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Huiselijk geweld
Informatie voor 
HLBT-organisaties

Huiselijk
geweld in

partnerrelaties
van HLBT’s

Huiselijk geweld komt overal ter wereld voor:
onder alle bevolkingsgroepen. Dus óók onder
homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.
Geweld in partnerrelaties van HLBT’s wordt niet
altijd herkend: niet door HLBT’s én niet door de
(hetero-)omgeving. Door huiselijk geweld
bespreekbaar te maken, kunnen slachtoffers en
plegers eerder op zoek naar hulp om het geweld
te stoppen. 



Wat is huiselijk geweld? 

Huiselijk geweld is geweld dat in de
privé-sfeer plaatsvindt. Het wordt
gepleegd door partners, ouders, kinde-
ren, andere familieleden en huisvrien-
den. Huiselijk geweld kan onder andere
de vorm aannemen van kindermishan-
deling, ouderenmishandeling, eergere-
lateerd geweld (eerwraak) en geweld
in partnerrelaties. 

Geweld in partnerrelaties is een zeer
veel voorkomende vorm van huiselijk
geweld. Uit onderzoek komt naar
voren dat 12 procent van de bevolking
(1 op de 8 Nederlanders) te maken
heeft gehad met geweld in zijn of haar
relatie. Bij 80 procent ging het daarbij
om feitelijk geweld en niet (alleen) om
de dreiging ermee. 
Bij geweld in partnerrelaties wordt
meestal gedacht aan geweld in hetero-

seksuele relaties. Het komt echter ook
voor in homoseksuele en lesbische
relaties. Onderzoekers schatten dat
geweld in homoseksuele en lesbische
relaties gemiddeld even vaak voor-
komt als in heteroseksuele relaties. 

In aard en vorm ziet huiselijk geweld in
HLBT-relaties er niet anders uit dan
het geweld in heterorelaties:
• Het kan gaan om fysiek geweld, sek-

sueel geweld en geestelijk geweld.
• In de meeste gevallen is het geweld

eenzijdig van aard: een van de part-
ners (de pleger) gebruikt steeds
vaker geweld en de andere partner
(het slachtoffer) ondergaat dit
geweld. 

• Vaak wordt het geweld in de loop
van de tijd erger en gebruikt de ple-
ger steeds gemakkelijker geweld. 

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in Nederland. Ook homo’s,
lesbo’s, bi’s en transgenders (HLBT’s) kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld.
Deze factsheet geeft informatie over wat huiselijk geweld is en wat belangrijke aan-
dachtspunten zijn bij geweld in partnerrelaties van HLBT’s. Ook wordt er ingegaan
op wat je als HLBT-belangenorganisatie kunt doen om huiselijk geweld te stoppen. 

Informatie voor HLBT-organisaties

Huiselijk geweld in partnerrelaties van HLBT’s 

Er komen verschillende soorten geweld voor: 
fysiek geweld:
bijvoorbeeld duwen, schoppen, slaan, knijpen, haren uittrekken
seksueel geweld:
bijvoorbeeld aanranden, verkrachten, dwingen tot onveilige seks,  
dwingen tot seks met anderen
geestelijk geweld:
bijvoorbeeld controleren, opsluiten, bedreigen, kleineren, vernederen,
chanteren (ook financieel)
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Gevolgen van huiselijk
geweld

Huiselijk geweld is een schokkende
ervaring. Slachtoffers dragen de gevol-
gen vaak jaren met zich mee. Hetzelf-
de geldt voor kinderen die getuige zijn
van geweld tussen ouders. 
Slachtoffers van huiselijk geweld kun-
nen zowel op fysiek, seksueel als op
emotioneel gebied gevolgen ondervin-
den, zoals: 
• verwondingen
• botbreuken, kneuzingen 
• angsten
• depressies
• minderwaardigheidsgevoelens
• psychiatrische problemen
• suïcide(pogingen)
• hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie
• eetproblemen
• verslavingen
• slechte nachtrust

Bij HLBT-slachtoffers kunnen de klach-
ten versterkt worden doordat zij voor
hun ervaringen geen (h)erkenning
kunnen vinden. 

