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The Link® tussen dierenmishandleling en andere vormen van geweld in het gezin 

Phil Arkow, interim director the Link, AHA 

Hoewel dierenmishandeling in aile westerse Ianden strafbaar is, is het onderwerp 
traditioneel gezien een marginale zorg voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de 
preventie van geweld in het gezin en in de samenleving . Recent onderzoek en ervaring 
tonen echter aan , dat het aloude besef dat geweld tegen dieren een voorspeiler is of in 
combinatie wordt gepleegd met geweld tegen mensen, berust op feiten . Oat geweld tegen 
huisdieren daarom als belangrijke marker voor menselijk (on)welzijn zou moeten worden 
beschouwd, krijgt meer en meer aandacht van beleidsmakers en professionals uit kringen 
van rechtspraak , politie, zorg en welzijn . 

Het verband tussen dierenmishandeling en andere vormen van geweld wordt, door 
professionals die een eind willen maken aan het mishandelen van kwetsbare gezinsleden, 
steeds meer herkend als een wereldwijd probleem. Professionals die verantwoordelijk zijn 
voor het voork6men van dierenmishandeling, kindermishandeling , huiselijk geweld en 
geweld tegen ouderen , werken nu samen om meer effectieve en innovatieve 
preventiestrategieen te introduceren. Deze preventieprogramma's behandelen 
dierenmishandeling als een probleem voor menselijk welzijn . Er wordt in erkend dat 
dierenmishandeling een voorspeller is van en samengaat met geweld tegen mensen. 
Dierenmishandeling wordt er geplaatst binnen het continuum van geweld in het gezin . 

Deze presentatie behandelt recent onderzoek betreffende het feit dat personen die dieren 
pijn doen , een grotere kans hebben later kinderen en/of ouderen te gaan mishandelen , 
huiselijk geweld te plegen of een moord te begaan , dan personen die dit niet doen . Aan bod 
komen: overheidsbeleid ; wetgeving en programma's binnen verschiilende Ianden; 
trainingsprogramma's voor professionals vanuit verschiilende disciplines ; de invloed van 
dierenmishandeling op mishandelde vrouwen en kinderen die risico lopen; de rol van 
dierenwelzijnorganisaties als eerste schakel in de reactie op gezinnen in crisis . Daarnaast 
zal de presentatie tonen hoe mensen die werken in het domein van de publieke veiligheid , 
de gezondheidszorg en de dierengezondheidszorg , hun verantwoordelijkheid in het 
herkennen en rapporteren van aile vormen van geweld binnen het gezin aan het 
herdefinieren zijn . Echte vooruitgang in het gevecht tegen maatschappelijk geweld kan 
aileen geboekt worden door een multidisciplinaire aanpak, waarbij gezelschapsdieren als 
!eden van het gezin worden erkend. 



Het tot stand kom en va n 'de Link' in het Veren igd Koninkrijk 

Paula Boyden , dierenarts 

The Links Group, in 2001 in het Verenigd Koninkrijk opgericht , is een doelgerichte en 
bevlogen multidisciplinaire belangenwoep van professionals , die het welzijn en de veilighe1d 
van kwetsbare kinderen , dieren en volwassenen bewaken om geweld en misbruik in deze 
groep te voorkomen . Ook artsen (voor mens en dier) maken deel uit van de groep en deze 
stelt zich tot doel communicat ie en samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse 
beroepsgroepen . 

De groep ontmoet elkaar 2-3 keer per jaar en vergadert met dierenbeschermers, mensen uit 
de gezondheidszorg , en met onderzoeksgroepen die met hun input de groep ondersteunen . 

Wat heeft de groep tot nu toe be reikt? 
• De Royal College of Veterina ry Surgeons ( Koninklijke Academie van dierenartsen) 

heeft de richtlijnen voor Professioneel Gedrag veranderd . 
• De productie van de folder 'Het begrijpen van de Verbinding (Link) ' ; richtlijnen in een 

folder voor professionals . 
• Er is toename van verwijzingen tussen professiona ls . 
• Dierenopvang projecten zijn op bredere schaal beschikbaar 
• De eerst succesvolle justit iele vervolging (door de Dierenbescherming) betreffende 

een niet-toevallige verwo nding (Non accidental injury) 
• De ee rst succesvo lle justiti ele vervolging door de Schotse Dierenbescherming 

betreffende een niet-toevallige verwonding 

Activiteiten die momenteel door \eden van de groep worden uitgevoerd zijn onder andere 
• Training van studenten veterinaire geneeskunde in 6 van de 7 Bri tse veterinaire 

scho len. 
• Een zorg groep voor jonge kinderen die tekenen van wreedheid tegen dieren Iaten 

zien. 
• De voortschrijdende ontwikke ling van een rapportering / document ( protocol) voor 

dierenartsen voor gevallen waarbij ze met een niet-toevallige verwonding (NAI) in 
aanrak1ng komen. 

• Een proefproJect in Surrey (een geb1ed Ill zu1d Engeland) met als doe\ bewustzijn te 
creeren over de link tussen verschillende professionals dit IS nu een aandachtspunt 
in training programma's voor artsen , hulpverleners , jeugdzorg , politie , verpleegsters , 
reclasseringsambtenaren en huisvesting- en onderwijs deskundigen Als deze proef 
een succes is kan het model ook gebruikt worden in andere geb1eden van het land 

De eerste stap voor iedere discipline die met de link te maken heeft 1s om voorlicht1ng te 
geven en het bewustzijn hierover te vergroten . 
H1ervoor is nodig dat men het belan~J van de band tussen dier en mens begrijpt en 
respecteert Zodra dit het geva l is kan er begrip ontstaan over hoe deze band kan misgaan , 
en wat de implicat1es hier van kunnen zijn . 
Hoewel veranderingen 1n de wet wenselijk zijn l1gt het succes van de programma 's om 
wreedheid tegen dieren en mensen te vermijden grotendeels bij de betrokken 1nd1v1duen. 

