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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 uzelf op de hoogte 

stellen van welke methoden 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. Wie besluit om 

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

eventuele andere beschikbare materialen.  

 

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

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee 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 drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier 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 drie 

en verder. 

 

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

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het belangrijkste doel van de methode Uit de schaduw van de ander is het stoppen van het 

partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal isolement. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel 

partnergeweld. 

 

Aanpak 

De methode bestaat uit groepshulpverlening. Het gaat om 18 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 

uur. In elke bijeenkomst komt een (vastliggend) thema aan bod dat bijdraagt aan het inzichtelijk 

maken van de eigen positie en verantwoordelijkheden. Thema’s zijn bijvoorbeeld loyaliteit en 

intimiteit en man-vrouwverhoudingen. Twee vaste (vrouwelijke) hulpverleners begeleiden de 

groep. 

 

Materialen 

Er is een handleiding van de methode beschikbaar: 

 

Uit de schaduw van de ander. Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld. 

Methodiekbeschrijving, geschreven door Chris Rozeboom en Caroline Martin in opdracht van 

het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht, uitgegeven in 2007 door MOVISIE. 

 

Ontwikkelaars 

Chris Rozeboom en Caroline Martin  

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht 

 

Contactpersoon 

Chris Rozeboom 

Chris.rozeboom@planet.nl 

06 23 91 71 62 

 

 

2. Onderbouwing  

 

De methode stoelt op drie elementen: gepersonaliseerde psycho-educatie (Van der Stel, 2003, 

in: Rozeboom & Martin, 2007), waarbij deelnemers inzicht krijgen in hun situatie en in hun eigen 

handelen, lichaamsgerichte, creatieve en visualisatieoefeningen, om uiting te leren geven aan 

het gebeurde (Arnoldus et al., 2003, in: Rozeboom & Martin, 2007) en groepsdynamische 

processen ten behoeve van herkenning en erkenning (Remmerswaal, 1992, in: Rozeboom & 



 

 6  * * *  Uit de schaduw van de ander 

Martin, 2007). Ook principes uit de Vrouwenhulpverlening zijn leidraad voor deze methode 

(onder meer Wolf, 2002, in: Rozeboom & Martin, 2007).  

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

Er is een tweetal onderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen van cliënten (Winants et al., 

2007; Ettema, 2005). Deelneemsters geven aan dat de gevolgen van het meegemaakte 

huiselijk geweld door de groepshulpverlening verminderd zijn: ze hebben minder angst. Ook 

hebben ze beter geleerd grenzen te stellen en ‘nee’ te zeggen. De groepshulpverlening ervaren 

de vrouwen als positief. De tijdsduur van de bijeenkomsten vonden ze iets te kort. Ook vond 

men het storend dat niet alle deelneemsters altijd aanwezig waren. Een enkeling vond bepaalde 

oefeningen onprettig of niet bijzonder. 

 

 

4. Effectonderzoek  

 

In een effectonderzoek met voor- en nameting en controlegroep (Winants et al, 2007) is een 

positief effect gemeten op welbevinden, ervaren geweld, stressgerelateerde klachten en 

empowerment. Aan het begin scoorden de vrouwen die groepshulp kregen op enkele 

subschalen (angst, wantrouwen, depressie en insufficiëntie van denken en handelen) hoger dan 

de controlegroep. Aan het eind van het proces hadden de deelneemsters hetzelfde niveau als 

de controlegroep en bleken ze zelfs beter te kunnen omgaan met hun problemen en minder 

vermijdende coping te laten zien.  

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Vergroten van eigen kracht door het stimuleren van zelfontdekking en het inzichtelijk maken 

van de eigen positie en verantwoordelijkheden. Hierdoor verbeteren het zelfvertrouwen en 

zelfbewustzijn van vrouwen en wordt ‘revictimisatie’ (opnieuw slachtoffer worden) 

voorkomen. 

� De groepshulpverlening biedt vrouwen herkenning, lotgenotencontact, sociale steun, het 

krijgen van begrip en advies, ruimte om alles te vertellen en de mogelijkheid om uit te 

huilen. 

� Het onderdeel ‘Mijn grenzen, jouw grenzen’ leidt tot het leren omgaan met grenzen en ‘nee’ 

kunnen zeggen.  

� Praatsessies worden gecombineerd met creatieve, lichaamsgerichte en 

visualisatieoefeningen om beter uiting te kunnen geven aan het gebeurde en fysiek grenzen 

te leren trekken. 

� Deelneemsters krijgen inzicht in de patronen binnen huiselijk geweldrelaties.  

� De opbouw naar zwaarte van de bijeenkomsten leidt tot voldoende veiligheid en 

vertrouwdheid in de groep om moeilijke en intieme thema’s te kunnen bespreken. 

� Erkenning en verwerking van traumatische geweldservaringen. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

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

Uit de schaduw van de ander. Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld. 

Methodiekbeschrijving, geschreven door Chris Rozeboom en Caroline Martin in opdracht van 

het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht, uitgegeven in 2007 door MOVISIE. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Met geweld in partnerrelaties heeft 12% van de bevolking (één op de acht Nederlanders) ooit te 

maken gehad. Bij 80% ging het daarbij om feitelijk geweld en niet (alleen) om de dreiging 

daarmee (Van Dijk et al., 1997, in: Rozeboom & Martin, 2007). Het geweld kan de vorm 

aannemen van fysieke mishandeling, seksueel geweld of psychisch geweld. Partnergeweld is 

een vorm van huiselijk geweld. Vrouwen zijn ruim twee keer vaker slachtoffer van 

partnergeweld dan mannen: 16% van de vrouwen tegenover 7% van de mannen. Per jaar 

krijgen 160.000 vrouwen te maken met een lichte vorm van lichamelijk en seksueel geweld. 

Jaarlijks zijn 30.000 vrouwen slachtoffer van ernstig lichamelijk en seksueel geweld en 17.000 

vrouwen van zeer ernstig geweld. Plegers zijn meestal mannen (echtgenoten en (ex-)partners): 

de cijfers lopen uiteen van 80% tot maar liefst 98,1% (Ferwerda, 2006, in: Rozeboom & Martin, 

2007).  

 

Ontstaan huiselijk geweld 

Uit onderzoek is bekend dat geweld in relaties meestal geleidelijk wordt opgebouwd. In het 

begin worden gewelddadige relaties meestal gekenmerkt door controlerend gedrag, jaloezie, 

extreem veel aandacht voor het doen en laten van de ander en een zeer snelle relatievorming. 

Duidelijk is dat de angst voor onafhankelijkheid van het slachtoffer en de angst voor 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de pleger
 
op elkaar ingrijpen: de pleger gaat macht 

uitoefenen via geweld, het slachtoffer is erg afhankelijk (Mastenbroek, 1995, in Rozeboom & 

Martin, 2007). 

Verschillen in socialisatie spelen hierbij een rol; tevens hebben mannen meer dan vrouwen 

‘geleerd’ om conflicten op te lossen door geweld, terwijl vrouwen vanuit hun socialisatie meer 

geneigd zijn tot praten of ontwijken in conflictsituaties. Ook psychologische factoren, zoals 

traumatische jeugdervaringen en verslaving, kunnen bij pleger en slachtoffer een rol spelen.  

In gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt, spelen vaak ook andere problemen, zoals 

verslavingsproblematiek en financiële problemen.  

 

Gevolgen 

De gevolgen van huiselijk geweld zijn afhankelijk van verschillende factoren. In ieder geval 

spelen een rol: de ernst en duur van het geweld, de leeftijd waarop het plaatsvond, de relatie 

van het slachtoffer met de pleger, de ervaren opvang na het geweld en de specifieke 

omstandigheden met betrekking tot het geweld en het slachtoffer.  
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Mogelijke gevolgen van huiselijk geweld zijn de volgende. 

 

Psychisch: 

� Angsten 

� Depressies 

� Minderwaardigheidsgevoelens 

� PTSS (posttraumatische stressstoornis) en verwante aandoeningen 

� relatieproblemen en seksuele problemen 

� suïcide(pogingen). 

 

Psychosomatisch: 

� hoofdpijn 

� buikpijn 

� hyperventilatie 

� eetproblemen 

� verslavingen 

� slechte nachtrust. 

 

Somatisch: 

� breuken 

� verwondingen 

� miskraam. 

 

Wij nemen bij het beschrijven 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 of www.seksueelgeweld.info. 

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Het belangrijkste doel van de methode Uit de schaduw van de ander is het stoppen van het 

partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal isolement.  

Een tweede doel is erkenning en verwerking van de traumatische geweldservaring en de 

vergroting van de eigen kracht van deelneemsters.  

Het derde doel is doorbreking van het taboe rond huiselijk geweld. Daarvoor is het nodig 

huiselijk geweld zichtbaar en bespreekbaar te maken, zowel op individueel als op 

maatschappelijk niveau. 

 

De naam van de methode Uit de schaduw van de ander staat voor het komen tot een autonoom 

en tevreden leven. Hiertoe legt de methode de nadruk op de volgende drie voorwaarden: 

egoversterking, het loslaten van de slachtofferrol en het nemen van verantwoordelijkheid voor 

het eigen veranderingsproces.  
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1.3 Doelgroep van de methode  

 

Uit de schaduw van de ander is bedoeld voor vrouwelijke slachtoffers van psychisch, lichamelijk 

of seksueel partnergeweld. De impact die het geweld heeft op het functioneren, geldt als 

uitgangspunt voor deelname aan de groep. De ernst of de mate van het geweld is hieraan 

ondergeschikt.  

  

Diversiteit  

Deelneemsters aan de groep kunnen verschillen in leeftijd, milieu en cultuur. De ervaring leert 

dat de geweldservaring meestal voldoende gemeenschappelijkheid biedt om te komen tot een 

positieve groepscohesie. De auteurs pleiten er desondanks voor om bij de groepssamenstelling 

rekening te houden met het feit dat herkenbaarheid op het gebied van leeftijd, cultuur en milieu 

een positieve invloed heeft op de groepscohesie en het groepsproces. Groepsverschillen 

kunnen volgens de auteurs weerstandverhogend werken als er geen her- en erkenning is ten 

aanzien van cultuur, achtergrond en leeftijd. Het is echter niet noodzakelijk om alle verschillen 

te voorkomen. De begeleidsters van de groep zullen een inschatting moeten maken in hoeverre 

de verschillen een negatieve invloed kunnen hebben op het leerproces van de deelneemsters. 

Wanneer er gekozen wordt voor deelname van iemand met een afwijkende leeftijd, cultuur of 

achtergrond, vraagt dit om alertheid van de begeleidsters. Door het spanningsveld openlijk te 

bespreken, krijgt een mogelijke negatieve invloed zo min mogelijk kans van slagen. Ook kan 

ervoor gekozen worden iemand niet aan de startende groep te laten deelnemen. In dat geval 

moet overwogen worden of deelname aan een latere groep een optie is of dat een individueel 

traject gevolgd moet worden.   

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Indicaties 

� Er is sprake van partnergeweld (geweest) in de vorm van psychisch, lichamelijk of seksueel 

geweld. 

• Het partnergeweld heeft niet langer dan vijf jaar geleden plaatsgevonden en de 

gevolgen beïnvloeden het dagelijks leven nog steeds. Hierdoor ‘leeft’ het 

onderwerp, wat maakt dat de wil en de noodzaak tot verandering groter zijn.  

• Wanneer het geweld langer geleden heeft plaatsgevonden kan een slachtoffer 

uitsluitend deelnemen wanneer het geweld het functioneren in het huidige leven 

nog steeds belemmert.  

• De minimum leeftijd is 16 jaar. 

• Men is in staat om in groepsverband over de ervaringen te praten. 

• Er is sprake van erkenning van huiselijk geweld. 

 

Contra-indicaties 

� Een tekort aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.  

� Onvoldoende zelfinzicht of gebrek aan een realistische kijk op veiligheid en risico’s.  

� Gebrek aan motivatie of onvermogen om verantwoordelijkheid voor eigen gedrag te nemen. 
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� Een psychiatrisch ziektebeeld waardoor groepsparticipatie belemmerd wordt, zoals 

psychose of verslaving. 

� Problematiek die maakt dat iemand regelmatig afwezig zal zijn, waardoor groepsparticipatie 

niet haalbaar is.  

� Het ontbreken van de bereidheid om binnen een groep te functioneren, of niet in staat zijn 

om de eigen problematiek met groepsgenoten te delen.  

� Het ontbreken van de bereidheid of het vermogen om zich te conformeren aan gemaakte 

afspraken. 

� Zelf vaker pleger dan slachtoffer van huiselijk geweld zijn. 

� Slachtoffer zijn van huiselijk geweld door kinderen, ouders of andere huisgenoten. 

 

Werving 

Voor de werving vindt actieve samenwerking plaats met de ketenpartners huiselijk geweld, 

zoals politie, huisartsen, maatschappelijk werk en buurtwerk, advocatuur, vrouwenopvang en 

ggz. Na verwijzing door één van deze partijen of na aanmelding op eigen initiatief vindt een 

uitgebreid individueel intakegesprek plaats op basis van een gestandaardiseerd intakeformulier. 

Wanneer tijdens de intakefase blijkt dat potentiële deelneemsters nog onvoldoende ‘groepsrijp’ 

zijn, is het aan te bevelen om voorafgaande aan de groep een individueel hulpverleningstraject 

aan te bieden. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

Duur en tijdstip van de bijeenkomsten 

De groep bestaat uit 18 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De laatste bijeenkomst duurt een 

half uur langer in verband met afscheid nemen. Daarna zijn er twee follow-up bijeenkomsten. 

 

Bij het plannen van het tijdstip van de bijeenkomsten is de situatie van de vrouwen van belang. 

� Voor deelneemsters met schoolgaande kinderen is de woensdagochtend minder geschikt, 

omdat ze dan de middag niet hebben om de intensieve ervaringen te verwerken. 

� Bij deelneemsters met een gewelddadige partner kunnen de bijeenkomsten onder werktijd 

van de partner plaatsvinden, zodat deze er niets van hoeft te merken. 

� Voor werkende deelneemsters is een avondgroep aan te bevelen, omdat de werkgever er 

dan niets van hoeft te weten. 

 

Thema’s 

Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. 

