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In 2010 is in Nederland de Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van
kinderen en jeugdigen uitgevoerd (NPM-2010; Alink et al., 2011). Voor dit onderzoek is
aan 1.127 professionals die beroepshalve met kinderen en jeugdigen werken
(informanten) gevraagd om gedurende drie maanden hun vermoedens van
kindermishandeling te rapporteren en daarnaast zijn alle gevallen van kindermishandeling
die in 2010 gemeld zijn bij de AMK’s geïnventariseerd. De geschatte omvang van
kindermishandeling in 2010 op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen
komt uit op 118.836 gevallen van kindermishandeling, dat is 34 gevallen op iedere 1.000
kinderen. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk
geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die
deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011). Kinderen die door zowel een
informant als bij het AMK zijn gemeld, zijn uiteraard slechts één keer meegeteld.
Getuige zijn van huiselijk geweld wordt volgens de NPM-definities (zie ook NIS4; Sedlak et al., 2010) gezien als een vorm van emotionele verwaarlozing. Getuige zijn
van huiselijk geweld wordt gedefinieerd als misbruik van de echtgeno(o)t(e)/partner of
ander huiselijk geweld in het bijzijn van het kind. Op basis van de 561 gevallen van
emotionele verwaarlozing (hieronder valt ook onderwijsverwaarlozing) die zijn gemeld
door de informanten komen we op een prevalentieschatting van 69.959 gevallen.
Wanneer we hier de 18.019 gevallen van emotionele en onderwijsverwaarlozing die bij
de AMK’s zijn gemeld bij optellen, komen we tot een totale prevalentie van 87.978
kinderen oftewel 25 per 1.000 kinderen die in 2010 slachtoffer waren van emotionele en
onderwijsverwaarlozing1. De informanten hebben in totaal 301 kinderen gemeld die
getuige waren van huiselijk geweld. Daarmee komen we op een prevalentieschatting van
35.308 gevallen. Bij de AMK’s zijn in 2010 nog eens 9.225 meldingen van huiselijk
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Deze cijfers verschillen van de prevalentiecijfers in het volledige NPM-2010 rapport. Daar werd elk
slachtoffer alleen de vorm van kindermishandeling toegekend met de hoogste rangorde zodat ieder kind
maar één keer in de analyses voorkomt (zie Alink et al., 2011).
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geweld binnengekomen, wat leidt tot een totale prevalentieschatting voor getuige zijn van
huiselijk geweld van 44.533 kinderen, dat is 12 per 1.000 kinderen. Van alle kinderen die
in 2010 kindermishandeling hebben meegemaakt, was 74% slachtoffer van emotionele of
onderwijsverwaarlozing en was 38% getuige van huiselijk geweld.
De plegers van huiselijk geweld gemeld door de informanten waren alleen de
biologische vader (40%), beide biologische ouders (34%), de biologische moeder met de
stiefvader of een ander/onbekende persoon (10%), alleen de biologische moeder (5%),
alleen de stiefvader (2%), of een van de grootouders (1%). In 8% van de gevallen was de
dader een ander of onbekende persoon.
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