HLBT’s en geweld 
in partnerrelaties

Bij geweld in homoseksuele en lesbi-
sche relaties is het belangrijk om oog
te hebben voor de volgende aspecten: 

Vooronderstellingen over partner-
relaties van HLBT’s 
De vooronderstellingen die bij veel
mensen leven over homoseksuele en
lesbische relaties, kunnen tot gevolg
hebben dat geweld in homoseksuele
en lesbische relaties niet herkend
wordt. Ook onderschat men vaak de
ernst ervan. 
Allereerst hebben veel mensen het
idee dat geweld in partnerrelaties van
HLBT’s minder serieus is of minder
ernstig, omdat beide partners in
kracht en macht ongeveer gelijk zijn
aan elkaar. Als er al geweld zou voor-
komen, ‘dan zal de ander wel terug-
slaan of op een andere manier van
zich afbijten’. 
Ook blijkt dat veel heteroseksuelen er
vaak van uit gaan dat HLBT’s hun rela-
tie sneller zullen verbreken als er
geweld in voorkomt. De seksuele
openheid in met name mannenrelaties
beïnvloedt dit beeld sterk. Toch blijkt

”Als hij drank op heeft, 
dan begint het.” 

slachtoffer van huiselijk geweld in een homorelatie

”Het kwam steeds vaker voor en

het werd steeds gewelddadi-
ger. Het gebeurde gewoon vaak omdat

ze denk ik ook wel verwachtte
dat ik het accepteerde.” 

slachtoffer van huiselijk geweld in een lesbische relatie

23,7 procent van de slachtoffers van seksueel huiselijk geweld die bij de poli-
tie komen, is man. Het gaat dan in 9 op de 10 gevallen om een man in een
homoseksuele relatie.  

Er vallen ieder jaar in Nederland ongeveer 150 doden door huiselijk geweld.

Als mensen afkomstig zijn uit een cultuur waarin homoseksualiteit verbor-
gen gehouden moet worden, kan dreiging met ’outing’ een vorm van geweld
worden in de relatie. 



uit onderzoek dat bijvoorbeeld homo-
mannen jarenlang geweld in hun rela-
tie kunnen verdragen, juist omdat zij
streven naar een langdurige stabiele
liefdesrelatie. 
Ten derde spelen ook vooronderstel-
lingen over sekse een rol. Zo denken
veel mensen dat een vrouw een ande-
re vrouw niet kan verkrachten, of dat
een man niet stelselmatig mishandeld
kan worden. En als men wel ziet dat er
geweld plaatsvindt, wordt dit vaak toe-
geschreven aan de meest ‘mannelijke’
of sterker uitziende partner. Dit maakt
het voor bijvoorbeeld een lesbienne
met een ‘mannelijk’ uiterlijk moeilijk
om voor haar eventuele slachtoffer-
ervaringen uit te komen. 

Een geïsoleerde positie 
De heteroseksuele vrienden, buren en
familieleden bemoeien zich minder
vaak met de relatie van een lesbisch of
homostel dan met de relatie van een
heterostel. Er wordt bijvoorbeeld min-
der snel gevraagd hoe het gaat met de
relatie. Een slachtoffer hoort daardoor
veel minder vaak van anderen dat
partnergeweld niet normaal is of dat
hij of zij onvoldoende voor zichzelf
opkomt.

Taboe 
Omdat homo’s en lesbiennes vaak het
gevoel hebben zich permanent te
moeten bewijzen aan de buitenwereld,
laten ze het praten met heteroseksu-
elen over problemen in hun relatie
soms liever achterwege. Ze denken
dat het gevaarlijk en onverstandig is
om de vuile was buiten te hangen.
Ook onderling praten HLBT’s weinig
over huiselijk geweld. Veelal leeft het
idee dat het niet voorkomt. Hierdoor
blijft het taboe in stand. 

Jaloezie 
Jaloezie is een van de meest genoem-
de redenen voor het ontstaan van
geweld in HLBT-relaties. De pleger is
bijvoorbeeld bang om de partner te
verliezen en gebruikt geweld om hem
of haar onder controle te houden. Ook
is een pleger soms jaloers op de posi-
tie die de partner inneemt in de socia-
le omgang met anderen; de partner
werkt bijvoorbeeld in een goede baan,
heeft veel vriend(inn)en of krijgt veel
aandacht van anderen. De pleger
heeft het gevoel te moeten concurre-
ren met de partner en probeert door
geweld meer controle te krijgen. 
Alcohol kan ook een rol spelen bij het
ontstaan van geweld. 

Hulp aan slachtoffers 
en plegers

Slachtoffers, plegers en getuigen van
huiselijk geweld kunnen behoefte heb-
ben aan hulp, opvang en advies. Deze
behoefte varieert per ervaring en per
persoon. Sommigen willen alleen hun
verhaal een keer kwijt, bij anderen is
het belangrijk om in een therapie of
samen met lotgenoten ervaringen te
verwerken. Soms wil een slachtoffer
aangifte doen bij de politie, soms niet. 
Voor HLBT-belangenorganisaties is
het belangrijk om oog te hebben voor
de signalen van huiselijk geweld bij
leden of bezoekers. Als je merkt dat
een lid of een bezoeker te maken
heeft met huiselijk geweld, verwijs
hem of haar dan door naar het Steun-
punt Huiselijk Geweld. Een Steunpunt
Huiselijk Geweld biedt begeleiding bij
het vinden van de juiste hulp. De hulp
kan gericht zijn op het stoppen van
het geweld, het beperken en herstel-