 

1. Kennismaking en groepsdoelen 

Tijdens de eerste bijeenkomst maken de deelneemsters kennis met elkaar en wordt uitleg 

gegeven over werkwijze, groepsstructuur en groepsregels. Ook formuleren de 

deelneemsters individuele doelen. 
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2. Zelfbeeld 

Psycho-educatie over de wijze waarop het zelfbeeld kan worden beïnvloed. 

 

3. Geweld in relaties 

Informatie over de geweldscirkel, geweldsspiraal en daderprofielen. Oefeningen zijn gericht 

op bewustwording van eigen verantwoordelijkheden, vooral wat betreft partnerkeuze. 

 

4. Grenzen: mijn grenzen, jouw grenzen 

Informatie en oefeningen over het begrip persoonlijke ruimte en over afstand en nabijheid. 

 

5. Eigen verhaal 

Verwerking van het geweld en doorbreking van het taboe, met als doel her- en erkenning te 

vinden bij groepsgenoten. 

 

6. Afhankelijkheid en autonomie 

Bewustwording van de mate van afhankelijkheid en autonomie bij de deelneemsters. 

 

7. Schaamte en schuld 

Bewustwording van schaamte- en schuldgevoelens en hoe deze als afweermechanisme 

gebruikt worden. 

 

8. Macht en onmacht 

Inzicht in de begrippen macht en onmacht en het leren onderscheiden van de drie posities 

in de machtsdriehoek. 

 

9. Tussenevaluatie 

De tot nu toe aangeboden thema’s en werkwijzen worden schriftelijk en mondeling 

geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van werkwijze en thema’s, 

bijvoorbeeld als de deelneemsters een bepaald thema meer willen uitdiepen. Ook 

individuele en groepsdoelen worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 

10. Overlevingsstrategieën 

Bewustwording van de eigen overlevingsstrategieën en de mate waarin deze (nog) iets 

opleveren. Ook alternatieve strategieën komen aan bod. 

 

11. Man-vrouwverhoudingen 

Bewustwording man-vrouwverhouding en de gevolgen voor partnerrelaties.  

 

12. Agressie 

Bewustmaking van eigen ervaringen met agressie en verschillende vormen van geweld. 

  

13. Loyaliteit en intimiteit 

Bewustwording van nuanceverschillen in loyaliteit en intimiteit. 

 

14. Voorkomen van geweld: preventie en verantwoordelijkheid 

Zicht op mogelijkheden om een geweldsrelatie te voorkomen of snel te herkennen. Ook 

aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en gedrag. 
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15. Kritiek en waardering 

Bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijke kritiekpunten,en van de kunst van kritiek 

krijgen en geven. 

 

16. Het innerlijke kind 

Bewustwording van het kind in jezelf en de functie die dit kind vervult. 

 

17. Eigen kracht 

Ervaren van de eigen lichamelijke en psychische kracht. 

 

18. Eindevaluatie en afscheid 

Nagegaan wordt of de doelen bereikt zijn. Ook krijgen deelneemsters advies over een 

eventueel vervolg van het hulpverleningstraject. 

 

Follow-up 1: Jezelf zijn 

De actuele situatie van de deelneemsters wordt besproken en de toepasbaarheid en het 

leerrendement van de eerdere bijeenkomsten.  

 

Follow-up 2: Jezelf blijven 

Kunnen de deelneemsters in praktijk brengen wat ze hebben geleerd? De oefeningen richten 

zich op ieders individuele toekomstbeeld.  

 

Selectie en volgorde thema’s 

Achttien themabijeenkomsten zijn nodig en veelal ook genoeg om tot implementatie en 

integratie van het geleerde te komen. De selectie van de 18 thema’s is gebaseerd op de 

volgende overwegingen. 

� Huiselijk geweld loopt als een rode draad door de bijeenkomsten heen, maar is niet het 

hoofdthema. 

� Centraal staat het stimuleren van zelfontdekking en verandering van het eigen handelen. 

� De gekozen thema’s dragen bij aan het inzichtelijk maken van de eigen positie en 

verantwoordelijkheden. 

� Daarnaast gaat het erom deelneemsters inzicht te verschaffen in de patronen binnen 

huiselijk geweldrelaties. 

 

Wat betreft de volgorde van de thema’s: er is gestreefd naar een logische opbouw en er is een 

opbouw naar ‘zwaarte’ van thema’s, van meer algemeen naar intiemer. 

De opbouw naar zwaarte van de bijeenkomsten leidt tot voldoende veiligheid en vertrouwdheid 

in de groep om moeilijke en intieme thema’s te kunnen bespreken. 

 

Werkvormen 

Louter kennisoverdracht helpt niet om de cliënt te bewegen tot verandering. Daarom is gekozen 

voor een combinatie van communicatieve therapievormen met lichaamsgerichte, creatieve en 

visualisatieoefeningen. Deze benadering stimuleert deelneemsters om verandering aan te 

brengen in hun persoonlijke situatie. In elke bijeenkomst vinden oefeningen plaats die gericht 

zijn op het thema. 
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Fasen in het groepsproces 

Zoals in iedere groep zijn er ook bij een veranderingsgerichte groep verschillende fasen te 

onderkennen in het groepsdynamische proces. Elke fase vraagt een andere rol van de 

begeleiders. 

� Beginfase: In de beginfase is iedere deelneemster nog onwennig en afwachtend. In deze 

fase zullen ze zich nog afhankelijk opstellen tegenover de leiding. De leiding moet in deze 

fase een veilige sfeer creëren en uitnodigen tot het uiten van gevoelens en problemen, 

maar ook behoefte aan stilzwijgen en individuele ruimte honoreren. 

� Middenfase: Hierin staat de groepsverbondenheid centraal. In deze fase worden onderlinge 

contacten versterkt. Er kunnen zich ook problemen voordoen zoals subgroepvorming, 

communicatieproblemen, gebrek aan samenwerking en het ontstaan van niet-wenselijke 

groepsrollen (te dominante informele leiders, deelneemsters in de hulpverleningsrol). De 

begeleidsters moeten nu aandacht hebben voor deze patronen en ervoor zorgen dat 

niemand buiten de groep wordt geplaatst. In deze fase zullen er meer groepsgerichte 

oefeningen gedaan worden en moeten de deelneemsters steeds meer uitgenodigd worden 

om een eigen inbreng te hebben en op eigen initiatief deel te nemen aan de oefeningen.  

� Laatste fase: Er is een hechte groep ontstaan waarin ieder haar eigen positie heeft. In deze 

fase is het de belangrijkste taak van de begeleidsters om feedback te geven. Ze blijven 

structuur en kennis bieden, maar de inbreng van de deelneemsters zal steeds groter 

worden.   

 

 

1.6 Materiaal  

 

Het volgende handboek is beschikbaar: 

 

Uit de schaduw van de ander. Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld. 

Methodiekbeschrijving, geschreven door Chris Rozeboom en Caroline Martin in opdracht van 

het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht, uitgegeven in 2007 door MOVISIE. 

 

Het handboek bevat een theoretische onderbouwing, praktische informatie over opbouw en 

opzet van de bijeenkomsten, een draaiboek per bijeenkomst en werkmateriaal per bijeenkomst. 

In de bijlage zijn opgenomen: een folder met informatie over de methode, een intakeformulier, 

uitnodigingsbrieven, evaluatieformulieren voor de begeleidsters en een suïcidecontract / 

anorexiacontract. Het handboek is te verkrijgen via www.movisie.nl. 

