verschijnen in 2012. 

 

Daarnaast heeft er een effectonderzoek met een willekeurig samengestelde controlegroep 

plaatsgevonden naar MOSAIC, de Australische methode waarop MeMoSA is gebaseerd (Taft 

e.a., 2011). Uit dit onderzoek blijkt een duidelijk positief effect van mentorhulp op het 

verminderen van partnergeweld. Ook was er een lichte aanwijzing voor reductie van 

depressieve klachten en verbetering van lichamelijk en geestelijk welzijn. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

� Op vrijwillige basis wekelijkse begeleiding door een mentormoeder van moeders die te 

maken hebben met huiselijk geweld. 

� Laagdrempelig, vriendschappelijk contact en sociale steun. 

� Signaleren van partnergeweld door de huisarts. 

� Systematisch in kaart brengen van de problemen en de ernst ervan. 

� Inventariseren van mogelijke en nodige vervolghulpverlening. 

� Zelfvertrouwen en empowerment: vrouwen worden gestimuleerd actie te ondernemen en 

hulp te zoeken. 

� Versterken van het sociale netwerk. 

� Voorlichting over de gevolgen van geweld, ook voor kinderen. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Mentormoedertraining en begeleidingsmethodiek voor vrouwelijke slachtoffers van 

partnergeweld: Training, docentinstructie en begeleidingsmethode, geschreven door G.J. 

Prosman, S.H. Lo Fo Wong en A.L.M. Lagro-Janssen, uitgegeven door Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen UMC St Radboud in Nijmegen (jaartal niet vermeld).  

 

Als er voor specifieke onderdelen in de beschrijving aanvullende informatiebronnen van de 

ontwikkelaar worden gebruikt, dan worden verwijzingen opgenomen in de tekst.  

 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Omvang huiselijk geweld 

Het is moeilijk om de omvang van huiselijk geweld te meten. De schatting is dat 12% van het 

huiselijk geweld niet gemeld wordt bij de politie. Volgens de cijfers van de politie bestaat 

huiselijk geweld voor 41,1% (n=51.110) uit lichamelijk geweld en voor 34,6% uit psychisch 

geweld. In 16,7% van de gevallen gaat het om bedreiging, 3,9% betreft seksueel geweld en bij 

3,7% is stalking aan de orde (Factsheet MOVISIE, 2007, in Prosman et al., z.j., p. 21).  

 

Gevolgen 

Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook de kinderen en omgeving die getuige zijn, 

ondervinden gevolgen van huiselijk geweld. De gevolgen van huiselijk geweld binnen het 

huwelijk zijn voor het slachtoffer enorm. Zij worden vaak onzeker, angstig en gaan zich steeds 

afhankelijker gedragen. Wanneer het geweld ernstig is, raken zij hun zelfrespect en 

zelfvertrouwen volledig kwijt en gaat hun zelfbeeld omlaag. Ook kan geweld in een relatie 

psychiatrische stoornissen tot gevolg hebben, zoals angststoornissen, depressie, verslaving, 

eetstoornissen, seksuele stoornissen en psychosen. Op de lange termijn kan er 

posttraumatische stressstoornis ontstaan (Prosman et al., z.j., p. 24).  

 

Kinderen als getuige 

Een groot deel van de mishandelde vrouwen draagt zorg voor thuiswonende, vooral jonge 

kinderen. Uit gegevens van Ferwerda (2007, in Prosman et al., z.j.) blijkt dat er bij huiselijk 

geweldincidenten in 58% sprake is van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar.  

Bij ruim een kwart van de incidenten zijn kinderen daadwerkelijk getuige geweest van het geweld. In 2006 

waren naar schatting 15.340 kinderen tot 18 jaar getuige van huiselijk geweld (Ferwerda 2007, in 

Prosman et al. z.j.). 
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Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, kunnen op korte termijn last krijgen van 

onzekerheid, teruggetrokkenheid, depressief gedrag, crimineel gedrag, gedragsproblemen, een 

laag zelfbeeld, et cetera. Op de lange termijn kunnen problemen voorkomen die ontstaan uit 

onveilige hechting, modelling en traumatische ervaringen. Kinderen die getuige zijn van huiselijk 

geweld, hebben actueel met veel meer gedrag- en leerproblemen te maken en lopen later 

evenveel kans op depressie, middelenmisbruik en zelfmoordpogingen als zij die zelf (fysiek) 

mishandeld werden. Getuige zijn van partnergeweld wordt erkend als psychische mishandeling. 

Het meest zorgbarende is dat deze kinderen later een grotere kans hebben zelf dader of 

slachtoffer te worden.  

 

Gevolgen voor de omgeving 

De omgeving lijdt vaak onder het probleem. Slachtoffers durven vaak niet te praten over het 

partnergeweld of mogen dat niet. Familie of vrienden durven ze niet onder ogen te komen. Ook 

kan het zijn dat agressie op hen wordt afgereageerd. Ook op het werk ontwikkelen zich 

problemen. 

 

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.huiselijkgeweld.nl. 

 
 

1.2 Doel van de methode  

 

De doelstelling van MeMoSA is te verdelen in primaire en secundaire doelen: 

 

Primaire doelen 

� Afname/ stoppen van huiselijk geweld.  

� Toename van sociale steun / uitbreiding van het sociale netwerk van vrouwen die slachtoffer 

zijn van huiselijk geweld. 

� Verbetering van de psychische gezondheid van de vrouwen.  

� Bewustwording van de moeder van het effect van partnergeweld op de kinderen.  

� Acceptatie van (professionele) hulp voor moeder en kind(eren).  

 

Secundair doel  

� Verbetering van de signalering en aanpak van partnergeweld door huisartsen.  

Dit secundaire doel wordt niet nader uitgewerkt in de Handleiding. 

  

Titel methode 

De titel van de methode MeMoSA staat voor MentorMoeders voor Steun en Advies. 