Het Ve ren1gd Koninkrijk heeft een la'lge weg afgelegd sinds 2001 , en heeft evenzeer een 
lange weg voor zich Deze lezing za de reis van de afgelopen 8 jaar beschriJven de 
u1tdagingen die overwonnen zijn en de u1tdagingen die nog getackeld moeten worden . 



Huiselijk geweld, kinder- en dierenmishandeling 

Ad Bosschaart, forensisch kinderarts 

Sinds 2005 werkzaam bij Forum Educatief (FE) op het gebied van de forensische 
kindergeneeskunde (dit houdt in 'de toepassing van medische c.q. pediatrische diagnostiek 
en differentiele diagnostiek t.b .v. burgerlijk recht en waarheidsvinding binnen de 
strafrechtketen bij vermoedens van kindermishandeling '). 

Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens (56 procent) heeft een of meer huisdieren. 
Oat blijkt uit het onderzoek 'Huisdieren in het Nederlandse gezin ' uit 2007 van 
onderzoeksbureau TNS NIPO. 
Dieren maken dus vaak deel uit van het gezin . Het is daarom niet verbazingwekkend dat 
research aantoont dat zowel kinderen als dieren risico lopen in die gezinnen waar sprake is 
van huiselijk geweld . 
Het gedrag dat dieren letsel bezorgt , is hetzelfde gedrag dat mensen letsel bezorgt. 

Huiselijk geweld is voor kinderen een vorm van kindermishandeling, zeker als er ook dieren 
erbij betrokken zijn . De kindermishandeling kan zowel fysiek zijn , emotioneel of een 
combinatie van beide. Vormen van emotioneel geweld zijn angst voor verbaal geweld of 
heftige ruzie in het gezin . Daarnaast zijn chantage en de dreiging fysiek geweld te gebruiken 
tegen kind , huisgenoten of dieren vormen van emotionele mishandeling . 
Voorbeelden hiervan zijn het dreigen (of daadwerkelijk uitvoeren) met: 

o het dier te verdrinken als het kind ongehoorzaam blijft; 
o het paard te verkopen om te zorgen dat meisje blijft zwijgen over seksueel misbruik; 

en 
o het konijn slachten als politie ingeschakeld wordt 

Blootstelling van het kind aan huiselijk geweld en dierenmishandeling kan een grote impact 
hebben op het zich ontwikkelende kind , metals gevolgen: 

o toenemende ongevoeligheid en afnemende empathie ; 
o versterking bij het kind dat het net als het dier een wegwerpartikel is ; 
o aantasting gevoel van veiligheid en geborgenheid ; 
o verlies vertrouwen in volwassenen ; en 
o pestgedrag naar andere kinderen toe 

Het herkennen op een spreekuur van een kind als slachtoffer van huiselijk geweld is vaak 
niet eenvoudig . Zeker als er geen letsels te zien zijn . 
Het praten , met een met name jong kind , over huisdieren is een makkelijke manier om met 
het kind in gesprek te komen . Kinderen hebben doorgaans een kleiner referentiekader en 
zullen sneller iets als normaal beschouwen en daar makkelijker over praten , dit soms tot 
ongenoegen van de meegekomen volwassene . 
Zo · n gesprekje geeft een goede indruk over het kind zelf o.a. over de ontwikkeling van het 
kind qua taal , maar ook hoe of het kind met dieren omgaat. Het doorvragen kan nuttige 
informatie opleveren over de veiligheid van het kind , volwassene(n) en natuurlijk het dier in 
het gezin . 

Voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en dierenmishandeling zijn : 
o Beesten die onder bank vluchten als vader binnen komt ; 
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o Dieren die voorgoed weglopen van huis; 
o Dieren waar kind aan gehecht is worden mishandeld ; en 
o Kinderen die ruw omgaan met dieren 

Ook de dierenarts kan op het spreekuur met kinderen praten en op deze wijze een inzicht 
krijgen over de situatie thuis . 
Zijn er vermoedens dat een huisdier mishandeld wordt , dan doet een dierenarts er goed aan 
om na te gaan of er ook kinderen in het gezin zijn . Naast een eventueel gesprek met de 
e1genaar van het dier over de (mogelijke) dierenmishandeling , kan de dierenarts ook over 
z1jn vermoedens overleggen met het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) Dit 
overleg kan anoniem (dwz de naam van het kind of gezin wordt niet genoemd) . Eventueel 
kan het tot een officiele melding komen bij het AMK. Ook kan overlegd worden met Bureau 
Jeugdzorg of politie . 



Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld in Nederland 

M.J.Enders-Siegers (Universiteit Utrecht, Departement Klinische en 
Gezondheidspsychologie) en M.Janssen (AdSearch, Advies en Research in 
Gezondheidszorg & Welzijn, Amsterdam) 

In Ieiding 
Dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld werd aangetoond in 
de U.S.A , de U.K., Nieuw Zeeland , Australie en Canada. Dit besef vond weerklank in allerlei 
projecten en maatregelen, gericht op bescherming van mens en dier. 

Onderzoeksvraag 
Wat is er binnen en buiten Nederland bekend over de relatie tussen dierenmishandeling en 
huiselijk geweld en welke preventieve en andere maatregelen hebben binnen en/of buiten 
Nederland geleid tot herkenning c.q. bijgedragen tot een oplossing van deze kwestie en welk 
draagvlak bestaat hierbij voor nieuwe beleidsmaatregelen? 

Methode 
We verrichtten een literatuur onderzoek naar de wetenschappelijke achtergronden van de 
verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en een Internet search naar 
preventie en oplossingsgerichte maatregelen. We vonden Iauter buitenlandse bronnen. 
We hebben een enquete gehouden onder Nederlandse dierenartsen ( N = 108, leden van de 
KNMvD, gespecialiseerd in gezelschapsdieren en paarden) en we hebben interviews 
gehouden met 35 sleutelpersonen uit Nederland ( dieren- en 
mensenbeschermingsorganisaties , politie , justitie, wetenschap en mensen op beleids- en 
bestuursposities) . 