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Voor de begeleiding zijn twee vaste hulpverleners nodig. De voorwaarden voor het 

professioneel kunnen uitvoeren van de methode zijn: 

� een hbo-opleiding maatschappelijk werk 
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� een voortgezette opleiding op het gebied van creatieve werkvormen, systeemtheorie en/of 

groepsdynamica 

� uitgebreide hulpverleningservaring 

� ervaring in creatieve en lichaamsgerichte hulpverlening 

� scholing in en ervaring met groepswerk 

� affiniteit met en kennis van seksespecifieke hulpverlening 

� scholing en kennis op het gebied van huiselijk geweld 

� kennis van de sociale kaart op het gebied van huiselijk geweld 

� kennis van materiële en praktische hulpverlening op gebieden als sociale zekerheidsrecht, 

juridische procedures rond huiselijk geweld en familierecht. 

 

Beide begeleidsters dienen aan deze voorwaarden te voldoen, met uitzondering van de 

voortgezette opleiding. Het kan gaan om een junior-seniorkoppel, waarbij de senior extra 

geschoold is op één of meer van de voortgezette opleidingen (creatieve werkvormen, 

systeemtheorie en/of groepsdynamica).  

 

De begeleidsters dienen in staat gesteld te worden zich te blijven bijscholen, omdat er op het 

gebied van huiselijk geweld steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. 

 

Training 

MOVISIE heeft in samenwerking met de ontwikkelaars een bijscholingscursus opgezet, waarin 

hulpverleners zich deze methode eigen kunnen maken.  

De training biedt hulpverleners inhoudelijke, theoretische en praktische informatie over de 

methode. Doelgroep van de training zijn vrouwelijke hulpverleners die werkzaam zijn in de 

(o)ggz, maatschappelijke dienstverlening en opvangvoorzieningen. De training wordt gegeven 

door MOVISIE, afdeling Training en Advies, tel. 030 789 22 22 of e-mail: training-

advies@movisie.nl 

 

In de regio Limburg geeft het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht bijscholing in de 

toepassing van de methode. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit en het gebruik van de methode goed te kunnen meten, moeten de interne 

organisatie en de registratie van in- en uitstroom van cliënten goed op orde zijn. Dat houdt in 

dat de administratie- en registratiemogelijkheden optimaal moeten zijn. 

 

De activiteiten worden verder door middel van evaluatieformulieren getoetst. In bijeenkomst 9 

vindt een tussenevaluatie plaats en in bijeenkomst 18 de eindevaluatie (zie ook 1.5). Daarnaast 

wordt elke groepsbijeenkomst uitgebreid voor- en nabesproken door de begeleidsters. In de 

voorbespreking maken de begeleidsters afspraken over de invulling van de bijeenkomst en hun 

rol- en taakverdeling. Ook kunnen gemaakte afspraken (met individuele deelneemsters of over 
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het groepsproces) nog eens worden doorgenomen. In de nabespreking vindt evaluatie van de 

bijeenkomst plaats (de groepscohesie, het groepsproces en de dynamiek binnen de groep, 

maar ook de ontwikkelingen van elke deelneemster afzonderlijk). De groepsevaluatie en de 

individuele evaluatie worden schriftelijk vastgelegd op voorgedrukte formulieren.  

 

Door intercollegiale intervisie en supervisie wordt verder getoetst op efficiëntie en kwaliteit. 

Begeleidsters moeten in de gelegenheid gesteld worden om zich te blijven bijscholen in nieuwe 

ontwikkelingen. Bij het handboek hoort ook een aanbod voor deskundigheidsbevordering (zie 

1.7).  

 

Kosten van de interventie 

Voorafgaande aan de cursus moet een tijdsinvestering voor de begeleiding vastgesteld worden, 

zodat de financier en de betrokken organisatie goed weten welke kosten hiermee gemoeid zijn. 

Het begeleiden en verzorgen van een volledige cursus (groepsbijeenkomsten, voorbereiden, 

uitvoeren en nabespreken, schriftelijke evaluaties opstellen, et cetera) kost ongeveer 130 uur 

per begeleider. Daarnaast is een budget nodig voor materiaalkosten en locatie (een 

groepsruimte waar privacy en veiligheid gewaarborgd kunnen worden). 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Een veilig thuis: gespreksgroep voor vrouwen  

Een veilig thuis is een laagdrempelig groepsaanbod voor vrouwen uit verschillende etnische 

groepen die thuis te maken hebben met (de dreiging van) partnergeweld. Het aanbod is gericht 

op het voorkomen of stoppen van geweld en bestaat uit twaalf bijeenkomsten van elk 

tweeënhalf uur. De groep bestaat uit zes tot twaalf vrouwen, de begeleiding is in handen van 

twee medewerkers van het Algemeen maatschappelijk werk. Parallel aan de groepsdeelname 

krijgen de deelnemers ook individuele hulpverlening. Het groepsaanbod wordt uitgevoerd vanuit 

een systeemvisie waarbij het uitgangspunt is dat beide partners een aandeel hebben in het 

ontstaan van geweld. Het aanbod is seksespecifiek, intercultureel en gericht op empowerment. 

Het doel is dat vrouwen te leren hun weerbaarheid te verhogen en meer regie krijgen over hun 

eigen veiligheid en die van hun kinderen bij (dreiging van) geweld door de (ex) partner. De 

methode is zowel geschikt voor vrouwen die hun partner niet willen verlaten als voor vrouwen 

wier ex-partner hen lastigvalt. De methode is ontwikkeld door Scala in samenwerking met 

Charlois Welzijn Rotterdam. 

 

De belangrijkste overeenkomsten tussen de methoden zijn dat het hier ook  gaat om een 

groepsaanbod, dat de interventie eveneens gericht is op vrouwen (seksespecifiek aanbod) en 

dat het om een laagdrempelig aanbod gaat. De belangrijkste verschillen tussen de methoden 

zijn dat de methode Een veilig thuis zich richt op vrouwen uit verschillende etnische groepen en 

dat de deelneemsters parallel aan de groepshulpverlening ook individuele hulpverlening krijgen. 

Nadere studie moet uitwijzen of Een veilig thuis voldoende vergelijkbaar is om onderzoek 

ernaar mee te nemen als indirect bewijs voor de effectiviteit van Uit de schaduw van een ander 

en of er nog meer soortgelijke methoden zijn. 
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1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Ontwikkelaar 

Chris Rozeboom en Caroline Martin  

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht 

 

Contactpersoon 

Chris Rozeboom 

Chris.rozeboom@planet.nl 

06 23 91 71 62 

 

Uitgever  

MOVISIE  

Postbus 19129  

3501 DC Utrecht 

kennislijn@movisie.nl 

030 789 21 12 

www.movisie.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode Uit de schaduw van de ander is vanuit de praktijk ontwikkeld. het 

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een 

methode die bijdraagt aan het stoppen van huiselijk geweld door vergroting van de eigen kracht 

van slachtoffers. Hiervoor kreeg het centrum subsidie van het Fonds Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (OGZ). Chris Rozeboom en Caroline Martin ontwikkelden de methode tussen 

2003 en 2006. De auteurs maakten daarbij gebruik van de kennis en kunde die zij eerder 

hadden opgedaan op het terrein van hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. 

