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Deze tabel bevat een overzicht van (onderzoeks)publicaties over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis, met daarin de belangrijkste bevindingen. Met name in het ENVRRapport is een groot aantal ‘good practices’ terug te vinden, die wellicht aanknopingspunten bieden voor beleid in Nederland.
HG = huiselijk geweld
SG = seksueel geweld
KM = kindermishandeling
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