Resultaten 
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de mishandelde 
vrouwen in opvangcentra meldt dat hun huisdier ook werd mishandeld , dat eenderde van 
hen de vlucht uit het geweld vanwege het huisdier uitstelde. Oat dierenmishandeling door 
kinderen een indicator kan zijn voor geweld binnen een gezin en dat 40% van daders van 
geweldsdelicten eerder dieren mishandelden. De internet search liet zien dat in het 
buitenland strategieen zijn ontwikkeld om de cirkel van geweld te doorbreken en dat 
toepassingen al op grote schaal plaatsvinden (safe havens voor mens en dier) . 
Uit de enquete kwam naar voren dat meer dan de helft van de ondervraagde dierenartsen 
een of meerdere keren per jaar dierenmishandeling waarneemt in de praktijk. Bij 1 op de 3 
gevallen vermoeden ze oak ander geweld binnen het gezin en bij 1 op de 8 gevallen zijn ze 
er zelfs zeker van . Dierenartsen ondervinden vele belemmeringen bij het melden van deze 
vergrijpen: er vinden om allerlei redenen nauwelijks meldingen plaats . 
Uit de interviews komt naar voren dat de sleutelpersonen zich impliciet of expliciet wei 
bewust zijn van de relatie en ze kennen of herkennen de relatie vanuit hun werkveld . De 
relatie komt voor binnen gezinssituaties waarin partnermishandeling , kindermishandeling en 
dierenmishandeling voorkomt. Oat dierenmishandeling door kinderen een signaal kan zijn 
voor geweld binnen het gezin is bij minder mensen bekend , evenals het feit dat geweld tegen 
dieren een opstap kan vormen voor Emder geweld . 
Er lijkt van een ernstige onderrapportage sprake te zijn vanwege het feit dat de relatie niet of 
nauwelijks bekend is bij de werkers in het veld en omdat er in risicotaxatie instrumenten en 
intake formulieren geen systematische vragen worden gesteld over huisdieren. 
Besloten wordt met een aantal aanbevelingen , vooral gebaseerd op interdisciplinaire 
samenwerking in rapportage, interventies, onderwijs en onderzoek. 
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De Dierenbescherming als schakel in de cirkel tegen geweld 

Frank Dales, algemeen directeur, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
Postbus 85980, 2508 CR den Haag 

De Stichting Landelijke lnspectiedienst Dierenbescherming (LID) is onder andere belast met 
de handhaving van de Gezondheids- en welziJnswet voor dieren en daaruit voortvloeiende 
besluiten . De LID heeft hiervoor deels toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden . 
Daarbij wordt intensief samengewerkt met de vrijwillige afdelingsinspecteurs van de 
Dierenbescherming . Met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een 
convenant van kracht waarin taakafspraken zijn vastgelegd . In dit convenant is benoemd dat 
de verantwoordelijkheid voor de handhaving van regelgeving bij de overheid ligt , echter dat 
de LID primair is belast met het afhandelen van meldingen aangaande welzijn 
gezelschapsdieren . 
Het Meldnummer dierenmishandeling ontvangt vele telefonische meldingen vanuit het 
publiek over aangetast dierenwelzijn . Op jaarbasis worden zo 'n 8000 meldingen in 
behandeling genomen voor een onderzoek ter plaatse . 
De Dierenbescherming erkent dat er sprake is van een cirkel van geweld Het 'oplappen ' van 
een mishandeld of verwaarloosd dier en het bestraffen van de eigenaren , leveren voor het 
dier helaas uiteindelijk weinig op Er rnoet dus ook gewerkt worden aan een structurele 
verbetering van de situatie binnen het gezin 
Als oplossingsrichtingen denkt de Dierenbescherming aan de vo lgende mogelijkheden Er 
bestaan diverse landelijke instanties op het gebied van huiselijk geweld Het is noodzakelijk 
om aan een of meerdere van deze organisaties een deskundige vertegenwoordiger op het 
gebied van dierenwelzijn toe te voegen om de relatie met dierenmishandeling onder de 
aandacht te brengen . De Dierenbescherming kan deze rol prima op zich nemen . Een 
voorbee ld van een multidisciplinair project waarin een sluitend zorgaanbod aan slachtoffers 
van huiselijk geweld wordt gegeven , is het 'Veilig Huis ' in Utrecht De Dierenbescherming wil 
hier in de vorm van een pilot aansluiting bij zoeken . 
Het kabinet heeft vergevorderde plannen om te komen tot een verp lichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling . De inspecteurs van de Dierenbescherming dienen ook in een 
meldcode te worden opgenomen . Het zou daarnaast zeer goed ziJn voor het dierenwelzijn 
dater ook een (aparte of gelntegreerde) meldcode voor dierenmishandeling komt De 
inspecteurs van de Dierenbescherming kunnen hierdoor eenvoudiger verdenkingen van 
huiselijk geweld melden , en andere organisaties weten bij verdenking van 
dierenmishandeling de weg naar het Meldnummer dierenmishandeling makkelijker te vinden 
De asielen van de Dierenbescherming kunnen bij de opvang voor dieren van slachtoffers van 
huiselijk geweld een belangrijke rol vervullen . Ook kunnen de vele vrijwilligers die hier en in 
de dierenambulances werkzaam zijn een belangrijke signalerende functie met betrekking tot 
huiselijk geweld vervullen . Het helpen van mens en dier door betere samenwerking Ievert 
een win-win situatie op . Zo maak je een goede cirkel tegen geweld 



Mariette Christophe, Commissaris van Politie, Landelijk Programmaleider Huiselijk 
Geweld 

"Huiselijk Geweld is een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving" aldus 
het kabinetsplan Huiselijk Geweld tot 2011 , getiteld "De volgende fase". 
Deze vervolgnota op "Prive geweld - publieke zaak" (2002) benadrukt dat huiselijk geweld 
moet worden voorkomen en bestreden door een gezamenlijke, doorlopende aanpak, van 
preventie tot (strafrechtelijk) ingrijpen. 