In een pilotfase is de methode uitgetest onder acht vrouwen. Op grond daarvan zijn nog enkele 

verbeteringen aangebracht in de aanpak en het programma. Daarna heeft er viermaal een 

groep gedraaid met in totaal 27 vrouwen, grotendeels van Nederlandse afkomst, met een 

opleiding op mbo-niveau of lager.   

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De methode Uit de schaduw van de ander is te kenschetsen als veranderingsgerichte 

groepshulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. De methode stoelt op drie 

elementen: psycho-educatie, lichaamsgerichte, creatieve en visualisatieoefeningen en 

groepsdynamische processen.  

 

Psycho-educatie 

Psycho-educatie is een vorm van informatievoorziening die slachtoffers van traumatische 

gebeurtenissen inzicht kan geven in hun situatie en problematiek en in de mogelijkheid van 

acceptatie en verandering. Van der Stel (2003, in Rozeboom en Martin, 2007) geeft aan dat een 

goed psycho-educatief programma het terugvalpercentage van vrouwen in geweldssituaties 

aanzienlijk kan verlagen. In de methode Uit de schaduw van de ander staat niet de algemene 

psycho-educatie centraal waarbij globale informatie wordt gegeven over huiselijk geweld, maar 

de gepersonaliseerde psycho-educatie, waarmee deelneemsters inzicht krijgen in het eigen 

handelen.  

 

Lichaamsgerichte, creatieve en visualisatieoefeningen 

Arnoldus et al. (2003, in Rozeboom en Martin, 2007) geeft aan dat deelneemsters vaak beter 

uiting kunnen geven aan het gebeurde wanneer praatsessies en psycho-educatie worden 

gecombineerd met creatieve, lichaamsgerichte en visualisatieoefeningen. Deze zijn gericht op 

het beleven, voelen en uiten van het probleem of dilemma; het voelen van grenzen en 

mogelijkheden; het op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling en verbetering van het 

psychosociaal functioneren. Daarnaast zijn de oefeningen bedoeld ter ontspanning van lichaam 

en geest.  
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Groepsdynamica 

Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen. Remmerswaal (1992, in 

Rozeboom en Martin 2007) geeft aan dat groepsprocessen individuele processen zowel kunnen 

stimuleren als demotiveren. Een groep weerspiegelt de maatschappij en door deel te nemen 

aan een groep kun je oefenen met bijvoorbeeld communicatie, feedback en normen en 

waarden. Deelneemsters met vergelijkbare problematiek kunnen herkenning en erkenning 

vinden in de groep. Dat werkt bevorderend bij het accepteren en omgaan met deze 

problematiek. Groepsdynamica is een belangrijk middel om te komen tot de gewenste 

veranderingsprocessen. 

  

Vrouwenhulpverlening 

Naast bovengenoemde principes vormen de principes van de vrouwenhulpverlening de leidraad 

van deze methode, zo schetsen de ontwikkelaars in de inleiding van de methode. 

Vrouwenhulpverlening gaat ervan uit dat herkenning van lotgenoten vrouwen helpt in het 

erkennen van de eigen ervaringen als slachtoffer. Dit is vaak een eerste stap in de verwerking. 

De ontwikkelaars werken volgens de principes van de vrouwenhulpverlening. Dit vermelden ze 

expliciet in de inleiding bij het handboek, maar het blijkt ook uit de lijst van gebruikte bronnen in 

de handleiding (bijvoorbeeld Wolf, 2002).  

 

 

 

 



 

 

 Uit de schaduw van de ander * * *  19 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode is tot nu toe vooral in Limburg toegepast. Exacte gegevens over gebruik in andere 

delen van Nederland zijn niet bekend. 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de cliënt zijn gebaseerd op de volgende 

publicaties (zie voor de onderzoeksopzet paragraaf 4.1).  

 

 

Er zijn twee evaluatieonderzoeken naar de methode Uit de schaduw van de ander gedaan. 

 

1. Uit de schaduw van de ander. Huiselijk geweld geen privézaak meer. Evaluatieonderzoek, 

geschreven door Y. Winants, E. Slits, M. Vinckenroye en N. Nicolson, uitgegeven in 2007 

door de Universiteit van Maastricht. 

 

Zie voor een beschrijving van de onderzoeksaanpak 4.1. 

 

2. Huiselijk geweld: geen privé-zaak meer! Evaluatieonderzoek van groepshulpverlening voor 

slachtoffers van huiselijk geweld door het Vrouwengezondheidscentrum te Maastricht 

(samenvatting), een doctoraalscriptie Geestelijke Gezondheidskunde, geschreven door F. 

E. Ettema, uitgegeven in 2005 door de Faculteit der Gezondheidswetenschappen, 

Universiteit Maastricht.   

 

Dit onderzoek betreft een pilotstudie naar ervaren gevolgen van huiselijk geweld. In deze 

studie wordt gemeten welke effecten de interventie heeft op de gevolgen van huiselijk 

geweld bij de onderzochte groep vrouwen. Zes vrouwen namen deel aan het onderzoek. 

Vijf daarvan ondervonden huiselijk geweld door hun partner, bij één was de pleger de zoon. 

Bij de deelnemers aan de methode zijn twee interviews afgenomen: één halverwege en één 

aan het eind van de training. Bij één deelnemer is geen eerste interview en bij één 

deelnemer geen tweede interview afgenomen. De groepshulpverlening werd gevolgd bij het 

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht. 

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de professional met de 

methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 
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3.3 Praktijkervaringen van de cliënt 

 

Algemene ervaringen 

Over het algemeen voldoet de groepsinterventie aan de wensen van de deelneemsters 

(Winants et al., 2007). Zij hebben het gevoel dat de gevolgen van het meegemaakte huiselijk 

geweld verminderd zijn. Allen benoemen een vermindering van de angst, zowel voor de dader 

als in algemene zin. Naast vermindering van de gevolgen blijkt men ook het een en ander van 

de groepsinterventie te hebben geleerd, zoals het omgaan met grenzen en ‘nee’ zeggen. 

 

Van de vrouwen die de groepshulpverlening hadden doorlopen was 77,3% tevreden over het 

totaal van de aangeboden onderdelen. Sommigen realiseerden zich pas achteraf wat ze aan de 

oefeningen hadden. Vooral de thema’s Het innerlijke kind, Het eigen verhaal en Daderprofielen 

werden zeer gewaardeerd. Verder vond 91% van de vrouwen de frequentie van eens per week 

goed. Van de vrouwen vond 86,4% het tijdstip goed en was 86,4% positief over de begeleiding. 

 

Groepshulpverlening 

De deelnemers noemen met betrekking tot de groepshulpverlening de volgende positieve 

punten: herkenning, lotgenotencontact, sociale steun, het krijgen van begrip en advies, ruimte 

om alles te vertellen en te kunnen uithuilen. Een vrouw zei: “Ervaringen met anderen delen. Het 

gevoel dat je niet de enige bent. Eerst voelde ik me erg geïsoleerd. Het gevoel dat je niet de 

enige bent, geeft je een gevoel van herkenning. Door de verhalen denk je: dat heb ik ook zo 

meegemaakt.” (Winants et al., 2007, p. 77). Ook uit het onderzoek van Ettema (2005) komt het 

vaakst als positief aspect van de groepshulpverlening de herkenning/erkenning van het verhaal 

naar voren. Niet alleen het vertellen over de gebeurtenissen in de relatie, maar ook het kunnen 

vertellen van dingen die nu goed gaan.  