“Ik moest er niet aan denken mijn familie te vertellen 

over het geweld dat mijn partner gebruikte. Al die jaren dat ik

geprobeerd heb ze te overtuigen dat mijn
manier van leven goed was...”

slachtoffer van huiselijk geweld in een lesbische relatie



len van de gevolgen van ervaringen en
het draaglijk maken van blijvende of
langdurige gevolgen van ervaring met
het geweld. 
De Steunpunten richten zich naast
hulp ook op preventie. Ze zijn in iede-
re regio in Nederland te vinden. Op de
site www.shginfo.nl staan de contact-
gegevens van alle steunpunten in heel
Nederland. Ook is er een landelijk
telefoonnummer: 0900-1262626. 
Mocht je als HLBT-belangenorganisa-
tie signalen krijgen dat hulp, opvang
of de aanpak van de politie niet goed
aansluit bij de achterban, treed dan op
als belangenbehartiger van de doel-
groep. Ga in gesprek met de hulp- of
opvangorganisatie of met de politie en
betrek hier eventueel de gemeente bij. 

Huiselijk geweld 
bespreekbaar maken

Aan de hand van de film van het COC
Nijmegen en stichting FLL ’Tussen
macht en onmacht: een documentaire
over partnergeweld in lesbische rela-
ties‘ kunnen HLBT-organisaties een
voorlichtingsbijeenkomst organiseren
over huiselijk geweld. Zo kun je het
thema bespreekbaar maken en het
taboe doorbreken. Het is aan te raden
om het Steunpunt Huiselijk Geweld in
je eigen regio ook in te schakelen. Zij
kunnen meehelpen bij het opzetten
van de voorlichtingsbijeenkomst en
goede nazorg bieden. 

“Hoe kan het dat ik mezelf dit heb laten overkomen? 
Als daarvóór iemand het had over slaan in een relatie, dan zei ik:

‘je laat je toch niet slaan? 
Dan ga je toch weg?’.”

slachtoffer van huiselijk geweld in een homorelatie

Het COC Nijmegen hield aan de
hand van de film ‘Tussen macht
en onmacht: een documentaire
over partnergeweld in lesbische
relaties een druk bezochte voor-
lichtingsavond over huiselijk
geweld in lesbische relaties. De
film maakte veel indruk bij alle
aanwezigen. Er volgden na afloop
van de film veel emotionele reac-
ties. Er was veel herkenning en
ook opluchting dat het taboe
bespreekbaar werd gemaakt. Ook
tijdens het paneldebat met de
deskundigen uit de film kwamen
er veel reacties uit de zaal. Er
werd onder andere gesproken
over het zoeken van hulp en over
stereotiepe beelden van plegers
en slachtoffers. 
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U kunt de factsheets ook terugvinden op

www.homo-emancipatie.nl. 

Meer exemplaren zijn te bestellen via 

info@homo-emancipatie.nl.

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door

een bijdrage van het ministerie van VWS en

is tot stand gekomen in samenwerking met

Taboe2 , COC Nijmegen en Hera.

Meer informatie
www.shginfo.nl

Het Steunpunt Huiselijk Geweld is
er voor iedereen die zijn of haar
verhaal wil vertellen over huiselijk
geweld: geweld in partnerrelaties,
kindermishandeling, ouderenmis-
handeling, (de dreiging van) eer-
wraak en uithuwelijking of andere
vormen van eergerelateerd geweld.
Telefoon 0900-1262626

www.movisie.nl 
www.homo-emancipatie.nl 

Het kenniscentrum Lesbisch en
Homobeleid is onderdeel van
MOVISIE, kennis en advies voor
maatschappelijke ontwikkeling.
Contactpersoon: Hanneke Felten,
030 789 21 10, h.felten@movisie.nl

www.taboekwadraat.nl 
Taboe2 is gespecialiseerd in trai-
ning, advies en onderzoek op het
gebied van huiselijk geweld in rela-
ties van HLBT’s. Contactpersoon:
Susanne Kers, 030 751 93 16,
info@taboekwadraat.nl 

www.cocnijmegen.nl 
Informatie over de film ‘Tussen
macht en onmacht: een documen-
taire over partnergeweld in lesbi-
sche relaties’ is te krijgen bij COC
Nijmegen. 
Contactpersoon: Karinda Janssen,
info@cocnijmegen.nl

www.wgtrans.nl
Werkgroep Transseksualiteit en
genderdysforie van Humanitas.
Contactpersoon: 
Thomas Wormgoor, 020 523 11 00,
t.wormgoor@lb.humanitas.nl 
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