Mentormoeders staan centraal in de aanpak: zij steunen en adviseren op vrijwillige basis 

andere moeders die te maken hebben met huiselijk geweld. De benaming van de Australische 

methode waarop MeMoSA is gebaseerd, luidt MOSAIC: Mothers’ AdvocateS in the Community. 

De term ‘advocate’ betekent vrij vertaald: belangenbehartiger. 
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1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van de methode bestaat uit vrouwen die zwanger zijn of moeder, die de zorg 

hebben voor thuiswonende kinderen en waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld.  

 

Het gaat daarbij om vrouwen voor wie de drempel naar professionele hulpverlening te hoog is 

en die vaak in een isolement leven.  

 

Selectie 

De doelgroep wordt geselecteerd door professionals in de gezondheidszorg. Het zijn vooral 

huisartsen die de vrouwen aanmelden voor MeMoSA. Daarom zijn huisartsen getraind in het 

signaleren van partnergeweld / huiselijk geweld, zodat zij huiselijk geweld herkennen en iets 

met de signalen kunnen doen. Huisartsen dienen bij implementatie van MeMoSA getraind te 

worden in het herkennen en bespreekbaar maken van partnergeweld en de sociale kaart van 

de hulpverlening. Training dient plaats te vinden vanuit de nascholingsorganisatie van de 

beroepsgroep. Tot 2012 is / was familiair huiselijk geweld / partnergeweld nog geen verplicht 

onderdeel van de huisartsopleiding. 

 

Parallel aan deze methode is er een traject om huisartsen op te leiden om beter huiselijk 

geweld te signaleren. Ook dit is een activiteit van UMC St Radboud, afdeling Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen (http:// www.vrouwenstudiesgeneeskunde.nl). 

 

Ook andere verwijzers kunnen de hulp inroepen van de mentormoeders. Denk hierbij aan GGD, 

jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGZ, politie, verpleegkundigen en medisch 

specialisten op een spoedeisende hulp of een andere afdeling van het ziekenhuis. Deze kunnen 

een training krijgen in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.  

 

Culturele diversiteit 

Bij de matching wordt, indien gewenst, rekening gehouden met de culturele achtergrond van de 

vrouw. Zo mogelijk krijgt zij een mentormoeder met dezelfde culturele achtergrond toegewezen. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Contra-indicaties 

In aanvulling op de bij de doelgroep geformuleerde indicaties worden de volgende contra-

indicaties aangegeven. 

� Exorbitant geweld waarbij de veiligheid van de vrouw en haar kinderen acuut bedreigd wordt 

en verwijzing naar de opvang of politie direct noodzakelijk is.  

� Ernstige psychiatrische aandoeningen van de vrouw waarbij verwijzing naar de GGZ 

noodzakelijk is.  
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1.5 Aanpak 

 

In de aanpak wordt gewerkt met semi-vrijwillige mentormoeders. Dit houdt in dat deze moeders 

wel een aanstelling krijgen, maar deze is zeer beperkt: minimaal 1 dag en maximaal twee 

dagen. De verwijzer geeft aan de coördinator van de mentormoeders de patiëntgegevens (na 

toestemming) door. De coördinator maakt een match tussen het slachtoffer en een 

mentormoeder. Vervolgens start de wekelijkse begeleiding door een mentormoeder 

(paraprofessionele hulpverlener) van de mishandelde moeder (op vrijwillige basis). 

 

Matching met mentormoeder 

Elke mentormoeder wordt gekoppeld aan een aantal huisartsenpraktijken en inventariseert de 

sociale kaart van de hulpverlening in het werkgebied. De mentormoeder krijgt informatie over 

de doorverwezen vrouw binnen en voert op basis daarvan het eerste gesprek. De culturele 

context krijgt aandacht doordat er zo mogelijk gematcht wordt met een mentormoeder van 

dezelfde cultuur.  

 

Coaching 

De mentormoeder coacht de moeder wekelijks gedurende vier maanden. Dit kan plaatsvinden 

bij de moeder thuis of op de praktijklocatie. Van ieder bezoek wordt een verslag gemaakt. De 

inhoud van de begeleiding wordt twee- tot vierwekelijks onder leiding van de mentorcoördinator 

met alle mentormoeders geëvalueerd en bijgesteld. Ook krijgen alle mentormoeders een keer 

per maand training over onderwerpen die extra aandacht behoeven voor de begeleiding.  

 

Eerste fase: kennismaking, inventarisatie van geweld en vaststellen van de hulpvraag 

In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek tussen de moeder en de mentormoeder, en in 

het tweede gesprek begint de mentormoeder met het aangaan van een vriendschappelijke 

relatie met de vrouw. Ook maakt zij een eerste inventarisatie van de problemen en de ernst van 

het geweld. In deze gesprekken worden soort en mate van geweld, moeder-kindrelatie, 

problemen met kinderen, sociale steun, werk, opleiding, sociale activiteiten en de motivatie voor 

het zoeken / accepteren van professionele hulp door de moeder systematisch in kaart gebracht 

aan de hand van een aandachtslijst. Daarnaast inventariseert de mentormoeder welke signalen 

voorafgaan aan het geweld (bijvoorbeeld alcoholgebruik). Zij neemt daarvoor een vragenlijst af 

om de ernst van de geweldsituatie te meten. Het gaat hier om de Nederlandse versie van de 

Composite Abuse Scale (CAS). De vragenlijst subschaal depressie van de SCL-90 wordt 

afgenomen om een mogelijke stemmingsstoornis in kaart te brengen. Ook wordt indien nodig 

een vluchtplan opgesteld.  