 

Ervaren nadelen van de methode 

In het onderzoek van Winants et al. (2007) worden de volgende ervaren nadelen genoemd. 

 

Tijdsduur 

De tijdsduur van 2,5 uur per sessie werd als iets te kort ervaren: men gaf de voorkeur aan 

sessies van drie uur.  

 

Gebrekkige aanwezigheid 

Het werd als storend ervaren dat niet alle deelneemsters altijd aanwezig waren.  

 

Inhoud 

Enkele vrouwen vonden de oefeningen over het uiten van woede heel onprettig. Enkele 

vrouwen vonden de opdrachten gemiddeld niet onprettig maar ook niet erg bijzonder. De 

relaxoefening voegde volgens een deelneemster niets toe en een andere deelnemer vond de 

oefening grenzen stellen aan persoonlijke ruimte kinderachtig.  

 

Suggesties ter verbetering 

De deelneemsters hadden de volgende aandachtspunten en suggesties ter verbetering 

(Winants et al., 2007). Deze zijn verwerkt in de definitieve methode. 

• Dieper ingaan op de jeugd. 
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• Voor vrouwen die nog in geweldsituatie zitten aanvullende communicatie- of 

interactieoefeningen 

• Meer praktische handvatten: “Ik miste hoe ik in de actuele geweldssituatie concreet 

moest communiceren met mijn partner en hoe ik al dan niet mijn kind hierin moest 

betrekken. Ik had graag iets diepere of meer praktische handvatten gehad op dit 

vlak.”  

• Beter inhaken op seksueel geweld en prostitutie. 

• Meer ruimte voor het eigen verhaal. 

• Meer diepgang, rode draad en structuur. 

• Minder aandacht besteden aan lichamelijk geweld en meer aan geestelijk geweld.  

• Huiswerkopdrachten te tijdrovend. 

• Een jaar na afloop een nazorgbijeenkomst. 

• Meer tijd voor oefeningen door sommige (ontspannings)oefeningen weg te laten. 

• Zelf vrije onderwerpen kunnen inbrengen. 

� Contacten leggen en samenwerken met andere instanties zoals de politie. 

� Betere verdeling van het programma tijdens de sessie: alle onderdelen die op de agenda 

staan ook aan bod laten komen. 

• Groepen opsplitsen naar soort geweld en actualiteit geweld. 

• Groepsgrootte beperken. 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In het evaluatieonderzoek Uit de schaduw van de ander (Winants, 2007) worden cases 

gepresenteerd van vrouwen die hebben meegedaan aan de groepshulpverlening. Ze 

rapporteren zelf hoe hun situatie is vóór, halverwege en na afloop van de hulpverlening. Eén 

van deze vrouwen is Thérèse. 

 

Thérèse 

Thérèse is een vrouw van 48 jaar. Ze is enkele jaren geleden met haar drie kinderen het huis 

ontvlucht. Ze zat zes weken in een opvanghuis, maar keerde daarna terug naar huis. Ze wil aan 

de hulpverleningsgroep deelnemen om te voelen dat ze niet de enige is met deze problematiek 

en om echt steun te ondervinden. Haar grootste drijfveer zijn haar kinderen. Tot aan haar 

huwelijk had zij geen ervaring met geweld. Haar huwelijk heeft 23 jaar geduurd, en drank en 

gokken speelden een rol bij het geweld. Ze werd dagelijks psychisch mishandeld en bijna 

dagelijks seksueel misbruikt. Er was geen sprake van lichamelijk geweld.  

 

Halverwege de therapie 

Halverwege de therapie is het voor de kinderen van Thérèse duidelijk dat hun moeder sterker 

wordt. Dit leiden zij af uit het feit dat moeder en de kinderen thuis zijn weggegaan en dat hun 

vader echt niet meer terug mag komen. 

Het onderdeel ‘Je eigen verhaal’ heeft Thérèse zeer aangegrepen. Ze vindt de verhalen van 

andere vrouwen toch erger en imponerender dan haar eigen verhaal. Dit onderdeel geeft haar 

inzicht en structuur. De ontspanningsoefeningen vindt ze wel lastig. Ze kan moeilijk loslaten. 
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Thérèse voelt zich zelfverzekerder en ze gaat in ieder geval niet meer terug naar haar ex. Het 

kost haar wel veel moeite om alles weer in beweging te krijgen.  

 

Na afloop 

Thérèse heeft geleerd om sterker te worden, doelen te stellen en niet op te geven. Ze heeft het 

lotgenotencontact als een grote steun ervaren. Behalve aan Je eigen verhaal heeft ze ook veel 

gehad aan het onderdeel Daderprofiel en Je innerlijke kind. Ze heeft nog wel wat lichamelijke 

klachten. Ook is ze soms nog angstig. Toch voelt ze zich ook vaak opgelucht en blij. Ze heeft 

bijna geen contact meer met haar ex en werkt aan haar woon- en inkomenssituatie.  
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Er is één effectonderzoek gedaan naar Uit de schaduw van de ander: 

 

1. Uit de schaduw van de ander. Huiselijk geweld geen privézaak meer, geschreven door Y. 

Winants, E. Slits, M. Vinckenroye en N. Nicolson, uitgegeven in 2007 door de Universiteit 

van Maastricht. 

 

Onderzoeksaanpak 

 

Pilotstudie 

Aan het evaluatieonderzoek ging een pilotstudie vooraf, waarin de methode uitgetest is. Ook 

werden het design van de evaluatiestudie en het meetinstrumentarium bijgesteld. Dit 

resulteerde in de definitieve vorm van de groepshulpverlening en van het onderzoeksdesign.  

 

Evaluatieonderzoek 

Het evaluatieonderzoek is gericht op evaluatie van de effecten en het proces van de 

groepshulp, dit werd zowel exploratief als hypothesetoetsend gedaan. Het gaat om een niet-

gerandomiseerde pre-poststudie met controlegroep.  

 

Doelstellingen onderzoek 

Het onderzoek had de volgende doestellingen: 

1. vaststellen welke effecten de veranderingsgerichte groepshulpverlening heeft gehad op het 

welbevinden en de lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten van de deelneemsters 

en 

2. vaststellen hoe de deelneemsters oordelen over het hulpverleningsproces. 

 

Meetmomenten 

Er was sprake van drie meetmomenten. 

1. Nulmeting: actuele status van de mishandelde vrouwen bij aanvang van de 

groepsinterventie. 

2. Tussenmeting.  

3. Eindmeting. In de laatste twee meetmomenten is nagegaan welke veranderingen de 

vrouwen doormaakten gedurende het hulpverleningstraject. De volgende aspecten zijn 

kwantitatief gemeten: effecten op geestelijke en lichamelijke gezondheid, angst, depressie, 

gevoel van zelfvertrouwen, traumatisering en sociale inbedding. 