De politie heeft een expliciete taak in de opsporing van strafbare feiten , het bieden van hulp 
en het stoppen van geweld . Ook of misschien wei juist achter de voordeur. 
De overheid is helder in haar visie : huiselijk geweld is onaanvaardbaar en het strafrecht 
bevestigt die norm. 

In haar bijdrage zij zal verder ingaan op het fenomeen Huiselijk Geweld en hoe de 
politieorganisatie daarmee omgaat, welke resultaten reeds geboekt zijn en nader ingaan op 
de Wet Tijdelijk Huisverbod . 

Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht 

Paul Vlaardingerbroek is hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Universiteit van Tilburg , 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid en tevens werkzaam als kinderrechter (Rotterdam en Den 
Bosch) . 
Voorts is hij voorzitter sectie jeugd van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
jeugdbescherming . Zijn expertise ligt op het terrein van het familie- en jeugdrecht, in het 
bijzonder het relatierecht, afstamming en gezag , evenals het civiele jeugdrecht, 
jeugdbeschermingsrecht, het jeugdstrafrecht en de jeugdzorg. In zijn afsluitende lezing zal hij 
suggesties aanreiken voor een innovatieve en structurele aanpak ter voorkoming van 
huiselijk geweld en dierenmishandeling . 

9 



De relatie tussen 
dierenmishandeling en 
andere vormen van 
geweld binnen gezinnen. 

Phil Arkow, Director, The Link® 
American Humane 
phila@americanhumane.org 

"H1anneer dieren wort/en mislwndeltl. /open ntensen risico; 
H1anneer mensen wordennlislwndeld. /open dieren risico. '' 

ffJ :\tv'i l'.IC~\i'. Hlli'v1A"<' 'W' ,.,..,-,_~. c~o.~~" .u-......,. t.~ .... t/1/r' 

Onze kijk op huisdieren is 
drastisch veranderd ..... 
Hun rol in ons Ieven ook .. 

f:en familie in New Orleans 
weigerde t e evacueren naar een 
huisdier-onvriendelijk 
opvangcentrum na de orkaan 

Roles of Pets in U.S. Household s 

l Wat is de li_n_k_? ___ --~ 

De "Link" tussen 
Dierenmishandeling 
en andere vormen 
van huiselijk geweld 

"als huisdieren 
warden mishandeld, 
/open mensen risico; 
als mensen 
(kinderen, vrauwen, 
ouderen) worden 
mishandeld, /open 
huisdieren risico 

Buitenstaanders realiseren 
zich niet dat huisdieren 
bij de familie horen! 

• Er zijn meer Amerikaanse families met huisdleren dan met 
kinderen 
• In Amerika wordt meer geld uitgegeven aan eten voor 
huisdieren dan aan eten voor baby's 
• Er zijn meer honden in de VS dan dater mensen Ieven in 
sommige Europese landen ... . en er zijn zelfs meer katten dan 
honden! 
• De huisdieren industrie is de 7e grootste industrie in de 
retailsector 
• In de VS heeft een kind een grotere kans op te groeien met een 
huisdier dan met een vader. 

Wie verzorgen deze 
huisdieren? 

/,MfiZICAN Hlii\:'.AN 

Gezinnen met kinderen! • 
67.7% van de huishoudens met kinderen 
jonger dan 6 jaar bezitten huisdieren 
74.6% van de huishoudens met kinderen 
ouder dan 6 jaar bezitten huisdieren 

Vrouwen zijn in 74.5% van de gevallen de 
verzorgers van de huisdieren. 

Dierenartsen herkennen risico voor 
huiselijk geweld voor 3 primaire 
populaties ... 

KIMIINESS TO UIMAlS. 

1'1...,.. -. ~>lit-on ... d*.i.•>( ""~ J- • 
"'·t.Nw....n l'W.bt.--t"i<,..>l,ill -~tNt.$.. 

"'"'"'- .w.-- .... I_ 
~J•od j,. 1:1...;,. h,-at•.,.ll«'*~14 m1~ lim b.· h..u 

I ..J.. tJbot<> kf tlo4 ... <! ... _. 1,;hf'Ofl, tt• d~~t~tio>l~>a 
,,...,. ,,.."'" l\o!o •l -.tioi d .. It~~ ~....:W.~;>4' 
.,.._.,bott..,..foMt" .. ..,."""'~ u .. ._ 
~ .-. tllh lmo> ~~ t~·._ .,.. ... ,._ .c~,J • t»k 
~·p131* a,.. _,1;,_\>f'tlJ .. '"· !>llol•••t '"""*' d-· >¥'f"'ll 
IJ.im II'~ .,. ~ f*'- ·~ t.>~t~t and lioa. ,._.,."'I"M<b .-~IV...dt~ ... 1 ........ t." .. 
a~Akj• .. r••-..lr ,\,M.l ......... ,,'l>,lolf1br-:"*\• 
•-4. \t>d i.f.t.tl ~aM•· ,_, ..tu:uo :tt<>l$ tt•"f •H ~-
t,....~ .t lhf. '--lot 

"'''"it ... tnJ '*'"''*'.d .wa.r«t:-ti:ot • ~ 
'-•'tt• ., ...... l<f!t •l>o>.tMti>t•11M'Ifb.i) "'" 
...M~l#"W~'>:r~~ \.,\j,bt•M•m..J 
k ~{>t ~ .. (<; .. l,kw lho JIDI>W"li'->1.-b }..,~. 

'<~10 (~~ ~ :..t: ~*~ ~\~~= -· 

"What show3 s ~ dlspooitiln tim to abuse 
a poor dlJnb a..t~R l ~ the bepmg rJ a 
t<USe that 1m; to rdlllery llld nuder." 