 

Tweede fase: begeleiding en coaching aan de hand van verschillende modulen 

In deze fase (vanaf het derde gesprek) worden verschillende onderwerpen besproken. Een 

belangrijk onderwerp is de afweging van de belemmeringen en mogelijkheden voor het 

voortbestaan van de relatie. De mentormoeder vraagt de vrouw om een formulier in te vullen 

dat inzicht geeft in de kwaliteit van de relatie. In het volgende gesprek bepreekt de 

mentormoeder de resultaten hiervan. Uitkomstresultaten hiervan zijn dat de vrouw inzicht heeft 
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in de relatie en dat er een actieplan komt om de relatie te verbeteren dan wel te beëindigen.  

Hierbij wordt de geweldspiraal van Lawick en Groen besproken, die aangeeft dat geweld een 

bepaalde opbouw kent. Ook wordt het herkennen van de triggers (signalen) besproken die 

voorafgaan aan het geweldincident en hoe daarmee om te gaan.  

 

Ook geeft de mentormoeder voorlichting over de gevolgen van het geweld, ook voor de 

kinderen die daar getuige van zijn. Verder vindt een inventarisatie plaats van de hulpverlening 

die mogelijk nodig is en wordt onderzocht hoe het sociaal steunend netwerk vergroot kan 

worden. Ook het omgaan met depressieve klachten is een onderwerp dat aan de orde komt.  

 

Daarnaast wordt inzicht in eigen gedrag gegeven en in de mogelijkheid tot de-escalatie. Daarbij 

zet de mentormoeder in op het verkrijgen van een reëler zelfbeeld van de moeder, door bij 

iedere dreiging of geweldsituatie de gedachten die de vrouw heeft over zichzelf te bespreken. 

Er staat de mentormoeder een vragenlijst ter beschikking die ze hiervoor kan gebruiken. Ook 

kunnen ideeën over ‘een goede moeder zijn’ worden besproken, omdat de vrouw soms van 

zichzelf vindt dat ze geen goede moeder is.  

 

Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Ook wordt regelmatig gerapporteerd over de 

voortgang en de resultaten van de begeleiding. 

 

Taken mentormoeder 

Gedurende de begeleiding heeft de mentormoeder de volgende inhoudelijke taken. 

� Opbouwen van een vertrouwensband en zelfvertrouwen versterken. 

� Herkennen van en begeleiden bij een depressie. 

� Stimuleren en ondersteunen om reguliere hulp te accepteren. 

� Herkennen en ondersteunen bij opvoedingsproblemen en probleemgedrag van de kinderen 

en het zoeken van aanvullende adequate professionele hulpverlening stimuleren. 

� Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een steunend sociaal netwerk. 

� Herkennen en adequaat handelen in crisissituaties. 

� Vaststellen van de behandeldoelen van de begeleiding. 

� Afnemen en zorg dragen voor de volledige invulling van de vragenlijsten bij begin en einde 

van de begeleiding. De ingevulde vragenlijsten worden ingeleverd bij de 

begeleidingscoördinator. 

� Getrainde en gestructureerde interventies inbrengen tijdens de begeleidingsgesprekken 

(coaching). 

� Rapportage en mondelinge toelichting van de resultaten aan het eind van het 

begeleidingstraject richting de verwijzer. 

 

Taken mentorcoördinator 

� fungeert als eerste aanspreekpunt voor verwijzende huisartsen  

� doet de matching en legt het contact tussen de aangemelde moeders en de mentor  

� is aanspreekpunt voor de mentormoeders en de aangemelde vrouwen 

� geeft de training aan de mentormoeders  

� biedt twee- tot vierwekelijks werkbegeleiding 

� ontvangt de rapportageformulieren 
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� onderhoudt contacten met de huisartsen en de projectbegeleider  

� zorgt voor continuïteit van de begeleiding door een mentormoeder. 

 

Evaluatie 

Aan het eind van de vier maanden vindt een evaluatie plaats door middel van dezelfde 

vragenlijst als die tijdens het tweede gesprek is ingezet. Naast de kwantitatieve evaluatie vindt 

er ook een kwalitatieve evaluatie plaats van de begeleiding. Iedere moeder krijgt na de 

begeleiding een individueel interview over de (effecten van de) begeleiding. In een 

gestructureerde vragenlijst worden vragen gesteld over aantal en soort gezondheidsproblemen 

waarvoor de huisarts is bezocht en over welzijn, schoolprestaties en sociale activiteiten. Ook 

wordt gevraagd naar extra bezoeken aan het consultatiebureau of de kinderarts bij jonge 

kinderen. Bij oudere kinderen wordt gevraagd naar verwijzing naar reguliere hulpverlening ter 

verwerking van het geweld en naar gedragsproblemen en contacten met justitie.  

 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Het volgende handboek is beschikbaar: 

 

Mentormoedertraining en begeleidingsmethodiek voor vrouwelijke slachtoffers van 

partnergeweld: Training, docentinstructie en begeleidingsmethode, geschreven door G.J. 

Prosman, S.H. Lo Fo Wong en A.L.M. Lagro-Janssen, uitgegeven door Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen UMC St Radboud in Nijmegen, jaar van uitgave niet vermeld.  

 

Dit handboek bestaat uit twee delen: 

1. De inhoud van de training (inclusief docentinstructie) die de mentormoeders hebben 

gekregen om de vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld te begeleiden.  

2. Een begeleidingsmethode voor de mentormoeders, dat wil zeggen een methode om deze 

vorm van begeleiding op te zetten vanuit een instelling.  

 

In het handboek zijn de volgende bijlagen opgenomen. 

� Taakomschrijving mentormoeder. 

� Formulier om het rapportageverslag vast te leggen van de eerste twee 

begeleidingsgesprekken en separaat die van gesprek 3 t/m 16. 

� Formulier om het Begeleidingsplan op te stellen. 

� Eindrapportage van de begeleiding door de mentormoeder. 