 

De gebruikte meetmethoden waren semi-gestructureerde interviews en gevalideerde 

vragenlijsten waarmee veranderingen van de geoperationaliseerde therapeutische effectmaten 

konden worden vastgesteld.  
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Aantal subjecten 

Er deden 35 vrouwen mee aan de veranderingsgerichte groepshulp. Hiervan deden acht 

vrouwen mee aan de pilotstudie (zie hierboven), de resterende 27 vrouwen is gevraagd deel te 

nemen aan de evaluatiestudie. Twee personen zagen af van deelname aan de 

groepshulpverlening. Uiteindelijk namen 25 vrouwen deel aan de nulmeting van het onderzoek 

(93%). 

Bij de eindmeting waren drie deelnemers afgevallen dus van 22 respondenten konden 

gegevens verkregen worden.  

 

Kenmerken deelnemende vrouwen 

Het profiel van de 25 deelnemende respondenten die deelnamen aan de groepsinterventie is 

als volgt: de gemiddelde leeftijd was 36,6 jaar en varieerde tussen de 22 en 50 jaar. De 

vrouwen hadden overwegend de Nederlandse nationaliteit. Slechts twee vrouwen hadden een 

andere nationaliteit: Belgisch en Azerbeidzjaans. Van drie vrouwen was de hoogst genoten 

opleiding basisschool. Negen vrouwen hadden mavo of vmbo. Negen vrouwen hadden 

onderwijs op mbo-niveau gevolgd. Twee vrouwen hadden een hbo-opleiding en twee andere 

vrouwen hadden een gedeeltelijke hbo-opleiding gevolgd. Zestien vrouwen hadden de relatie 

met de pleger van het geweld afgesloten. Van de resterende vrouwen was er bij 20% nog 

sprake van actueel partnergeweld, bij 8% bestond de relatie nog wel maar was het geweld 

gestopt en bij enkele vrouwen bleef onduidelijk of de relatie met de partner nu wel of niet was 

afgesloten. De meeste vrouwen hadden te maken (gehad) met emotioneel geweld, zoals 

vernedering of misbruik. Fysiek geweld werd door meer dan de helft genoemd en seksueel 

geweld door 40%. In deze groep cliënten kwam ‘revictimisation’ (herhaald slachtofferschap) 

vaak voor. 

 

Controlegroep 

Om de effectiviteit van de groepsinterventie verder te analyseren is een controlegroep 

samengesteld van mishandelde vrouwen die geen groepshulp, maar alleen care as usual 

ontvingen. Deze vrouwen werden geworven door het gericht benaderen van enkele 

opvangvoorzieningen voor mishandelde vrouwen in het zuiden van het land. Twee 

voorzieningen waren bereid of in staat de onderzoekers in contact te brengen met vrouwen die 

daar verbleven of verbleven hadden. Dit resulteerde in een totaal van acht controlepersonen. Bij 

deze vrouwen werden de vragenlijsten en het interview conform de nulmeting afgenomen.  

 

Kritische kanttekeningen bij het evaluatieonderzoek 

De onderzoekers pleiten zelf voor aanvullend onderzoek naar deze vorm van hulpverlening via 

een pseudo-experimenteel onderzoeksdesign. Ze geven echter aan dat de methode hiervoor 

eerst op grotere schaal moet zijn ingevoerd. 

 

Belangrijkste onderzoeksresultaten 

 

Effecten op welbevinden 

De meeste deelneemsters voelen zich na afloop beter; sommigen voelen zich echter meer 

verward of hebben meer klachten dan bij aanvang. 
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Effecten op ervaren geweld 

Iets meer dan de helft van de vrouwen heeft sinds de tussenmeting niet meer te maken gehad 

met huiselijk geweld of bedreigingen. Voor veel vrouwen is deze begeleiding echter een eerste 

stap in het veranderingsproces.  

 

Effecten op geestelijke gezondheid 

Na afloop blijkt de geestelijke gezondheid van deelnemers aanzienlijk verbeterd. Zowel de 

overall maat voor geestelijke gezondheid en psychopathologie als onderscheiden deelaspecten 

vertonen een significante verbetering. De sterkste effecten treden op in het eerste deel van het 

hulpverleningsproces, althans op het gebied van depressie, insufficiëntie van denken en 

handelen, woede en slaapproblemen. Ook is er in de eerste helft een significante afname van 

vermijding te constateren. Angst en wantrouwen nemen juist in de tweede helft het sterkst af.  

 

Effecten op stressgerelateerde klachten 

1. Intrusies. Aan het eind bleken vrouwen significant minder last te hebben van intrusies (nare 

herinneringen en flashbacks). Deze verandering was het grootst in de tweede helft van het 

proces. De neiging tot vermijding van plaatsen en situaties die geassocieerd werden met 

geweld of trauma veranderde nauwelijks in de tweede helft, maar nam wel significant af in 

de eerste helft.  

2. Posttraumatische stress: van de deelnemers die bij de nulmeting werden gediagnosticeerd 

als lijdend aan PTSS (13 van de 25) werden aan het eind nog maar drie vrouwen 

gediagnosticeerd met PTSS. Dat is een reductie van 50% naar 13%.  

3. Stressniveau. Het gemiddelde stressniveau bleek afgenomen te zijn, vooral in de eerste 

helft van het hulpverleningsproces. Toch bleven de deelneemsters na afloop op een hoger 

stressniveau dan de ‘gemiddelde’ Nederlandse vrouw (17.1 deelneemsters, 13.6 

‘gemiddelde’ vrouw). 

 

Empowerment (stimuleren en mobiliseren van eigen kracht) 

Het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn van de vrouwen zijn verbeterd. Dit duidt op het 

aanleren van nieuwe levensvaardigheden, belangrijk om herhaald slachtofferschap te 

voorkomen. 

 

Ervaren sociale steun en copingstijlen (manier waarop mensen met een probleem of moeilijke 

situatie omgaan) 

Er trad geen verandering op in de sociale steun vanuit de primaire leefsfeer van deelnemers. 

De copingstijlen zijn niet veranderd. Vrouwen gebruiken al relatief gezonde copingstijlen, zoals 

een actieve aanpak van problemen en steun zoeken. De helft probeert via vermijding de zorgen 

en problemen te reduceren. Dit is een disfunctionele copingstijl (een copingstijl die niet het 

gewenste effect oplevert) die niet veranderd is tijdens hulpverleningsproces. 

 

Vergelijking met de controlegroep 

Er vond vergelijking plaats met een controlegroep, die bestond uit vrouwen die in een Blijf-van-

mijn-lijfhuis of opvangvoorziening hadden verbleven en die alleen care as usual hadden 

ontvangen. Aan het begin vertoonden de vrouwen die groepshulp kregen meer 

psychopathologie en hadden zij minder zelfvertrouwen dan de controlegroep. Aan het eind van 

het proces hadden de deelneemsters hetzelfde niveau als de controlegroep. Ze bleken zelfs 

beter te kunnen omgaan met hun problemen en minder vermijdende coping te laten zien. 
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Aanbevelingen onderzoek 

Het vervolg op de begeleiding moet meer specifiek en op maat worden uitgewerkt. Voor 

vrouwen die bij hun partner willen blijven dient eveneens meer zicht te worden geboden op ‘hoe 

nu verder’. Ook de begeleiding of behandeling van de plegers zou gestimuleerd en opgepakt 

moeten worden. Als het aanbod voor de doelgroep wordt verbreed, kan gerichter gewerkt 

worden aan het versterken van sociale vaardigheden en het opbouwen van een netwerk. 

