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De definitie van Intrafamiliaal geweld is elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins-
of familielid of (ex) intieme partner, én waarbij dit dwingend intimiderend gedrag gepaard gaat met geweld of dreiging 
met geweld en een langdurige intrafamiliale invloed heeft (op het systeem of individuen in het systeem). 

Geweld kan gepleegd worden door de verslaafde, maar evengoed door de omgeving. Je kan geweld ook ruimer zien, 
zoals geweld dat geen langdurige invloed heeft. We hebben het hier over alles wat een langdurige invloed kan hebben. 
Om een idee te geven: slaan, bedreigen, opsluiten en dingen vernielen kunnen vallen onder intrafamiliaal geweld, maar 
ook vernederen en frequent dronken rijden kunnen een bijzondere impact hebben op de verslaafde of de familie en kan 
dus ook een vorm zijn van intrafamiliaal geweld. 

IFG zou veel voorkomen, ook in situaties van verslaving. De vraag die ons bezig houdt is of zelfhulpgroepen ook helpen 
om IFG te verminderen. Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst in gesprek met jullie. 
Ervaringskennis is belangrijk. We willen weten wat jullie er van denken. 

Daarna gaan we de deelnemers van contactgroepen bevragen met een signaalvragenlijsten over vroeger en nu.  
Dit is gepland in november 2021. 

En tenslotte gaan we vanaf december 2021 nieuwe deelnemers proberen te bevragen.  
In deze laatste stap hebben we jullie hulp nodig, om het thema aan te brengen en het project uit te leggen.  
En dus om de vragenlijst af te geven tijdens jullie gesprek in het ziekenhuis of vlak na ontslag. 

Dit was om ons gesprek even te kaderen. Nu komen de vragen aan jou… 

1. Herinner je je zelf situaties van irritatie, agressie, dreigen … of kan je je situaties indenken die verband hebben 
met gebruik? Noteer: indenken of zelf herinneren. 
→ aangehaalde situaties 
→ personen waar het geweld naar is gericht 
→ plaats (thuis, werk, …) 
→ trigger (gebruik zelf of verwijten) = Oorzaak: als reactie of door het gebruik 
→ nog iets aanvullen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Denk je dat deze situaties uitzonderlijk zijn of eerder vaak voorkomen in combinatie met verslaving 
→ weinig / redelijk / veel / zeer veel 
 
 
 

3. Heb je een idee hoe vaak je ze in je gesprekken tegenkomt? 
nooit / soms / veel 
 
 
 

4. Wat doet het met je als er elementen van IFG in het gesprek voorkomen? 
→ doen ze je afhaken met het gesprek 
→ pijnlijke herinnering 
→ trigger voor herval 
→ afhaken met ED-schap 
→ erop ingaan 
→ weten wat doen (doorverwijzen) 
→ versterkt het je in je idee van op goede weg te zijn 
→ lost het een behoefte bij jou op (er zelf over kunnen praten) 
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5. Wat zou je doen als je geconfronteerd wordt met een slachtoffer of dader van IFG?  
→ Verwijzen naar 
→ Bespreken met 
→ niets 
→ andere? 

 

6. Zie je het zitten om IFG zelf aan te halen in de gesprekken die jij voert? 
Ja/nee/onder bepaalde voorwaarden 
 
 
6a) Zo ja, hoe zou je zelf in het gesprek als ED het thema IFG kunnen aanbrengen ? Welke opmerking, verhaal, 
vraag zou je durven gebruiken om te peilen of er problemen zijn van IFG bij de patiënt/cliënt? 
 
 
 
 
6b) Welke elementen zouden het moeilijk maken of maken het moeilijk om het te bespreken? 
 
 
 
 
 

7. Kan IFG  als thema in je contactgroepen of in je zelfhulpgroep  opgenomen worden? 
Dat kan niet opgenomen worden/ kan opgenomen worden/ onder bepaalde voorwaarden 
 
 
 
 
 

8. Welke opleiding, begeleiding, heb je nodig om dit thema bespreekbaar te maken in gesprekken? 
→ Wat zijn de dingen die je moet weten? 
→ Hoe zou je de samenwerking willen zien met professionele partners? 
 
 
 
 
 

9. Kan de vraag als thema voor de zelfhulpgroep geformuleerd worden: 
→ hoe ga je om met het feit dat je partner je te kort doet al je partner gebruikt of drinkt? 
→ hoe ga je om met het feit dat je partner je te kort doet als je gebruikt of drinkt 
 
 
 

10. Nog iets dat je graag aanvult? 
 
 
 
 
 

11. Er wordt een opleiding rond IFG gegeven door het team IFG van het CAW op dinsdag 30 november om 19 uur en 
op donderdag 2 december om 13.30 uur. Kom je? Welke dag? 
 
 
 

12. Zou je de vragenlijsten aan nieuw aangemelde patiënten willen geven en het project willen uitleggen? 
Ja/nee (op aparte lijst noteren wie ja zegt en wie nee zegt, niet op het interview zelf). 

 