 

Het handboek is verkrijgbaar bij Vrouwenstudies Medische Wetenschappen UMC St Radboud 

in Nijmegen (zie 1.11 voor contactgegevens).  
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1.7 Uitvoerende organisaties  
 

Uitvoerende organisaties zijn instellingen voor eerstelijnsgezondheidszorg. In deze instellingen 

wordt de mentormoeder gepositioneerd. Betrokken hulpverleners die de aanmeldingen 

doorsturen, zijn huisartsen, verloskundigen, jeugdartsen van de Centra voor Jeugd en Gezin, 

en dergelijke. 

 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  
 

Mentormoeders 

De mentormoeders dienen minimaal een mbo-opleiding in de zorg of het onderwijs te hebben 

gevolgd. Eén van de taken van de mentormoeders is het vervullen van een brugfunctie tussen 

verwijzer, patiënt en andere reguliere hulpverleningsinstellingen. Daarom moeten zij in staat zijn 

de bijbehorende taken goed te vervullen (zie 1.5: Aanpak). Ook dienen zij, zoals de naam al 

zegt, zelf moeder te zijn, zodat zij de moeders goed kunnen begeleiden. 

 

Training 

Om de moeders goed te kunnen begeleiden, krijgen de mentormoeders een specifieke training 

die bestaat uit de volgende modulen. 

Module 1: Begeleiding van slachtoffers van partnergeweld. 

Module 2: Reductie van geweld. 

Module 3: Versterking van het sociaal steunend netwerk. 

Module 4: Omgaan met depressieve klachten. 

Module 5: Kinderen die getuige zijn van partnergeweld.  

Deze modulen zijn opgenomen en worden uitgewerkt in het Handboek behorende bij de 

methode. 

 

Mentorcoördinator 

De mentorcoördinator, die eerste aanspreekpunt is voor verwijzers en die de mentormoeders 

begeleidt, heeft minimaal een hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Hij / zij is 

in staat de onder 1.5 genoemde taken uit te voeren.  

 

Huisartsen 

Parallel aan deze methode is er een traject van het UMC St Radboud om huisartsen op te 

leiden om beter huiselijk geweld te signaleren.  
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1.9 Overige randvoorwaarden 

 

 

Houding huisartsen en andere professionals in de gezondheidszorg 

Een randvoorwaarde voor het slagen van het project is dat (huis)artsen in staat zijn huiselijk 

geweld en partnergeweld te signaleren. Ook is het belangrijk dat huisartsen en andere 

professionals zich toegankelijk opstellen en een ondersteunende houding innemen bij mogelijk 

huiselijk geweld. Wanneer de huisarts een veroordelende houding inneemt of alleen aan 

symptoombestrijding doet, heeft dit een averechts effect.  

 

Kosten 

De exacte kosten van de interventie zijn niet bekend omdat de methode tot nu toe vanuit een 

universitaire setting is georganiseerd en aangeboden. Belangrijkste kosten zijn de training van 

de mentormoeders en de salariskosten van een coördinator. 

 

Kwaliteitsbewaking 

De mentormoeders dienen een mbo-opleiding te hebben gevolgd en moeten een training 

volgen (verplicht). De mentorcoördinator dient minimaal een hbo-opleiding maatschappelijk 

werk en dienstverlening te hebben gevolgd (zie 1.8). Verder vindt na afloop van elk traject een 

kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie plaats (zie 1.5). 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Vertrouwenscoaching 

De Vertrouwenscoach is het steuntje in de rug voor een migrantenvrouw die het thuis moeilijk 

heeft, geïsoleerd leeft, zich eenzaam voelt en/of te maken heeft met huiselijk geweld. Daarbij is 

de gezinssamenstelling of leeftijd niet van belang. De coach is een vrouwelijke vrijwilligster die 

hiertoe een training heeft gehad van twee dagdelen. Deze krijgt begeleiding van een ervaren 

trajectbegeleider. Gedurende zes maanden wordt de migrantenvrouw één keer per week door 

de (vrouwelijke, vrijwillige) coach thuis of elders bezocht. De duur van de afspraak is één tot 

anderhalf uur per keer. De coach is de vertrouwenspersoon van de vrouw, de persoon aan wie 

zij haar verhaal aan kwijt kan. Deze kan een luisterend oor bieden, advies geven en desnoods 

doorverwijzen naar instanties, bijvoorbeeld juridische hulpverlening. De doelstelling is dat de 

vrouw na een half jaar krachtiger en weerbaarder is. Zij is op de hoogte van het bestaan van 

diverse instanties waar zij eventueel kan aankloppen (Bron: 

http://www.stichtinglov.nl/projecten/vertrouwenscoaching). 

 

Het verschil met MeMoSA is dat de methode Vertrouwenscoach zich uitsluitend richt op 

migrantenvrouwen en bovendien niet per definitie op moeders. De doelstelling is hetzelfde, 

namelijk vrouwen die onder meer te maken hebben met (dreigend) huiselijk geweld de weg 

wijzen naar instanties, hen over de brug helpen om deze te benaderen en hen helpen uit hun 

isolement te komen. De Vertrouwenscoach is een vrouwelijke vrijwilligster die hiertoe een 



 

 

 16  * * * MeMoSA    

training heeft gehad. MeMoSA werkt echter met semivrijwilligers, die een intensieve training en 

begeleiding krijgen en daardoor groeien naar een semiprofessionele status. De mentormoeders 

hebben een betaalde aanstelling. Hierdoor kan de kwaliteit beter bewaakt worden. De 

doelstelling bij de Vertrouwenscoach is breder en betreft het krachtiger en weerbaarder maken 

in algemene zin, terwijl deze bij MeMoSA specifiek gericht is op het tegengaan van huiselijk 

geweld, omgaan met depressieve klachten en acceptatie van hulp. De aanpak is vergelijkbaar, 

alleen vinden de gesprekken van de Vertrouwenscoach plaats gedurende zes maanden, terwijl 

de mentormoeders de vrouwen gedurende circa vier maanden bezoeken.  

 

De methode Vertrouwenscoaching verschilt te sterk van MeMoSA om beschikbaar 

effectonderzoek als indirect bewijs mee te nemen. Vooral het verschil in doelgroep en 

doelstelling is te groot. 

