
Conferentie 
Opgesloten Verborgen Vrouwen

Maandag 30 mei 2016



De aanleiding…







Het vervolg…
Najaar 2013, eerste gesprek Talmor en 1ste Lijn Amsterdam

Voorjaar 2014, van idee naar concreet plan

Najaar 2014 AOF akkoord met aanvraag; planning expertmeeting

Februari 2015 expertmeeting met verschillende partijen

Najaar 2015 uitwerken stappenplan, organisatie conferentie

30 mei 2016… 



Kenniscentrum Eergerelateerd Geweld
Politie Amsterdam



Definitie van Eergerelateerd Geweld 

Is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een 

collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van ) schending van de 

eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie 

waarvan de buitenwereld op de hoogte is of op de hoogte dreigt te 

raken.



Kenmerken Eergerelateerd Geweld 

Culturen zijn niet statisch. Normen en opvattingen veranderen voortdurend onder invloed van migratie, 
emancipatie, sociaal economische positie e.d. Dit geldt ook voor opvattingen van individuen en families over eer 
en over geweld. 

Tussen de culturele gemeenschappen, families en individuele leden van die families zijn grote verschillen in wat 
men precies verstaat onder eer. Ook de consequenties van het overtreden van de Eercodes variëren. 

Enkele van ondergenoemde kenmerken zijn ook van toepassing voor de verborgen vrouw.

 Angst aanjagen en dreigementen uiten

 Vrijheid beperkende maatregelen en psychische druk

 Gedwongen huwelijk en uithuwelijking

 Gedwongen abortus of gedwongen afstand van pasgeboren kind

 Afpakken van kinderen

 Terugsturen naar het land van herkomst

 Achterlating

 Chantage

 Moord/doodslag/verminking/zelfdoding



Verschil Opgesloten Verborgen Vrouwen en EGG

 Opgesloten Verborgen Vrouwen en Eergerelateerd geweld twee 
verschillende problematieken 

 Verschillen (voorbeelden) 

 OV vrouw heeft niet met cultuur te maken 

 Het geweld hoeft niet gerelateerd te zijn aan eer / schade van de familie 

 Bij eergerelateerd geweld is niet altijd sprake van opsluiting en isolatie 

 OV vrouwen zijn veelal niet in NL geboren en spreken geen Nederlandse taal 



Oprichting van het Kenniscentrum EGG 

Eergerelateerd geweld staat in Nederland al enige tijd in de
belangstelling van publiek en politiek. Enkele in het oog springende
escalaties werden breed uitgemeten in de pers. 

 In Veghel schoot een leerling op 4 medeleerlingen en een docente, omdat deze meende dat de eer 
van zijn zus in het geding was.

 In 2004, werd mw. Gul op klaarlichte dag doodgeschoten voor de vrouwen opvang.

 Na deze incidenten is de aanwijzing voor eergerelateerd geweld doorgevoerd in 2010.

 De meldcode voor professionals:

Om eergerelateerd geweld te voorkomen, heeft de overheid op 1 juli 
2013 een meldcode voor professionals ingesteld. Dat houdt in dat een professional verplicht moet 
melden als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Alle vormen van eergerelateerd
geweld vallen onder deze code.



Kenniscentrum EGG

Het kenniscentrum is een afdeling binnen de politieorganisatie. Binnen dit team werken 
politiemensen die zijn opgeleid tot inhoudsdeskundigen met betrekking tot Eergerelateerd
Geweld. 

 Signaleren/analyseren

 Registreren

 Adviseren/ondersteuning

 Presentatie/voorlichting geven

Checklist EGG:

Te vinden: www.politie.nl > thema’s > geweld >
eergerelateerd geweld professionals >
checklist EGG. 

http://www.politie.nl/


Verschillen en overeenkomsten HG en EGG

 Mannen hebben de macht en gebruiken geweld om die te handhaven. Controle op seksualiteit van vrouwen 

hoort daarbij. 

