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Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

Gert-Jan Prosman, Sylvie Lo Fo Wong, Elske Bulte, Antoine Lagro-Janssen

Inleiding

Partnergeweld is een groot probleem in de gezondheids-

zorg en kan resulteren in een toename van het zorgge-

bruik onder vrouwen.1,2 Voorbeelden van partnergeweld (PG) 

zijn fysiek geweld (slaan, schoppen, verstikking), seksueel ge-

weld (gedwongen seks), psychisch misbruik (stalking, verne-

dering, bedreigingen) door een (voormalige) partner. Uit (in-

ter)nationale onderzoeken2-6 blijkt dat 30% van de vrouwelijke 

patiënten in de huisartsenpraktijk ooit met partnergeweld is 

geconfronteerd. Hoewel men heeft aangetoond dat er een re-

latie bestaat tussen partnergeweld en gezondheidsklach-

ten,7-11 zoals meer gebruik van psychofarmaca9,12 en chronisch 

onverklaarde pijnklachten,13-21 constateert slechts 0-3% van de 

zorgverleners dat er sprake is van partnergeweld.22 Mishan-

delde vrouwen bespreken geweld zelden spontaan met hun 

huisarts.23-25 Het is onvoldoende bekend of de toename aan 

zorggebruik te wijten is aan partnergeweld of dat andere fac-

toren, zoals onderwijs, sociale achtergrond en etniciteit van 

invloed zijn op deze uitkomsten. De hoge prevalentie van 

partnergeweld en de negatieve gezondheidseffecten onder 

mishandelde vrouwen benadrukken het belang van vroegtij-

dige herkenning van partnergeweld. Het doel van dit onder-

zoek is om kenmerken van het zorggebruik van mishandelde 

vrouwen te vergelijken met dat van vrouwen die geen slacht-

offer zijn. De klinische relevantie is dat er meer inzicht komt 

in het zorggebruik van mishandelde vrouwen.
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Achtergrond Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat er een rela-
tie bestaat tussen partnergeweld en een toename van gezond-
heidsklachten. Vroegtijdige herkenning van partnergeweld door 
huisartsen is noodzakelijk om een toename van gezondheids-
klachten te voorkomen. Over het zorggebruik van mishandelde 
vrouwen in de huisartsenpraktijk is weinig bekend. Wij hebben 
onderzocht of het zorggebruik van mishandelde vrouwen ver-
schilt van dat van niet-mishandelde vrouwen.
Methode Een gematcht case-control-onderzoek met behulp van 
elektronische patiëntendossiers (EPD’s) uit 16 huisartsenpraktij-
ken in Rotterdam. We hebben de EPD’s van 50 slachtoffers van 
partnergeweld over een periode van vijf jaar geanalyseerd. De 
EPD’s van de controlegroep, die bestaat uit 50 vrouwen van wie is 
vastgesteld dat ze geen slachtoffer zijn van partnergeweld, heb-
ben we gematcht op huisartsenpraktijk, aantal kinderen, leeftijd, 
land van herkomst en opleidingsniveau. In beide groepen hebben 
we het aantal huisartsenbezoeken, aantal verwijzingen, aantal 
voorgeschreven recepten en de reden van het huisartsenbezoek 
geanalyseerd.
Resultaten Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld be-
zochten de huisarts bijna 1,5 keer vaker dan niet-mishandelde 
vrouwen. Zij hadden meer sociale problemen (OR = 3,5; 95%-BI 
1,2-10,5; p = 0,01) en gynaecologische en zwangerschapsklach-
ten (OR = 3,0; 95%-BI 1,3-6,8; p = 0,009). Huisartsen verwezen 
slachtoffers van partnergeweld vaker voor aanvullend specia-
listisch onderzoek (OR = 3,6; 95%-BI 1,1-12,2; p = 0,03) en voor 
psychische hulp (OR = 2,9; 95%-BI 1,2-7,1; p = 0,02). Mishandelde 
vrouwen kregen veel vaker antidepressiva voorgeschreven dan 
niet-mishandelde vrouwen (OR = 4,1; 95%-BI 1,5-11,6; p = 
0,005).
Conclusie Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld vertoon-
den een hoger zorggebruik dan niet-mishandelde vrouwen. Deze 
uitkomsten geven huisartsen meer inzicht in het patroon van zorg-
gebruik van mishandelde vrouwen, waardoor ze deze problema-
tiek eerder kunnen herkennen en ze adequater beleid kunnen in-
zetten.
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Wat is bekend?
 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld hebben meer 

gezondheidsklachten.
 ▪ Huisartsen hebben moeite met het herkennen van partner-

geweld bij vrouwen.
 ▪ Mishandelde vrouwen zijn terughoudend en bespreken part-

nergeweld niet snel spontaan.
 ▪ Er is weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken van zorg-

gebruik onder de slachtoffers van partnergeweld in de huisart-
senpraktijk.