 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

UMC St Radboud Nijmegen 

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde / Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 

Postbus 9101 / 118 

6500 HB Nijmegen 

 

Contactpersoon 

Mevr. dr. S. H. Lo Fo Wong, huisarts / senior onderzoeker 

s.lofowong@elg.umcn.nl  

024 361 31 10 (woensdag)  

Mevr. M. Straver  

024 361 90 49 (dinsdag)  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

MeMoSA is gebaseerd op het MOSAIC project in Melbourne (Australië). Dit project is 

ontwikkeld om huiselijk geweld te doen afnemen en om het accepteren van hulp te stimuleren.  

 

Vooronderzoeken 

MOSAIC is gestart op grond van de volgende drie vooronderzoeken (Taft e.a., 2009).  

 

1. Een randomised trial van tien weken van domestic violence advocacy, gegeven door 

getrainde vrouwelijke universiteitsstudenten (Sullivan & Bybee, 1999, 2002, 2005, in Taft, 

2009). Hierin werden significante positieve interventie-effecten gevonden op de volgende 

terreinen: geestelijke gezondheid en welzijn, sociale steun, toegang tot maatschappelijke 

voorzieningen en niveau van mishandeling. Deze effecten hielden twee jaar aan en werden 

afgezet tegen vrouwen die niet ondersteund waren.  

 

2. Een studie onder zwangere Hispanic vrouwen in Texas die werden ondersteund door 

mentormoeders tot aan de geboorte van hun kind (McFarlane et al., 1997, in Taft, 2009). De 

resultaten werden vergeleken met andere interventies, namelijk het geven van informatie op 

papier aan vrouwen die mishandeld waren of ondersteuning door het ziekenhuis. De 

ondersteuning vond plaats door getrainde mentoren uit de lokale community. Doel was de 

veiligheid en het welzijn van de vrouwen te verbeteren. De positieve effecten die vastgesteld 

werden in de advocacy-ondersteuning (vermindering van mishandeling) hielden echter zes, 

twaalf en 18 maanden na de geboorte niet aan. De conclusie van het onderzoek was daarom 

dat de opzet inadequaat zou zijn wanneer de interventie stopte bij de geboorte, een tijd waarin 

de druk op beide partners toeneemt.  

 

3. Een studie waaruit blijkt dat huisbezoeken van verpleegsters, paraprofessionals of peers 

(niet-professionele vrouwen) onder jonge moeders in achterstandswijken enig succes laten zien 

in het op lange termijn verbeteren van de emotionele en lichamelijke gezondheid van moeder 

en kind, inclusief een afname van kindermishandeling (onder andere Kemp et al., 2009, in Taft, 

2009). Ook uit deze studie blijkt dat de interventie wel moet doorgaan na de geboorte. 

Bovendien blijkt dat als er sprake is van huiselijk geweld en de professionele staf brengt het 

onderwerp niet direct ter sprake, de resultaten minder succesvol zijn.  

 

Op grond van deze vooronderzoeken zijn de volgende hypothesen ontwikkeld voor MOSAIC. 

� Door reductie van isolatie, door het aandragen van links naar community-voorzieningen en 

door steun te bieden gericht op eigen kracht, doorgaande hulp van mentormoeders voor 

moeders die in verwachting zijn of die kinderen hebben onder de vijf jaar en verwezen zijn 

door hun eerstelijns care provider, zullen vrouwen aangemoedigd worden om actie te 

ondernemen om hun veiligheid te verbeteren. 

� Elke vermindering van mishandeling, samen met continue niet-professionele 
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mentorondersteuning, zal het niveau van depressie verminderen en de algemene 

gezondheid van vrouwen en de moeder-kindbinding verbeteren. 

 

MeMoSA 

MOSAIC is vertaald naar en aangepast aan de Nederlandse situatie door het UMC St Radboud 

Vrouwenstudies Medische Wetenschappen. Terwijl MOSAIC meer gericht is op 

vriendschappelijke steun, is bij MeMoSA de doelstelling om professionele hulp te accepteren 

belangrijker. Ook is de aanpak van MeMoSA korter: 16 weken, in plaats van de 12 maanden 

van MOSAIC. Er is gekozen voor introductie van de methode MeMoSA in Nederland omdat 

bestaande methoden vrouwen niet genoeg bereikten. UMC St Radboud Vrouwenstudies 

Medische Wetenschappen heeft van 2007 tot 2010 in Rotterdam ervaring opgedaan met deze 

methode, in nauwe samenwerking met GGD Rotterdam. Om de mentormoeders te trainen is 

met steun van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een specifieke 

opleiding voor mentormoeders ontwikkeld. Na onderzoek naar de effecten in Rotterdam (nog 

niet gepubliceerd) heeft de methode enige aanpassingen ondergaan en is de toepassing in 

2010 ook in Nijmegen gestart. 

 

Doorontwikkeling MeMoSA 

Vanaf 2010 is het de bedoeling dat de mentormoederhulp niet meer in projectvorm wordt 

aangeboden, maar in het reguliere aanbod van huisartsen wordt opgenomen. MeMoSA 

Nijmegen heeft tot doel de aanpak uit te rollen in een andere omgeving en te onderzoeken of dit 

leidt tot een toename van de actieve hulp aan mishandelde moeders van thuiswonende 

kinderen. Om dit op gang te brengen, is tussen september 2009 en december 2010 90% 

procent van alle huisartsen in Nijmegen getraind in het herkennen van partnergeweld. Het 

streven was om zoveel mogelijk huisartsen die de cursus hebben gevolgd bij het project te 

betrekken. De mentormoeder is een extra zorgvoorziening. Aan het eind van het traject, medio 

2014, volgt een advies over de verdere uitrol en positionering van de methode in heel 

Nederland.  