American Sunday School Union, c. 1850 



[ Dit is niet nieuw ... 
"Een van de meest gevaarlijke dingen die een kind kan 

overkomen Is dat deze een dier mlshandelt en doodt en er 
zomaa r mee wegkomt"' Maraaret Mud (1901 · 1978} 

"een worm, een vl1eg en aile levende wezens kunnen piJn voelen; 

( Als weals Jongetje leren wreed te zijn, groelen we nit!t op tot een 
geed mens. -Cobb Juvenile Reader, No 2 (1832) 

"We moeten !etten op de neiging van kinderen om dieren te 

mishande len; en als ze deze neiging hebben moeten we dat 

goedsch1ks of kwaadschiks afleren. Want het doden en martelen 
van d1eren zal stelselmatig leiden tot verhardlng van het gevoel 

John Locke (1631· 1704) 
"Het •s du•deliJk da t als 1emand houdt van d1eren en er 
voor he eft, h•J oak be ter m staat is tot mededogen met ZiJn 

medemens" 
Sl ThomuAqu·nu\l22S 1214) ~ 

jverschillende vormen T 
Huiselijk 
gewetd 

Sexuele 
mishandeling 

Ontwikkeling 
van kinderen 

'dieren· 
verzamelen' 

D ie ren 
gevechten 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

Mlsbruikende partner mishandelt, doodt, dreigt 
huisdier om partner te vernederen, te 
int imideren en te Iaten zwijgen 
Mishandelde vrou wen durven het huis niet uit 
door angst dat de partner het huisdier 
vermoordt 

Ouders doden. mishandelen of bedreigen dieren 
om kinderen te dwingen tot sexuele 
handelingen of tot stilzwijgen 

Kinderen die dieren mishandelen of daar getuige 
van zijn houden daar vaak levenslange last van 

Men sen die in de war Zljn, vaak ouderen, houden 
grote aantallen d1eren 

Volwassenen en jongeren die deelnemen a an 

hondengevechten ~ •· •...• ,'-. ..... ~ ,. ~. ,1_ 

[ Hoe definieer je dierenmishandeling? 

· .. ..._ !\ r H ll i"·~ .·\ ...... 

\

Echter, de huidige situatie is nogall 
complex; we weten dat I 
1. Huisdieren dee I uit maken van het hedendaagse gezin 
2. De wreedheid van kinde ren ten op zi chte van huisdieren 

afwijkend gedrag is, wa t veronderstelt dater sprake is van 
a. een potent, ee l slachtoffer 
b. een potentiele ontwikkeling tot een criminele carriere 
c. de noodzaak tot in terventie 

3. Dierondersteunde interventies kun nen een beschermende 
factor betekenen bij de behandeling van deze kinderen 

\

Waarom moet dierenmishandelingl 
seneus genomen worden? 1 

· Dierenmishandeling kan men sen identificeren die ook in andere 
cr iminele activiteiten zi jn verwikkeld 
•Dierenmishandeling kan huiselijk geweld a an het Iicht brengen 
•Oierenbeschermers zijn vaak de eersten die te hu lp geroepen 
worden en toegang krijgen tot de familie in crisis 
•Dierenmishandeling is vaak een indicator dat kinder en en 
anderen ri sico I open 
·Getu igen of slachtoffers praten gemakkelijker over de 
dierenmishandeling dan over andere vormen van hu iselijk geweld 
•Oierenmishandeling begint vaak in de vroege jeugd. di t bied t 
mogelijkheden voor tijd ige en eff1c1ente interventies. 
•Dierenmishandeling betekent lijden voor de slachtoffe rs 

~ '. ··- ' .. ~.:~~ .. ~'!!:: .... , 

\ Hoe definieer je dierenmishandeling? -] 
De wenelijke deftnitle5 vaneren van st.-at tal staat ~n de pubheke mening 
houdl zteh niet aCJn wetteltjke standaarden Over het aiRemeen betreft het, 

WelztJnscondatles 
Slechte fysteke condttte 
Onvoldoende voer. water beschutllng 
Geen zorg van de dterenans 
Dehydratae 
Ondervoedinn 
Klttten tn vacht 
lnfecties door parastelen 
In de sleek gclaten 

Physteke letsel 
kneuzmgen 
botbreuken 
laestes 
brandwonden. scalds 
Drugs d1e aan hutsd•eren 
wordt gegevens 
Schotwonden 

Omgevtngstactoren 
Smenge omgevtng, geen dnnken 
T e vee! dteren op kletne plek 
Dode dteren tn de rUimte 
Inadequate voorzienmgen voor IIcht, 
temperatuur of vent•latte 
Uttwerpselen en/of unne 
Oteren dte Ieven tn gemotonseerde 
voertutgen 

Oveng 
Sexuele mtshandeltng van 
dleren 
Hondengevechten 
Rehgteuze offers van dteren 



I Waarom zijn mensen -;;:;ed~ dieren? - ~ 
Er zijn vee/ redenen voor agressie, zoals: 
-Onwetendheid en onvermogen tot empathie 
-Het gevoel boven dieren te staan (vinden dat je er mee kan 
doen wat je wilt) 
-Mishandelaars hebben mishandelen in hun jeugd aangeleerd 
-Het geloof dat mishandelen mag en zijn nut heeft 
(mishandeling is een kwestie van macht en control e) 
-Religieuze en plaatselijke subsulturen 
-Gebrek aan vaardigheden om problemen op te lessen 
-lrritatie veroorzaakt door gedrag van een huisdier: Ievert 
frustratie en woede naar dier op 
-Persoonli jkheidsstoornis: gebrek aan impulscontrole 

/\1\:ifRiCAN Hlltvi/\Nl 

I Hoe werd de relatie bestudeerd? 

SO's: 

David Berkowitz 
"Zoon van Sam" 

geschiedenis van 
renmishandeling onder 

rie-moordenaars Jeffrey Dahmer ••. 