Wat is nieuw?
 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld bezoeken de 

huisarts vaker dan vrouwen die niet mishandeld worden.
 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld krijgen ook meer 

verwijzingen voor diagnostisch onderzoek in een ziekenhuis.
 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld worden vaker 

verwezen voor psychische klachten en krijgen meer antidepres-
siva voorgeschreven.

 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld bezoeken vaker 
het spreekuur met gynaecologische en zwangerschapsklachten.

 ▪ Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld bespreken vaker 
sociale problemen met de huisarts.
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Methode 
Onderzoeksontwerp en deelnemers
Naast een interventieonderzoek voor mishandelde moeders 

hebben we in 2009 een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd 

in zestien huisartsenpraktijken in Rotterdam.6 De deelne-

mers aan dit gematchte case-control-onderzoek, die we heb-

ben geselecteerd uit dit wachtkameronderzoek, hebben een 

vragenlijst om partnergeweld vast te stellen ingevuld (de 

-

ming gegeven voor inzage in het elektronisch patiëntendos-

sier (EPD). Inclusiecriteria waren: vrouwen (≥ 18 jaar) die in 

maart 2009 de huisartsenpraktijk hebben bezocht, één jaar 

staan ingeschreven en een partner hebben (gehad). Met be-

hulp van de EPD’s hebben we een retrospectief onderzoek uit-

gevoerd naar de relatie tussen partnergeweld en zorggebruik. 

Matching tussen cases en controles vond plaats op basis van 

dezelfde huisartsenpraktijk, leeftijd, opleidingsniveau, aantal 

kinderen en land van herkomst [tabel 1].

Metingen en uitkomsten

partnergeweld.5 De EPD’s van zowel cases als controles hebben 

we geanalyseerd op consultfrequentie, verwijzingen, aantal 
26 [Tabel 2] 

beschrijft de gedefinieerde uitkomsten.

Gegevensverzameling en -analyse
We hebben de EPD’s gecodeerd op huisartsenpraktijk en de 

gegevens anoniem verzameld. Twee onderzoekers (GJP, EB) 

hebben alle dossiers beoordeeld, waarna de onderzoeksgroep ze heeft besproken. Ook hebben we onderzocht of partnerge-

weld in het EPD was gedocumenteerd. We hebben de gege-

vensanalyse met SPSS uitgevoerd (versie 17.0). Het verschil in 

gemiddeld aantal huisartsbezoeken per jaar tussen cases en 

controles hebben we met de onafhankelijke T-test getoetst. De 

oddsratio’s (OR) en het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) 

van het aantal verwijzingen, de recepten en de redenen voor 

huisartsbezoek hebben we geanalyseerd met de Pearson chi-

kwadraattoets, waarbij we p ≤ 0,05 hebben gedefinieerd als 

statistisch significant.

Resultaten 
Onderzoeksgroep

-

den ingevuld toestemming gegeven voor inzage in hun me-

disch dossier [figuur]. Ook na verschillende pogingen hebben 

huisartsen 41 EPD’s (van 2 cases en 39 controles) niet beschik-

baar gesteld. Vijftien (5 cases en 10 controles) van de resterende 

122 dossiers hebben we uitgesloten omdat de patiënten te kort 

in de huisartsenpraktijk waren ingeschreven. Matching tus-

sen de 50 slachtoffers met 57 controlepatiënten op huisart-

senpraktijk, aantal kinderen, leeftijd, land van herkomst en 

opleidingsniveau [tabel 1] vond daarna plaats. Leeftijd, land 

van herkomst, aantal kinderen en opleidingsniveau vertonen 

geen statistisch significante verschillen tussen cases en con-

trolegroep [tabel 1].