 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 
 

De ontwikkelaars verwijzen voor de onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en 

aanpak van de methode naar verschillende wetenschappelijke onderzoeken en theorieën.  

 

Cijfers over partnergeweld 

Voor de omvang van huiselijk geweld maken de ontwikkelaars gebruik van onderzoek van Lo 

Fo Wong (2006), van de factsheet Huiselijk geweld van MOVISIE (2007) en van onderzoek van 

Ferwerda (2007). Daaruit blijkt dat het moeilijk is de omvang van huiselijk geweld te meten. 

Geschat wordt dat de cijfers van meldingen, incidenten en aangiften die bij de politie 

binnenkomen slechts 12% van het totale huiselijk geweld omvatten. Dit komt doordat 

slachtoffers het moeilijk vinden om erover te praten. Ze bevinden zich bijvoorbeeld in een  
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afhankelijke positie ten opzichte van de dader en zijn bang dat deze te weten komt dat ze het 

verteld hebben. Ook schamen ze zich vaak om slachtoffer te zijn. Daarnaast speelt gebrek aan 

vertrouwen in de politie een rol. Dit maakt dat slachtoffers vaak niet naar buiten komen met het 

geweld. Geweldervaringen veroorzaken veel lichamelijke en psychische klachten waarvoor hulp 

van de huisarts gezocht wordt. Zij komen vaker en gebruiken veel meer pijnstillers en 

antidepressiva. Huisartsen hebben moeite met het herkennen van deze klachten als verborgen 

signaal van partnergeweld. Als het geweld eenmaal onthuld is, blijkt het moeilijk om deze groep 

te verwijzen naar de hulpverlening.  

 

Kinderen als getuige 

Bij huiselijk-geweldincidenten is er in 58% van de gevallen sprake van een gezinssituatie met 

kinderen tot 18 jaar. Daarbij gaat het veelal om jonge kinderen. Bij ruim een kwart van de 

incidenten zijn kinderen daadwerkelijk getuige geweest van het geweld Meer dan 7% van de 

kinderen is zelf slachtoffer van huiselijk geweld, meestal seksueel (Ferwerda, 2007). Omdat beide 

groepen kinderen grote risico’s lopen op gedrag- en leerproblemen, depressie, 

middelenmisbruik en zelfmoordpogingen en omdat zij een veel grotere kans lopen om later zelf 

slachtoffer of dader te worden, hebben de ontwikkelaars gekozen voor de doelgroep moeders 

met thuiswonende kinderen. De methode wordt aangemerkt als geschikt voor preventie van 

intergenerationele overdracht van partnergeweld. 

 

Vrouwen meest gemotiveerd voor begeleiding 

Voor de onderbouwing van de keuze voor de doelgroep baseren de ontwikkelaars zich tevens 

op eigen onderzoek van één van de auteurs, dat wordt aangehaald om na te gaan welke partij 

het meest gemotiveerd is voor begeleiding: de vrouw (in 90% van de gevallen het slachtoffer) 

(Lo Fo Wong, 2006). Uit onderzoek blijkt dat in de meeste situaties de dader (in de meeste 

gevallen de man) niet gemotiveerd is en dat deze onder extreme druk gedwongen moet worden 

aan de behandeling te beginnen. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het voor de mishandelde 

vrouw moeilijk is om aansluiting te vinden bij de reguliere hulpverlening in de geestelijke 

gezondheidszorg. De onderhavige methode springt daarop in door de moeder te laten 

begeleiden door mentormoeders. In aanmerking genomen dat een interventie uitgevoerd bij één 

gezinslid het gehele systeem beïnvloedt, zien de ontwikkelaars deze methode als een 

verantwoorde systemische interventie. Dit gegeven wordt onderbouwd door de effectevaluatie 

(nog niet gepubliceerd). 

 

Ontstaan geweld en daderprofielen 

De auteurs maken gebruik van de rubricering van partnermishandelaars van Dutton (2000) om 

het ontstaan van het geweld te verklaren. Dutton deelt deze in drie groepen in: psychopatische 

partnermishandelaars (“mensen zonder geweten”), overgeremde partnermishandelaars (deze 

hebben moeite met het herkennen en begrijpen van hun eigen gevoel) en cyclische/emotioneel 

labiele partnermishandelaars (“iemand met twee persoonlijkheden”: het ene moment vriendelijk 

en gezellig, het andere moment uit op ruzie en geïrriteerd). Dutton gaat in op de oorzaken van 

mishandeling, die meestal liggen in een trauma dat plegers hebben opgelopen door onveilige 

hechting en mishandeling in hun jeugd. Om die reden steken de ontwikkelaars in op moeders 

met kinderen. Een goede begeleiding van kinderen die ervaringen hebben met getuige zijn van 

huiselijk geweld en met zelf slachtoffer zijn van kindermishandeling, zou het ontstaan van  
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trauma’s en van daderschap kunnen voorkomen. Deze theorieën dienen als 

achtergrondmateriaal bij de module ‘Reductie van geweld’ van de training voor de 

mentormoeders. Indien tijdens de begeleiding de mishandelende partner gemotiveerd raakt 

voor behandeling, wordt hij verwezen naar de huisarts. Deze kan verder verwijzen naar 

pleger/daderhulpverlening voor vrijwillige behandeling. 

 

Steunend sociaal netwerk 

De ontwikkelaars baseren zich voor de onderbouwing van de aanpak van de methode op Coker 

(2002), die aangeeft dat een steunend sociaal netwerk de kans op psychische klachten na 

partnergeweld, kunnen verminderen, en op Morrison (2006), die aantoont dat positieve 

emotionele steun van familie, vrienden en meer in het algemeen van informele sociale 

netwerken een positieve invloed heeft op het vragen van ondersteuning door de vrouwen die 

slachtoffer zijn van partnergeweld. Op grond van deze theorieën werkt MeMoSA door het 

inzetten van mentormoeders aan het geven van positieve emotionele steun.  