Albert DeSalvo 
"Boston Wurger" 

en zijn hond Frisky 

\.[} :\,\' ".!(1\N HlltvlJ\'.iF 
~ ,..,,.,,,,~,·c~,,.;,,4" ",,,..,.~,~ul*17 

[Wat toont het o~oek aan? 

~
erenmishandeling en andere misd:Jden 
rnold Arluke & Carter luke, 
rtheastem UniverSity & Massachusetts SPCA, 1997 

153 veroordeelden voor d1erenm1shandehng 1n de penode 
1975-1986 werden gevolgd vanaf 10 jaar voor en 10 1aar 
na het 1nc1dent om te onderzoeken of dterenmlshandehng altiJd vooraf 
gaat aan m1sdaden tegen medemensen 

-70% van de dterenmlshandelaars had oak veroordehngen voor 
geweldmisdriJven, drugs, e1gendomsvern1ettgtng of openbare 
verstonng (dit percentage 1s 22% voor de ntet-dierenmishandelaars) 

-44% van de d1erenm1shandelaars pleegden na de d1erenm1shandel1ng 
een andere m1sdaad, 56% had al eerder een m1sdaad begaan 

- Conclusie 01erenm1shandeling le1dt n1et alt1jd tot geweld tegen mensen maar 
we ZIJn met verbaasd als er een sterk verband zou ZIJn 

I Hoe werd de relatie bestudeerd? 

1970's: 

Via de 
"Triade" van 
gedragingen 
in jeugd van 
vele 
moordenaars 

I Hoe werd de relatie bestudeerd? 

1990's: 
Schietpartijen op 
Amerikaanse scholen: 
SO% van de daders 
heeft een 
voorgeschiedenis van 
dierenmishandeling 

I Wat toont het on~~ 
Een studie van 922 zaken van opzettelijk geweld tov hutsdieren 
en 504 zaken van extreme verwaar1ozing van hutsd•eren. 2000 

Mannen zijn in 94% 
de daders 

31% van het opzettelijke 
misbruik word! veroorzaakt 
door jongeren < 18 jaar 

Wie zijn de slachtoffers? 
76% huisdieren 
12% boerderijdieren 
7% wilde dieren 

Vrouwen zijn in 68% 
verantwoordelijk voor 
'd1erenverzamelen ' 

Bij 21% misbrUikgevallen 
was ook sprake van 
ander geweld , n.l 

13% hu1seh]k geweld 
7% k1nderm1shandehng 
1% mishandehng van ouderen 

(~loman~So<o .. tyofth~US 10011 
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~.::~~::e~:ti::t;:::l:::ek a a n? ~ ~~~~~~~~~ 
and Later Voolent Behavoour Against Humans' ~~ 

Scht//. ~.G., Louw, 0 A., & AsCtOM, F.R. (1999) 

"Een studie van 117 agressteve cnminelen 1n een Zuid·Afrikaanse 
gevangen•s om te bepalen of er een link bestaat tussen 
dJerenmJshandehng lljdens de Jeugd en later agressief cnmtne-el gedrag 

· 63% heeft opzetteltJk een d1er mtshandeld tJjdens de k1ndeqaren 

• 38% toonde een mtense afkeer voor huJsdteren 

• 29% was getuige van dlerenmishandeling door ouder of fami lielid 

• 67% waren Jagers/stropers 

· 41 % he eft een d1er mtshandeld omdat ze er bang voor wmen 

• 16% IS aangevallen door een dter tijdens de JBUQdJaren 

I Wat toont het onderzoek aan? 

Dierenmishandeling en 
kindermishandeling 

.J 

-60% van de huishoudens, bekend staand 
als kindermishandelend of verwaarlozend, 
m1shandelden of verwaarlozen ook de 
hu1sdieren 

-Dierenmishandeling komt voor in 88% van 
de gezinnen voor waar kinderen lichamelijk 
worden m1shandeld 
-Kinderen werden 11 x zo vaak 
gebeten 
-De d1erenarts werd even vaak als 1n de 'normale 
bezocht 

\\. 
{OeVmey, D•cke r l & Lockwood, 1983) 

I Wat to ont het onderzoek a a n ? ] 

lDierenmishandeling
en huiselijk geweld 

Slachtoffers dte ook dteren mtshandelen gebrutken 
verschtllende soorten geweld {sexueel geweld, 
echteltJke verkrachttng, emot•oneel geweld en 
stalken) 

% van de s lachtoffers: 

populat1e 

D lerenmi s h a nd e ling 
. Emotioneel geweld 97% 

Gee n dierenm ishand eling 
93% 

- Physlek geweld 91 % 
• Verkrachting blnnen 
het huwelijk 41 % 

- Sexue el gewe ld 3 5 % 
- Stalken 2 3 % 

5ommons A & leh•r>an P r2007t E •piOflnljj 
the lon). tJef>,•een peL aOus• 01n0 contr< ;t.ng 

~av•ors n voo•ent relal101'11ohl01i Journlll of 

m•rpet5c.,.al V.o••n~e 211.9' 121 1-1222 

90% 

26% 
23% 
15% 

I Wat Ia at onderzoek zien?? 

0 20 40 
(Survey of per-owntng women m domesrrc 
vrolence shelters and m vet elm res ("non 
abusers"). 2005, FIR EPA W) 

I Wat toont het o nderzoek aan? 