Tabel 1 Kenmerken van de onderzoeksgroep van vrouwen die wel en 
geen slachtoffer zijn van partnergeweld

Partnergeweld 
n = 50

% Geen partnergeweld
n = 50

% p

Leeftijdscategorie 
in jaren

0,93

19-25 9 18,0 6 12,0

26-35 10 20,0 12 24,0

36-45 10 20,0 11 22,0

46-55 10 20,0 10 20,0

> 55 11 22,0 11 22,0

Geboorteland 0,07

Nederland 25 50,0 34 68,0

Niet Nederland 25 50,0 16 32,0

Aantal kinderen 0,58

Geen 16 32,0 10 20,0

1 11 22,0 12 24,0

2 15 30,0 19 38,0

≥ 3 8 16,0  9 18,0

Opleidingsniveau* 0,17

Laag 13 26,0 6 12,0

Middelbaar 22 44,4 29 58,0

Hoog 15 30,0 15 30,0

* Opleidingsniveau: laag (geen school, basisschool, lager beroepsonderwijs); 
middelbaar (mavo, havo, vwo en middelbaar beroepsonderwijs); hoog (hbo 
en wo).

Figuur Stroomdiagram van de werving

 

214 vrouwen die in de
wachtkamer van de

huisarts de
CAS-vragenlijst invullen

163 vrouwen gaven
toestemming voor
inzage in hun EPD

122 vrouwen
(EPD beschikbaar)

107 vrouwen
(EPD beschikbaar) 

41 vrouwen (EPD niet
ontvangen van huisarts)

15 vrouwen geёxcludeerd
omdat ze korter dan een

jaar in de praktijk
ingeschreven waren

57 vrouwen zonder
partnergeweld

7 vrouwen (EPD’s met de
minst goede match)

51 vrouwen gaven geen
toestemming voor
inzage in hun EPD

50 vrouwen zonder
partnergeweld

50 vrouwen met
partnergeweld
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Interpretatie
Uit andere onderzoeken blijkt dat mishandelde vrouwen va-

ker ondefinieerbare pijnklachten en psychische klachten ver-

tonen,9,15,17,19 wat leidt tot een toename van verwijzingen voor 

aanvullend diagnostisch onderzoek. Dit is in overeenstem-

ming met onze bevindingen. 

Het hoge percentage verwijzingen naar de geestelijke ge-

zondheidszorg (ggz) is consistent met andere onderzoeken,9,10,16 

waaruit blijkt dat mishandelde vrouwen in vergelijking met 

niet-mishandelde vrouwen zes keer vaker depressieve klach-

ten hebben.6,10

Ons onderzoek laat geen significant verschil zien in psy-

chische klachten onder vrouwen die wel of niet slachtoffer 

zijn van partnergeweld, in tegenstelling tot een ander onder-

zoek dat een verdubbeling onder mishandelde vrouwen con-

stateert.18 Het merendeel van onze deelnemers woont in de 

achterstandswijken van Rotterdam. Dit beïnvloedt de gezond-

heid negatief27-29 en psychische klachten kunnen hierdoor 

toenemen.30,31 Uit de Tweede Nationale Studie in de huisart-

senpraktijk, uitgevoerd in 2001, blijkt dat mensen uit stedelij-

ke gebieden met een beperkte sociale steun meer contact met 

de huisarts hebben, dan mensen uit niet-stedelijke gebieden 

met meer sociale steun.32 Dit alles kan leiden tot minder signi-

ficante verschillen tussen case- en controlegroep. 

Het grotere aantal gynaecologische en zwangerschaps-

klachten onder de slachtoffers van partnergeweld lijkt in 

overeenstemming te zijn met de resultaten van andere onder-

zoeken.33,34

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de hulp van de re-

guliere ggz niet altijd voldoende aansluit bij wat mishandelde 

vrouwen nodig hebben.35,36

Mishandelde allochtone vrouwen hebben vaker last van 

depressieve klachten6 en overlijden vaker ten gevolge van 

partnergeweld.37 Depressieve klachten bij allochtone vrouwen 

Zorggebruik
Consultfrequentie
Het gemiddeld aantal consulten per jaar bij mishandelde 

vrouwen is 6,7 (sd = 4,7) en bij niet-slachtoffers 4,7 (sd = 4,0). Dit 

verschil is significant (95%-BI 0,3-3,7; p = 0,02).

Verwijzingen en recepten
Vrouwen met partnergeweld krijgen vaker een verwijzing 

voor aanvullend diagnostisch onderzoek (OR = 3,6; 95%-BI 1,1-

12,2; p = 0,03) en voor psychische hulp (OR = 2,9; 95%-BI 1,2-7,1; 

p = 0,02). Zij krijgen veel vaker antidepressiva voorgeschre-

ven (OR = 4,1; 95%-BI 1,5-11,6; p = 0,005) dan vrouwen die geen 

slachtoffer zijn. [Tabel 3] toont het aantal verwijzingen, voor-

geschreven recepten en de redenen voor huisartsenbezoek.