 

Empowerment vrouwen 

De ontwikkelaars baseren zich voor de onderbouwing van de aanpak van de methode verder 

op Claus (2006) die een aantal (aanvullende) mogelijkheden geeft voor het empoweren van 

vrouwen die slachtoffer zijn van partnermishandeling, zoals een opleiding volgen, een baan of 

vrijwilligerswerk zoeken en een eigen bankrekening openen. De mentormoeders stimuleren de 

vrouwen om actie te ondernemen en hulp te zoeken. 

 

Relatie tussen partnergeweld en depressieve klachten 

De ontwikkelaars baseren zich voor de onderbouwing van het doel van de methode (afname 

van huiselijk geweld en verbetering van de psychische gezondheid) op Scholle (1998) die heeft 

aangetoond dat 50% van de depressieve vrouwen te maken heeft gehad met fysiek geweld. De 

mentormoeder wordt dan ook getraind om slachtoffers van partnergeweld te begeleiden in het 

reduceren en voorkomen van depressieve klachten. De toegepaste methode is georiënteerd op 

de theorieën en modellen van Lewinsohn (1975), Hoevenaars (1987) Beck (1979) en Boelens 

(1990, 2000). Het genderaspect wordt in aanmerking genomen, gebaseerd op Cath et al. 

(2007). 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

Ten tijde van het maken van deze methodebeschrijving waren de resultaten van een onderzoek 

naar de toepassing van MeMoSA in Rotterdam nog niet bekend. In Nijmegen wordt momenteel 

eveneens de implementatie van de methode onderzocht. De opzet van deze studie staat 

beschreven in Loeffen et al. (2011). Publicaties over de belemmerende en bevorderende 

factoren bij implementatie volgen in 2013. 

 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 
 

In MeMoSA worden de ervaringen van de verwijzende instanties geëvalueerd. Ten tijde van het 

maken van deze methodebeschrijving waren de resultaten van onderzoek naar de 

praktijkervaringen van de uitvoerder nog niet gepubliceerd. Deze verschijnen in / na 2012. 

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

De ontwikkelaar voert onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met de 

methode. Alle deelnemers krijgen daartoe een afsluitend interview door een andere persoon 

dan de mentormoeder. Hierbij wordt de begeleiding geëvalueerd en feedback op de 

mentormoeder verkregen. De wetenschappelijke evaluatie wordt gepubliceerd in een 

proefschrift en in wetenschappelijke tijdschriften vanaf 2012. Ten tijde van het maken van deze 

methodebeschrijving waren de resultaten van dit onderzoek nog niet gepubliceerd.  

 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode MeMoSA staan geen casestudies beschreven die 

illustreren hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Naar de effectiviteit van MeMoSA worden twee verschillende effectonderzoeken verricht door 

UMC St Radboud: één naar de resultaten van het MeMoSA-project in Rotterdam (2007-2011) 

en één naar het project MeMoSA in Nijmegen (2011-2013). In januari 2012 zijn van beide 

onderzoeken nog geen resultaten beschikbaar voor publicatie.  

 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

Er is één onderzoek gevonden naar het effect van MOSAIC (Mothers’ AdvocateS in the 

Community): 

 

1. Mothers’ AdvocateS In the Community (MOSAIC): non-professional mentor support to reduce 

intimate partner violence and depression in mothers: a cluster randomised trial in primary care, 

geschreven door A. Taft, R. Small, K.L. Hegarty, L.F. Watson, L. Gold en J.A. Lumley, in 2011 

gepubliceerd in BMC Public Health no. 11, p. 178. 

 

Onderzoeksaanpak 

In deze studie is nagegaan in hoeverre hulp en ondersteuning van niet-professionele mentoren 

aan vrouwen die te maken hebben met partnergeweld, effect hebben op het verminderen van 

onder meer partnergeweld. Het betrof een onderzoek met een experimentele groep en een 

controlegroep met ‘care as usual’; de groepen zijn at random samengesteld.  

 

Het onderzoek vond plaats met inbreng van 106 eerstelijnsinstellingen in Melbourne. Dit waren 

huisartspraktijken en praktijken voor moeder- en kindzorg. Het onderzoek vond plaats tussen 

januari 2006 en december 2007. Het ging hier om 215 vrouwen die doorverwezen waren door 

deze klinieken: 167 werden betrokken in de interventie, 91 in de controlegroep. Hiervan deed 

uiteindelijk 80,9% mee (174 vrouwen). Van deze 174 vrouwen waren er 133 (90 die de 

interventie ondergingen en 43 in de controlegroep) die tot en met de follow-up na 12 maanden 

meededen. Alle vrouwen waren zwanger of hadden net een kind gekregen en leden onder 

partnergeweld of liepen dat risico. De interventie (MOSAIC) betrof wekelijkse huisbezoeken, 

gedurende 12 maanden, van getrainde lokale moeders die niet-professionele, 

vriendschappelijke hulp, begeleiding en opvoedingsondersteuning gaven en verwijzingen naar 

instanties verzorgden. De resultaten werden onderzocht door middel van de Composite Abuse 

Scale (CAS). Voor de andere onderzochte elementen werden andere meetinstrumenten 

gebruikt, zoals de Parenting Stress Index Short form (PSI-SF). 
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Resultaten 

Er was een duidelijk positief verschil tussen die vrouwen die wel mentorhulp gehad hadden en 

zij die dat niet hadden op het verminderen van partnergeweld. Er was een lichte aanwijzing voor 

de reductie van depressieve klachten en de verbetering van lichamelijk en geestelijk welzijn.  

MOSAIC lijkt hiermee veelbelovend voor het bevorderen van de veiligheid en het vergroten van  

lichamelijk en geestelijk welzijn van moeders die slachtoffer zijn van partnergeweld.  
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Op vrijwillige basis wekelijkse begeleiding door een mentormoeder van moeders die te 

maken hebben met huiselijk geweld (1). 