Dierenmishandeling en 
huiselijk geweld 

,-v;o van de mtshandelde vrouwen ui 
opvangtehuts rapporteerden dat partner hun 
hu1Sd1er mishandelde bedre1gde of had gedood 

32°/o meldde dat hun k.nderen hu1Sd1eren 
verwondden of doodden !A.!. (Ioo~. 1')911 

68°/o van m1shandelde vrouwen 
rapporteerden dw1ngend, controlerend 
geweld tegen hel hu1sd1er 

87°/o van de 1nc1denten 
gebeurde 1n het bLJZ•Jn van 
vrouwen 
75°/o van de 1nC1denten 
gebeurde tn het biJZIJn van 
k1nderen l'l""....,l I'.~'J4 ., •. 

lDi~;enmishandeli,:.g -~ en huiseliJk ~e~eld I 

Do animal 

abusers differ 

f rom non

abusers in 

t heir attitudes 

toward 
animals? 

fll Abus;rs 
I I 

• Non-Abusers 

Een seneuze zaak op he/ 
plat/eland 

Susan Walsh w1ens getu1gems 
aan de autorr1e1ten van Ma1ne resultee rde tn de 
eerste wet d1e d1eren deel u11 het maken van 
hu,seiiJk geweld beschermmgsmaatregelen 

"Het w. ar.en niet aileen de h~den en ka tte;;~a.r ook l 
de schapen en kippen. lk was doodsbang voor hun 
welz11n. lk wi.st dat als 1k weg zou gaan, hij geen 
enkele aarzeling zou hebben om ze te doden. HIJ had 

al eerder gedaan: •. New York Ttmes 4/ 1106 

. \ I •l I·· \' 



Geweld tegen - J 
ouderen en dieren 

Impact van dieren
mishandeling 
op mishandelde vrouwen 

1. Houdt het 'landschap van angst' in stand 
2. Toont de mach! van de mishandelaar 
3. Waarschuwt haar dat zij de volgende kan zijn 
4. Neemt haar bran van !roost weg 
5. Weerhoudt haar om te vertrekken 
6. Bevestigd dat er voor haar geen veilige plek is 

18% - 40% van de mishandelde vrouwen kan 
geen onderdak vinden in een tehuis zonder 
angs~. te ervaren v~or_het f"[l r\M R!C'\N HlllvLAN. 
weiZIJn van hun hu1sd1er ~ ,....,....,. .... c ........... H .. - .~ ..... , u r 

Geweld tegen 
ouderen en dieren 

1. Door negeren van het huisd1er 
2. Verwaarlozing huisdier 
3. Het verzamelen van huisd1eren 
4. Hechting en verlies huisdier 
5. Waarborg veiligheid van de hulpverlener, 

thuishulp wanneer er een huisdier is 
6. Dierenmishandeling word! gebruikt 

als dwangmiddel en controlemechanisme 
Wanneer er sprake is van hwsdteren Zl}n er 
vaak creat1eve benadenngen en oplossmgen 
nodtg biJ mterven/les door de hulpverleners 
vanwege de gehechthetd van de cflenten aan 
hun d1eren 

I DUS WAAROM WETTEN EN 
l STRAFFEN AANPASSEN ?? 

• Een voorgesch1eden1s van dterenmtshandehng is een betere predtclor van 
seksueel geweld dan eerdere veroordehngen voor moord. brandshchhng of 
vuurwapengebruik 

• Buurtbewoners zijn eerder gene1gd d1erenm1shandeltng a an te geven 

• Slachtoffers ZIJO eerder gene1gd erover te praten - een IJSbreker 

• Dierenmtshandeling komt zelden voor in I SOle men! - !OpJe van de IJSberg 

• Gevallen genereren aanz1eni1Jke pubi1C11e1t
pos1t1ef of negat1ef 

• We hebben te maken met dezetfde daders 

I Wat toont het onde~ek ~an? J 
Dierenmishandeling 
en geweld tegen 
ouderen 
• 35% van de hulpverteners rapporteerde dat cllenten 
melden dal dieren worden bedreigd, verwond , vermoord of verwaarloosd 
- 45% van de hulpverleners constateerde opzettelijke dierenmishandeling of verwaartoz1ng 
van huisdieren 
• 92% constateerde dierenverwaarlozing samenhangend met een onvermogen van de client 
om voor ZIChzelf te zorgen meldingen van dierenmishandeling kunnen een belangntk 
waarschuwingssignaal zijn 
• 75% meldde dat' zorg voor dieren' beslissingen beinvloedde met betrekk1ng tot het 
accepteren van interventies van de hulpverleners 
- ·stechts 35% van de hulpverteners stellen vragen over huisdieren bij de intake of bit het 
onderzoek, 25% van hen heeft richthjnen voor he! melden van geweld en 19% heeft cross
traming gevolgd 

Survey of 200 APS profe5Sionals 2001. HSUS & National Ceflter on Elder Abuse 

Mv1FRICAN Hlll'v'.'\Nf 

IBELANGRIJK I 

1. Dierenmishandeling moet 
beschouwd en gedocumenteerd 
worden als een menselijke welzijnskwestie 

2. Dierenmishandeling moet 
worden geherdefinieerd als huiselijk geweld 

3. Het netwerk van hulpverleners 
moet 'over en weer' (cross-trained) getraind 
worden om aile vormen van huiselijk geweld 
te herkennen en te raporteren 

f"[J ·\t,·; i\IC:\N Hllt\·1;\'-.t 
~ p, ..... .., .~,c..,;Jw~J. ,.,-,,~ ...... Je• 

[ Dus waaro;:;;-gaat het dierenartsen a an? 

"Dierenartsen hebben een ideale positie om 
dierenmishandeling te iden!lficeren en te behandelen. 
Wanneer het ernstig is of onmogelijk effectief te 
behandelen dan moeten ze het aan de respectievelijke 
autorteiten rapporteren. " 

-- Marl< Lawne, Ch1ef Vetennarian 
RSPCA New South Wales, Australia 

100% van de dierenartsen geloven dat NAI (non
incidental injury) bij dieren voorkomt 
2 /3 van de dierenartsen hebben persoonlijke 
ervaring met NAI gevallen 

• AmeriCan Humane/Cok>rado Vetennary MediCal Assn 2003 



!Dus ~om gaat het dterenartsen aan? =:==J 
1 Om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen 
2 Anderen te beschermen tegen risico's 
3 D1ergeneeskunde is een zorgend beroep 
4 ZIJ hebben een gevest1gde pos1tie in 

volksgezondheidspenkelen 
5 0 1erenartsen ZIJn het best opgeleid om voldoende zorg voor 

d1eren te 1dentificeren 
6 Het biedt de mogelijkheld de hoogste standaarden te 

bereiken voor het welzijn van dieren 
7 Om bruggen te slaan naar groepen 1n de gemeenschap 
8 Om de status van het beroep te vergroten 
9 Om het welz1jn van d1eren te vergroten 

[ Wat wordt ~r nog meer gedaan? 