 Geweld tegen vrouwen is universeel HG en verkrachting komen wereldwijd voor in alle culturen.

 EGG is een cultureel bepaalde uitingsvorm van geweld.

 EGG wordt geïnitieerd en soms zelfs aangemoedigd en beloond door familie en gemeenschapsleden. HG 

wordt meestal juist veroordeeld door familie.

 EGG gaat over de eer van een groep. HG komt vaak voor omdat de man in zijn persoonlijke eer is geraakt. 

De dreiging van EGG duurt vaak voort, ook na een echtscheiding.

 Het is mogelijk dat een vrouw vermoord wordt voor eer terwijl zij daarvoor nooit geslagen is. Een slachtoffer 

van HG wordt meestal jarenlang mishandeld.



Wat kan/moet je doen?

BIJ EGG én OVV GELDEN 3 BELANGRIJKE HOOFDREGELS:

 NIET PIONEREN (dus niet reageren vanuit eigen cultuur. Risico is groot dat je het 
verergert)

 INSCHATTEN OF ACUUT GEVAAR DREIGT (probeer in te schatten of het 
slachtoffer acuut gevaar loopt)

 HOUDT DE INFORMATIE IN ZEER KLEINE KRING ( bedenk dat de schending van 
de eer erger wordt naarmate meer mensen er weet van hebben)



Wat kunnen we voor elkaar doen

Voor ons betekent het dat jullie de oren en ogen zijn als veldwerkers, verpleegkundigen, 
verloskundigen, kraamverzorgenden, artsen, consulenten.

De informatie die opgepikt wordt zou goed geregistreerd  moeten worden en gedeeld met 
gerelateerde contactpersonen van organisaties door middel van bijvoorbeeld een speciaal 
convenant.

Het is in deze wel belangrijk dat dit in zeer kleine kring gebeurt in verband met veiligheid.

We zijn 24/7 per dag bereikbaar voor advies en ondersteuning.



Opgesloten Verborgen Vrouwen en het kenniscentrum

 Waarom past de problematiek van OVV het best binnen dit 
kenniscentrum? 

 Hoe komen we met elkaar tot de beste aanpak? 

 Kennis delen 

 Casuistiek besprekingen (team EEG, Veilig Thuis, zorgverleners en eventueel 
andere betrokken ketenpartners)



Ketenpartners

In het convenant is geregeld welke informatie we met elkaar mogen delen om zo 
constructief mogelijk het slachtoffer te kunnen helpen.

o.a.:
 Openbaar Ministerie

 MEGG (Meldpunt Eergerelateerd Geweld, Blijf groep)

 Vita Welzijn, Amstelveen

 Veilig Thuis

 Raad v/d Kinderbescherming

 Gemeentes en Stadsdelen van regio Amsterdam

 GG&GD (Vangnet & Advies)

 Fier Fryslan



Opvang slachtoffers EGG

Binnen kantoortijden:

 Opvang via MEGG

Buiten kantoortijden:

 Opvang via GG&GD Vangnet & Advies

 Casa 400



Contactgegevens

 DRR/ Specialistische Ondersteuning / Kenniscentrum 
Eergerelateerd Geweld

 Kabelweg 25, 1014 BA Amsterdam

 T: 088 1694601 (24/7)

 E: drr-zeden-eergeweld@amsterdam.politie.nl



Jacqueline Laks
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland



Veilig Thuis
Het Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 Advies- en Meldpunt  Kindermishandeling (AMK)

 Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)

 Vangnet (GGD)



Stappenplan
Verborgen vrouwen  

Stap 1:  Breng de signalen in kaart 

Stap 2: Overleg altijd met een deskundige of met Veilig Thuis

Stap 3: Ga alleen in gesprek met betrokkene(n) na overleg met een 
deskundige of Veilig Thuis 

Stap 4: Weeg aard, ernst en risico’s

Stap 5: Organiseer hulp en/of meld het bij Veilig Thuis



Leila
17 jarige Egyptische inwonend bij schoonmoeder   

Leila is bevallen in het ziekenhuis, jij bent kraamverzorgende en komt bij Leila thuis.