 

Kosteneffectiviteit 

In de evaluatiestudie (Winants et al., 2007) wordt vermeld dat deze vorm van hulpverlening 

bijzonder kosteneffectief is. Er wordt echter niet toegelicht waar de kosteneffectiviteit uit blijkt.  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Vergroten van eigen kracht door het stimuleren van zelfontdekking en het inzichtelijk maken 

van de eigen positie en verantwoordelijkheden. Hierdoor verbeteren het zelfvertrouwen en 

zelfbewustzijn van vrouwen en wordt ‘revictimisatie’ (opnieuw slachtoffer worden) 

voorkomen (1, 2, 3, 4). 

� De groepshulpverlening biedt vrouwen herkenning, lotgenotencontact, sociale steun, het 

krijgen van begrip en advies, ruimte om alles te vertellen en de mogelijkheid om uit te huilen 

(1, 2, 3). 

� Praatsessies worden gecombineerd met creatieve, lichaamsgerichte en 

visualisatieoefeningen om beter uiting te kunnen geven aan het gebeurde en fysiek grenzen 

te leren trekken (1, 2). 

� Deelneemsters krijgen inzicht in de patronen binnen huiselijk geweldrelaties (1, 3).  

� De opbouw naar zwaarte van de bijeenkomsten leidt tot voldoende veiligheid en 

vertrouwdheid in de groep om moeilijke en intieme thema’s te kunnen bespreken (1, 3). 

� Erkenning en verwerking van traumatische geweldservaringen (1, 2, 3, 4). 

  

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 

 

In een effectonderzoek met voor- en nameting en controlegroep (Winants et al, 2007) is een 

positief effect gemeten op welbevinden, ervaren geweld, stressgerelateerde klachten en 

empowerment. Aan het begin vertoonden de vrouwen die groepshulp kregen een hoger effect 

op psychopathologie en hadden zij minder zelfvertrouwen dan de controlegroep, afkomstig uit 

de vrouwenhulpverlening (deze kregen care as ususal). Aan het eind van het proces hadden de 

deelneemsters hetzelfde niveau als de controlegroep. Ze bleken zelfs beter te kunnen omgaan 

met hun problemen en minder vermijdende coping te laten zien.  

 

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   
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E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

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 

 

Zoekvraag: 

Wat is bekend over de (effectiviteit van de) methode Uit de schaduw van de ander, 

groepshulpverlening voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld? 

 

Zoektermen: 

1. Woorden uit titel: 

� Schaduw  

� Ander  

2. Vrije tekst of samenvatting: 

“huiselijk geweld” groep* 

3. Google scholar: 

"huiselijk geweld" groepshulpverlening evaluatie  

 

Doorzochte databanken: 

� MOVISIE 

� Picarta 

� NARCIS 

� HBO Kennisbank 

� Google Scholar 

 

De literatuursearch heeft geen aanvullende literatuur opgeleverd, behalve het reeds bekende 

evaluatieonderzoek van Winants et al. Er waren geen resultaten van de zoekacties, of de 

resultaten waren niet relevant. 

 

 

6.2 Literatuur  

 

Rozeboom, Ch. &  Martin, C. (2007). Uit de schaduw van de ander. Groepshulpverlening aan 

vrouwen na huiselijk geweld. Methodiekbeschrijving. Vrouwengezondheidscentrum Maastricht. 

Utrecht: MOVISIE.  

 

Hierin is tevens opgenomen: 

 

Ettema, F.E. (2005). Huiselijk geweld: geen privé-zaak meer! Evaluatieonderzoek van 

groepshulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld door het 

Vrouwengezondheidscentrum te Maastricht. Doctoraalscriptie Geestelijke Gezondheidskunde, 
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Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht. (samenvatting).    

 

Winants, Y., Slits, E., Vinckenroye, M. en Nicolson, N. (2007). Uit de schaduw van de ander. 

Huiselijk geweld geen privézaak meer. Evaluatie-onderzoek. Maastricht: Universiteit Maastricht.  

 



 

 

 Uit de schaduw van de ander * * *  31 

Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 

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

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden 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).  

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

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

Supported employment).  

 

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

aanwijzigen 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 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 

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, RCT) 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.  
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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 en 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 experimentele (interventie-) en controlegroep. Er 

bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Huiselijk geweld: geen privézaak meer! 

Evaluatieonderzoek van 

groepshulpverlening voor slachtoffers 

van huiselijk geweld door het 

Vrouwengezondheidscentrum te 

Maastricht. 

Uit de schaduw van de ander. Huiselijk 

geweld geen privé-zaak meer. 

Evaluatie-onderzoek.  

Auteur Ettema, F.E. Winants, Y. , E. Slits, M. Vinckenroye 

en N. Nicolson 

Jaar 2005 2007 

Onderzoeks- 

Vraag 

Welke effecten heeft de interventie van 

het VGC op de gevolgen van HG bij de 

onderzochte groep vrouwen? 

Wat is de tevredenheid met de 

veranderingsgerichte 

groepshulpverlening? 

In het 

onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Slachtoffers van huiselijk geweld 

(partnergeweld en oudermishandeling) 

Vrouwen die slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld. 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

N=6 N=25 
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Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Uit de schaduw van de ander 

Auteur Winants, Y. et al. 

Jaar 2007 

Onderzochte doelen hoe effectief is de onderzochte groepsinterventie, ook in 

vergelijking met een controlegroep.  

In het onderzoek betrokken doelgroep Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld 

Aantal geïncludeerde subjecten (n) N=25 

Typering onderzoeksopzet ( zie bijlage 

3) 

Niet gerandomiseerde pre-post studie. 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten 
effectonderzoek    

 

A. Naam Effectonderzoek: Uit de schaduw van de ander. Huiselijk geweld geen privézaak meer, 

geschreven door Y. Winants, E. Slits, M. Vinckenroye en N. Nicolson, uitgegeven in 2007 door de 

Universiteit van Maastricht. 
 
 

B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 De resultaten van de studie zijn door experts beoordeeld.  x 

2 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 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 Er is een experimentele en een controleconditie. x    

 

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

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. x  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse 

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

x  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  
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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   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

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

praktijk (zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de 

praktijk en met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 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 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

X 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van 

de methode. 

X 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd 

(omvang en specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het 

protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, 

‘treatment integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

 
 
 

E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 
 
 

 
 
 
 
p-waarden Wilcoxon signed rank test T0-T1 T0-T0,5 T0,5-T1 
Totaal  .001 .009 .082 

Angst .001 .035 .004 

Agrofobie .016 .052 (n.s.) .597 (n.s.) 

Depressie .000 .004 .030 

Somatische klachten .017 .248 (n.s.) .066 (n.s.) 

Insufficiëntie .001 .001 .130 (n.s.) 

Sensitiviteit .001 .031 .023 

Hostiliteit .002 .035 .309 (n.s.) 

Slaapproblemen .007 .006 .969 (n.s.) 
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p-waarden Wilcoxon signed rank test T0-T1 T0-T0,5 T0,5-T1 
Totaal  .006 .003 .020 

Intrusie .018 .064 (n.s.) .019 

Vermijding  .222 (n.s.) .042 .408 (n.s.) 
 