BELEID: Welten in staten betrekken ook geweld tegen 
hU1sd1eren in hun beschermende maatregelen 

BELEID: Wet maakt het 
mogelijk dat er cross
reportmg van 
verschillende vormen van 
huiselijk geweld 
plaatsvindt 

Ammal Care /Control must report 
child abuse : 

Calif Matne Ohto W Va 
Ve ts must report child abuse 

Calif Colo 
CPS may or m ust report antma l 
a buse 

C alif f la La Matne Mass 
Neb Ore Tenn W Va 

Communtty Lmk coaltltes tegen geweld 

Cross ·reporttng protocollen 

C ross-tramtng programma s 

• 
r;.JQf!; 

ABUSE 

Het aansporen van dterena nsen om btJ verdenktng van 
dterenmtshandehng oak andere au tonletlen tn te schakelen, 
zeker wanneer de preble men voor de clien t onoplosbaar ltjken 

Oterondersteunde •nterventies voor kwetsbare 1eugd 
· At-nsk teenagers 
- Specta te slachtoffer th erapre honden rn kr ndertehuizen 
. AAT dreren om krn deren lrJdens he! geturgen voor de 

rechtbank troost le breden 

!:·-~. ·~.~~ =~~:i:i:;~'~:s~0Q~ 
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['0Jat is er al a~edaan? 

Psychologie: De ontwikkeling van zes meetschalen voor 
plegers van geweld 

Diergeneeskunde: de ontwikkeling van klinische cnteria 
voor Non-Acc1dental In jury (NAI)- diergeneeskundige 
forens1sche onderzoeken. Ammals CSI 

5 onlangs gepublrceerd e boeken 

\.\-~ "!C•\f . H LJr .... · ''I'. 

I Wat is er al gedaan? 

WETGEVING: State laws (wetten) 
- sommige vormen van dierenmishandeling worden 

beschouwd als m1sdrijf ( geen vergrijp) (45 staten) 

· psychologrsche behandeling 
t. b. v agress1ebeheers1ng biJ jongeren en volwassenen 
verplicht , ook in het geval van dierenmishandeling (27 
staten) 

· veroordeelde dierenmishandelaars mogen geen 
hUisdieren houden (6 staten) 

[Welke-stapp~n ~id-en o~d;~ome~~
RICHTLIJNEN VOOR PRAKTIJK EN POLITIEK 

___ ] 

· o pvang 
reahseren voor 
mensehjke en 
drerhJke 
slachtolfers 
van hUISelrJk 
geweld 

'·' 

· Het bouwen van 
drerenopvangplekke n 
ap het terrern van de 
apvangtehurzen 

\ r. \. 



[W'elke stappen worden ~nde7nom~? j 
Wat kunnen we doen voor mishandelde vrouwen met 
gezelschapsdieren? 

1_ Verwijs clienten naar dierenopvang programma's 
2. Zorg voor veiligheid 
3_ Help clienten het eigenaarschap te bewijzen (licenties, 

vaccinaties. dierenartsrekeningen) 
4. Help clienten achtergebleven dieren terug te krijgen 

(door preventieve maatregelen) 
5. Help clienten met het verwerven van permanente 

huisvesting waar dieren gehouden mogen worden 
6. Zorg voor contacten met en verwijzingen naar 

dierenopvang 
7_ Sluit je aan bij gemeentelijke en landelijke coalities 

\[J ;,t,! RiCAN Hlltv'."-N:-
~ ,.,.,..~(c ... w ... & ,,_., (..,..~ ~.~~ 

[ Wat je zelf kunt doen l 
1. Zet de Link op de politieke agenda 

2. Geef het een plaats in je praktijk: vraag standaard naar 
welzijn van het huisdier tijdens consulten en intakes, 
doorverwijzingen . onderzoeken enz_ 

3. lntegreer de zorg voor dieren in het netwerk van 
gemeenschapelijke zorgverleners 

4. Pak de telefoon en nodig andere disiplines uit om een in
service training voor uw werknemers te verzorgen en 
verzorg trainingen bij hen. Deel elkaars kennis en 
literatuur. 

"Huiselijk geweld is een 
kwestie van macht en 
controle. Vaak is de 
keuze van het 
slachtoffer 
opportunistisch_ Zodra 
een lid van de familie is 
misbruikt, lopen aile 
anderen in het gezin 
gevaar_" 

- Ph1l Arkow, .. Breaking the Cycles of Violence 

I Welke stappen ~rden onde.':!2?m~n? OJ 
*PROFESSIONELE LINK TRAINING & ONTWIKKELING 
· Faculte1t Rechten · Sociale werk scholen 
· Ople1ding Dierenarts - Politle academ1e trainingen 

Verhoogd gemeenschapelijk bewustzijn 
"Studies Iaten zien dat 
dierenmishandelaars waarschiJnl ijk ook 
hun k1nderen mishandelen. Als je een dier 
opmerkt dat mishandeld of verwaarsloosd 
word!, rapporteer dill 
Een ouder die bij thuiskomst de kat een 
schop geeft is waarschtjnlijk aan het 
~opwarmen~ 

Busadvertenbes. 
BaltJmore, MD 

-\1\iERI< ... :\N HUM:\Nf_ 

Bronnen I I 

www.americanhumane.org 

Speaker's Bureau! 

De link tussen 
dierenmishandeling en 
andere vormen van 
huiselijk geweld 

"U'anneer dieren worden misluuuleltl. /open mensen risico: 
H'anneer mensen wort/en mishandled. !open dieren risico." 

\.[) \ '\ , Hl •, 
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