Gepresenteerde geclusterde klachten
De vrouwen met partnergeweld bezoeken de huisarts vaker 

met hulpvragen die verband houden met vraagstukken in de 

volgende clusters: sociale problemen (OR = 3,5; 95%-BI 1,2-10,5; 

p = 0,01) en gynaecologische en zwangerschapsklachten (OR = 

3,0; 95%-BI 1,3-6,8; p = 0,009).

Uit de EPD’s blijkt dat de huisarts bij 20% van de slachtoffers 

op de hoogte is van partnergeweld. 

Beschouwing
De belangrijkste conclusie van dit case-control-onderzoek is 

dat het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van mishandel-

de vrouwen hoger is dan dat van niet-mishandelde vrouwen. 

Ook hebben mishandelde vrouwen meer sociale problemen, 

gynaecologische en zwangerschapsklachten, en gebruiken ze 

meer antidepressiva dan vrouwen zonder partnergeweld.

Veelvuldig huisartsenbezoek door vrouwelijke patiënten 

met bovengenoemde problemen kan een indicatie zijn van 

partnergeweld.

Tabel 2 Geclusterde redenen voor huisartsenbezoek (ICPC-codes)

Niet-specifieke en overige klachten
Vermoeidheid (A04)
Misselijkheid en maagklachten (D02, D03, D08-10, D85-87)
Luchtwegklachten (zoals hoesten) (R01-05, R25, R27, R29, R73-75, R78)
Buikpijn (D01-06, D93)
Gewichtsverlies (T08)
Flauwvallen (A06)

Gynaecologische en zwangerschapsklachten
Vaginale afscheiding en seksueel overdraagbare ziekten (X71-74, X90, X91)
Pijn bij het vrijen (X04)
Begeleiding bij anticonceptiva (W10-14)
Spontane abortus (W82, W91, W93)
Ongewenste zwangerschap (W79)

Spier- en gewrichtsklachten
Nek- and schouderklachten (L01, L08, L83, L92)
Rugklachten (L02, L03, L86)
Andere spier- en gewrichtsklachten (L10-13, L15-20, L86, L91)

Psychische klachten
Angstklachten (P01, P74)
Depressie (P02, P76)

Neurologische klachten
Hoofdpijn (N01-03, N89, N90)
Vertigo/duizeligheid (N17)

Verslavingsproblemen
Roken (P17)
Alcoholverslaving (P15, P16)
Drugsverslaving (P18, P19)

Traumata
Fracturen (L72-76)
Beet van mens/dier en hematomen (S13, S16-19)
Brandwond/verbranding (S14)
Bloed in/uit oor, perforaties van trommelvlies (H05, H77)

Sociale problemen 
Met betrekking tot de kinderen (Z16, Z18, Z19)
Met partner (exclusief geweld) (Z12, Z13)
Werkgerelateerde problemen (Z05, Z06)

ICPC: International Classification of Primary Care
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herkennen en bespreekbaar maken van partnergeweld dient 

onderdeel uit te maken van hun opleiding. Hoewel er nog 

verder onderzoek naar gedaan moet worden, lijkt het getuige 

zijn van partnergeweld voor kinderen ook tot een toename in 

zorggebruik en de klachten te leiden. Door hier aandacht aan 

te besteden, kan de huisarts een belangrijke preventieve taak 

vervullen.

Conclusie
Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld kampen met 

meer sociale problemen en vertonen een groter aantal gynae-

kunnen voor de huisarts een indicatie zijn van partnerge-

weld.

Tot slot blijkt dat de huisarts in 20% van de gevallen op de 

hoogte was van het partnergeweld; de literatuur beschrijft 

vaak 10%.4 Alle deelnemende huisartsen waren getraind om 

partnergeweld te herkennen. Training met betrekking tot dit 

onderwerp blijkt effectief27 en verdient meer aandacht in de 

geneeskunde- en huisartsenopleiding. 