Leila  spreekt geen Nederlands, wanneer je haar aanspreekt kijkt ze je niet aan en reageert 
nauwelijks.  Ze knuffelt de baby niet en lijkt niet blij met haar baby.  

Aan de schoonmoeder vraag je hoe lang Leila in Nederland is, of ze op Nederlandse les zit en hoe 
ze de bevalling heeft ervaren. Schoonmoeder is spaarzaam met  haar antwoorden. 

De volgende dag is de baby al in bad gedaan, schoonmoeder zegt dat je  dus wel kunt gaan. 
Terwijl de schoonmoeder continu bij je blijft doe je de controles bij Leila. Tijdens het onderzoek 
zie je in Leila's linker zij een grote blauwe plek. Je vraagt Leila hoe zij hier aan komt. Je krijgt geen 
antwoord en schoonmoeder trekt het nachthemd resoluut naar beneden. 

Aan het eind van de dag bel je de verloskundige. Zij zegt tijdens de zwangerschap ook zo’n 
blauwe plek te hebben gezien, volgens Leila’s man had zij zich toen gestoten. 



Stap 1:  
Breng de signalen in kaart 

Blauwe plek, vuistgroot op linker zij (ook eens gezien door verloskundige)

Spreekt geen Nederlands

Geen oogcontact  

Reageert nauwelijks op vragen   

Knuffelt de baby niet

Lijkt niet blij met de baby

Schoonmoeder blijft in de buurt bij kraamverzorgende  



Stap 2:
Overleg altijd met een deskundige of met Veilig Thuis

 Luisteren en verhelderen

 Advies / tips (pictokaart)

 Één op één gesprekstips

Advies altijd anoniem, wel registratie gegeven advies 

24/7 landelijk gratis nummer 0800-2000



Stap 3:  
Ga alleen in gesprek met de betrokkene(n) na overleg met een deskundige 
of Veilig Thuis  



Stap 4:  
Weeg aard, ernst en risico’s  

Signalen

Informatie verloskundige

Informatie Veilig Thuis 

‘Gesprek’



Stap 5: 
Organiseer hulp en/of meld het bij Veilig Thuis

 Melding  

 Triage   

 Multidisciplinair overleg

 Vervolgtraject 

Onderzoek regulier of spoed
Verwijzen zonder onderzoek
Melding wordt advies
Beëindiging bemoeienis VT, geen HG en/of KM



Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Advies- en meldpunt 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Valckenierstraat 5-7, 1018 XB Amsterdam
Postbus 170, 1000 AD Amsterdam

0800-2000 of 020-7983 798
www.020veiligthuis.nl 

preventievoorlichting@020veiligthuis.nl



Signaalkaart verborgen vrouwen 





Hoe nu verder…
Signalenkaart, stappenplan en pictokaart verder verspreiden onder: 
verloskundigen, kraamzorgorganisaties, JGZ-GGD, JGZ-SAG en huisartsen 

Meldingen en uitkomsten monitoren

Pictokaart is in boekenleggervorm op aanvraag kosteloos te bestellen bij 
Talmor (i.i.g. zo lang de voorraad strekt) 

Alle materialen zijn te downloaden vanaf de sites van 1ste Lijn Amsterdam en 
Talmor

Artikel over de conferentie komt in nieuwsbrief 1ste Lijn Amsterdam & Talmor 
en bieden we aan aan EVAA, AOF, HKA, OKT en kraamzorgorganisaties

De werkgroep zal zich buigen over:
 Herhaling conferentie

 Verdiepende scholing

 Verspreiding buiten Amsterdam



Suggesties & Ideeën 
altijd welkom

U kunt contact opnemen met Talmor 
via info@talmor.nl 