� Laagdrempelig, vriendschappelijk contact en sociale steun (1, 2). 

� Signaleren van partnergeweld door de huisarts (1). 

� Systematisch in kaart brengen van de problemen en de ernst ervan (1). 

� Inventariseren van mogelijke en nodige vervolghulpverlening (1, 2). 

� Zelfvertrouwen en empowerment: vrouwen worden gestimuleerd actie te ondernemen en 

hulp te zoeken (1, 2). 

� Versterken van het sociale netwerk (1, 2). 

� Voorlichting over de gevolgen van geweld, ook voor kinderen (1, 2). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er is effectonderzoek naar MeMoSA gaande, hiervan zijn de resultaten nog niet bekend. De 

publicaties hierover verschijnen in 2012 e.v.. 

 

Daarnaast heeft er een effectonderzoek met een willekeurig samengestelde controlegroep (A) 

plaatsgevonden naar MOSAIC, de Australische methode waarop MeMoSA is gebaseerd (Taft 

e.a., 2011). Uit dit onderzoek blijkt een duidelijk positief effect van mentorhulp op het 

verminderen van partnergeweld. Ook was er een lichte aanwijzing voor reductie van 

depressieve klachten en verbetering van lichamelijk en geestelijk welzijn. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 
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Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van MeMoSA: mentormoeders 

voor Steun en Advies voor zwangere vrouwen en vrouwen met thuiswonende (jonge) kinderen, 

bij wie een vermoeden van partnergeweld bestaat, ten behoeve van de preventie van het 

geweld en het stimuleren van acceptatie van professionele hulp aan moeder en kind? 

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

Mentormoeders, mentormoedertraining, Mentor mothers, Mentor advocates, MOSAIC, Taft,  

Prosman, MOSAIC and violence, MOSAIC and abuse.  

 

Zoekstrategieën 

 

� Er is gezocht in Nederlandse databanken (zie hieronder). Ook is de website 

www.huiselijkgeweld.nl geraadpleegd. Daarnaast is gebruikgemaakt van literatuur die de 

ontwikkelaars zelf hebben toegestuurd. 

� Er is gezocht in de volgende databanken en kennisverzamelingen:  

• MOVISIE,  

• PiCarta,  

• NARCIS,  

• HBO Kennisbank,  

• WorldCat.  

• www.huiselijkgeweld.nl  

Er is een internationale search gedaan in de volgende databanken: 

� Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effects, 

Cochrane Methodology Register 

� Soc Index 

� Sociological Abstracts with ProQuest Full-Text  

� Violence & Abuse Abstracts 

� Social Services Abstracts 

� Social Work Abstracts 

� Campbell 

� PiCarta 

� WorldCat 

 

Selecteren van literatuur 

In eerste instantie is gebruikgemaakt van literatuur die ingaat op de Nederlandstalige versie van 

de methode. Omdat de methode een buitenlands equivalent heeft, MOSAIC, is ook gezocht 

naar literatuur over MOSAIC. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Mothers’ AdvocateS In the Community (MOSAIC): non-professional mentor 

support to reduce intimate partner violence and depression in mothers: a 

cluster randomised  trial in primary care 

Auteur A. Taft, R. Small, K. Hegarty, L. Watson, L. Gold en J. Lumley 

Jaar 2011 

Onderzochte 

doelen 

In deze studie is nagegaan in hoeverre hulp en ondersteuning van niet-

professionele mentoren aan vrouwen die te maken hebben met 

partnergeweld effect hebben op het verminderen van onder meer  het 

partnergeweld. 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Vrouwen die zwanger waren of net een kind hadden gekregen, en leden 

onder partnergeweld of dat risico liepen. 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Het ging om 215 vrouwen die doorverwezen werden: 167 werden 

betrokken in de interventie, 91 in de controlegroep. Hiervan deed 

uiteindelijk 80,9% mee (174 vrouwen). Van deze 174 vrouwen waren er 

133 (90 die de interventie ondergingen en 43 in de controlegroep) die tot en 

met de follow-up na 12 maanden meededen. 

Typering 

onderzoeksopzet 

( zie bijlage 3) 

Het betrof een onderzoek met een experimentele groep en een 

controlegroep met ‘care as usual’; de groepen zijn at random 

samengesteld (type A). 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten    
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek:  

Mothers’ AdvocateS In the Community (MOSAIC): non-professional mentor support to reduce intimate 

partner violence and depression in mothers: a cluster randomised trial in primary care, geschreven 

door A. Taft, R Small, K.L. Hegarty, L. F. Watson, L. Gold en J.A Lumley, in 2011 gepubliceerd in 

BMC Public Health no. 11, p. 178. 

 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

 x 

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie). x 

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst. x 

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up. x 

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie. x 
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9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. x 

 

Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3 5-6    

 E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

x A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

x 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

x 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

x 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

x 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  
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de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 

 

 

 

D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Tabel. Comparison of abuse and depression status by arm  

 Intervention, n=114 Comparison, n=60 

IPV status n % n % 

0 9 8 6 10 

3-6 11 10 2 3 

≥ 7 93 82 48 80 

Missing 1 1 4 7 

When partner last inflicted abuse 

  Abused in last 12 months (n=121) 

   0 1 1 0 0 

   3-6 3 4 1 2 

   ≥ 7 76 95 39 95 

   Missing 0 0 1 2 

  Abused > 12 months ago (n=33) 

   0 4 20 3 23 

   3-6 3 15 0 0 

   ≥ 7 13 65 8 62 

   Missing 0 0 2 15 

  A partner has never abused me (n=15) 

   0 4 36 2 50 

   3-6 2 18 1 25 

   ≥ 7 4 36 0 0 

   Missing 1 9 1 25 

Depressed (EPDS ≥ 13) 

No 32 28 26 43 

Yes 81 71 33 55 

Missing 1  1  
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G. Eventuele toelichting op scores onder E. 
 

 

 

 
 