Beperkingen en sterke punten van het onderzoek
Een beperking van dit onderzoek is dat een onbekend aan-

tal vrouwen als gevolg van analfabetisme of onvoldoende 

beheersing van de Nederlandse, Turkse, Arabische of Engelse 

taal is uitgesloten. Een andere belangrijke beperking betreft 

het ontbreken van informatie uit het EPD van 25% van de 

vrouwen, mogelijk doordat de dossiervoering nog niet geau-

tomatiseerd was. Daardoor bestond de controlegroep uit een 

relatief klein aantal deelnemers. Uitbreiding van de onder-

zoeksgroep kan leiden tot meer uitgesproken verschillen. We 

kunnen de resultaten van dit onderzoek niet generaliseren 

naar minder geürbaniseerde regio’s.

Er is vaker sprake van partnergeweld onder vrouwen met 

een laag opleidingsniveau.38 Ons cohort vertoont meer mis-

bruikte vrouwen met een lager opleidingsniveau (26%) dan de 

controlegroep (12%) en de Nederlandse bevolking (21%).39 Om 

selectiebias te voorkomen is het belangrijk om te zorgen voor 

matching op opleidingsniveau. Doordat de matching en ge-

gevensextractie door onafhankelijke onderzoekers zijn uitge-

voerd, is de observer bias geminimaliseerd. 

Een ander sterk punt van dit onderzoek is dat we de gege-

vens uit de EPD’s hebben gehaald en niet hebben gebaseerd op 

interviews, die het risico op recall bias en sociale wenselijkheid 

vergroten. Bovendien waren zowel cases als controles patiënt 

uit dezelfde praktijk, zodat het beleid van de huisarts met be-

vergelijkbaar is. 

Naast ons onderzoek bestaan er weinig case-control-on-

derzoeken voor deze zeer kwetsbare groep, waarin ook alloch-

tone vrouwen zijn opgenomen.

Implicaties
Het geschetste patroon van klachten en zorggebruik onder 

vrouwen kan de huisarts alerter maken op de mogelijkheid 

van partnergeweld. Dit onderzoek laat zien dat een meerder-

heid van slachtoffers van partnergeweld (80%) ook door ge-

trainde huisartsen niet als zodanig wordt geïdentificeerd. In 

plaats van een te grote focus op de klachten, vraagt het ver-

moeden op partnergeweld een actief explorerende houding 

van de huisarts ten opzichte van de onderliggende problema-

tiek in de partnerrelatie. Het niet vroegtijdig herkennen van 

partnergeweld leidt tot een hoger zorggebruik en toename 

van kosten voor de gezondheidszorg. Ook vanuit dit gezichts-

punt is aandacht voor partnergeweld noodzakelijk.

Deze punten benadrukken de klinische relevantie van dit 

onderwerp voor studenten geneeskunde en huisartsen. Het 

Tabel 3 Zorggebruik van vrouwelijke patiënten in de huisartsenpraktijk met potentiële risi-

cofactoren voor partnergeweld (verwijzingen, voorgeschreven recepten en redenen voor 

bezoek) uitgedrukt in oddsratio (OR)

Cases  
(n = 50)

Controls
(n = 50)

OR 95%-BI p-waarde*

Verwijzingen naar:

Aanvullend diagnostisch onderzoek 46 38 3,6 1,1-12,2 0,03*

Specialist 36 34 1,2 0,5-2,9 0,66 

Geestelijke gezondheidzorg 21 10 2,9 1,2-7,1 0,02*

Voorgeschreven recepten voor:

Tranquillizers 18 15 1,3 0,6-3,0 0,52

Pijnstillers 33 32 1,1 0,5-2,5 0,83

Medicatie voor maag- en darmklachten 19 21 0,9 0,4-1,9 0,68

Antidepressiva 18 6 4,1 1,5-11,6 0,005*

Geclusterde klachten:

Niet-specifieke en specifieke klachten 46 43 1,8 0,5-6,8 0,34

Neurologische klachten 22 19 1,3 0,58-2,8 0,54

Gewrichts- en spierklachten 32 35 0,8 0,3-1,8 0,52

Traumata 15 11 1,5 0,6-3,7 0,36

Gynaecologische en zwangerschaps-
klachten

28 15 3,0 1,3-6,8 0,009*

Psychische klachten 22 15 1,8 0,8-4,2 0,15 

Verslavingsproblemen 8 2 4,6 0,9-22,7 0,054 

Sociale problemen 18 7 3,5 1,2-10,5 0,01*

* p-waarden < 0,05.
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cologische en zwangerschapsklachten. Ze maken vaker ge-

bruik van antidepressiva, en worden meer naar de ggz en voor 

aanvullend onderzoek verwezen. Deze bevindingen geven de 

huisarts instrumenten in handen waarmee ze partnergeweld 

eerder kunnen herkennen.
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