
Hoe kan ik een Veilig Thuis organisatie vinden in mijn buurt?

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is te bereiken via het 

landelijke telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente/

woonplaats word je direct doorverbonden met Veilig Thuis in je eigen regio. Veilig Thuis 

is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag). Je kunt ook op de website kijken: 

www.veiligthuiswestbrabant.nl.

Een Veilig Thuis.
Daar maak je je toch sterk voor?

Geweld stopt
niet vanzelf.

veiligthuiswestbrabant.nl

0800 2000 (gratis)
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Stop 
eergerelateerd geweld

West-BrabantWest-Brabant

Geweld stopt
niet vanzelf.



Aanleiding
Er kan sprake zijn van eergerelateerd 

geweld als een familielid of -leden 

vinden dat de familie-eer is geschonden. 

De eer kan geschonden worden door 

bijvoorbeeld te laat thuiskomen, verzet 

tegen een opgedrongen of gedwongen 

huwelijk, weglopen van huis, contact met 

jongens, verkering of een voorhuwelijkse 

seksuele relatie, aanranding of verkrach-

ting, echtscheiding, overspel of roddels.

Vormen 
Eergerelateerd geweld treedt op om te 

voorkomen dat de eer wordt geschon-

den of omdat de familie vindt dat 

geschon den eer gezuiverd moet worden.

Het geweld kan bestaan uit angst aan-

jagen, dreigementen uiten, psychische 

druk uitoefenen, vrijheid beperken, 

gedwongen huwelijk, terugsturen naar het 

land van herkomst, gedwongen abortus 

of afstand van het pasgeboren kind, 

afpakken van kinderen, mishan de ling en 

verminking en als uiterste middel moord 

of dwingen tot zelfmoord (eerwraak).

Signalen 
Eergerelateerd geweld is niet in één 

oog opslag te herkennen. Vaak zijn er 

wel signalen. Het belangrijkste signaal 

is angst. Deze kan zich op verschillende 

manieren uiten:

Verandering van gedrag

Plotseling gestresst reageren, ineens 

heel slordig werk afleveren, Westerse 

kleren verruilen voor traditionele kleding, 

direct na werk of school naar huis gaan, 

door vader of broers opgehaald worden, 

vriendschappen verbreken. 

Ontwijkend gedrag 

Ontwijkende antwoorden geven op 

directe vragen van docenten of vrienden 

over bijvoorbeeld verwondingen of 

sociale controle door familie.

Onverschillig over eigen lot

Lichamelijke verwaarlozing, zelfmoord-

pogingen, zinspelen op zelfmoord of een 

fatalistische houding. 

Verhalen over andere familieleden 

Zijn andere familieleden ondergedoken, 

is er plotseling familie in de buurt komen 

wonen?

Grensoverschrijdend gedrag

Door alle gebeurtenissen laten slacht-

offers vaak grensoverschrijdend gedrag 

zien. Een dergelijk gedrag wordt ook 

vertoond als jongeren zich afzetten 

tegen een strenge opvoeding.

Verwondingen of blauwe plekken

Verwondingen en blauwe plekken kun-

nen het gevolg zijn van geweld maar 

ook van auto mutilatie. Dit gedrag zie je 

vaak als slachtoffers weten dat ze de eer 

geschonden hebben.Veilig Thuis is een meldpunt voor 

eergerelateerd geweld. Snel en 

zorgvuldig ingrijpen is nodig omdat 

het vaak ernstige, levensbedreigende 

zaken zijn. Om slachtoffers op tijd 

te helpen, is het van belang dat de 

omgeving alert is op signalen van 

de slachtoffers. Door eergerelateerd 

geweld te herkenen en te melden bij 

Veilig Thuis krijgen slachtoffers hulp en 

bescherming. 

Eergerelateerd geweld, do’s & don’ts
Bij eergerelateerd geweld gelden drie belangrijke hoofdregels:

1.  Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel;

2.  Inschatten of er acuut gevaar dreigt;

3.  Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid  

verhoogt de kans op eer gerelateerd geweld.

Niet doen

Familie inschakelen door informatie 

aan familieleden te verschaffen, 

een familielid als tolk inschakelen of 

informatie in de omgeving zoeken.

Eergerelateerd geweld is een 

familie aangelegenheid. De familie is 

mogelijk betrokken bij de uitvoering 

van het eergerelateerde geweld. 

Alleen als het slachtoffer zelf aan-

geeft een vertrouwenspersoon in de 

familie te hebben, kan contact met 

hem of haar worden opgenomen. 

Wel doen

Vragen stellen: Wat is het probleem? 

Heb je iets gedaan dat de eer ge-

schon den kan hebben? Hoe belangrijk 

is eer in jouw familie? Waarvoor ben je 

concreet bang? Is er al sprake geweest 

van een poging om het wan gedrag te 

corrigeren of toe te dekken? 

Verhaal registreren: Voor goede 

oordeels vorming over de situatie is 

het van belang dat informatie goed 

wordt vastgelegd. 

Melding doen bij de politie indien 

er acuut gevaar dreigt: Is er sprake 

van acuut gevaar voor het slachtoffer, 

meld dat dan bij de politie. 

Altijd in contact blijven met het 

slachtoffer: Als het slachtoffer 

(nog) geen verdere stappen wil 

ondernemen, probeer dan toch met 

hem of haar in contact te blijven. Zo 

kunt u de situatie in de gaten houden.

Signalen en vermoeden  

eer ge re la teerd geweld?  

Bel Veilig Thuis.

Stop eergerelateerd geweld
Hoe herken je signalen en wat te doen?

0800 2000 (gratis)


