Overzicht variabelen SPSS
(Voor hele document:
- 77: Weet ik niet
- 88: Niet van toepassing op deze respondent
- 99: Missing)
 Deel A
Naam
Groep

Label
Soort groep

A1a
A1b

Leeftijd
Geslacht

A1c

Etniciteit

A1d.1
A1d.2
A1d.3
A1e

Had u werk op het moment dat het huisverbod
werd opgelegd?
Hebt u op dit moment werk?
Sinds wanneer bent u werkloos?
Opleidingsniveau

A1f

Inkomen

A1g

Burgerlijke staat

A1h

Hoe lang had u toen een relatie met uw partner?

Waarden
1 = Uithuisgeplaatste
2 = Thuisblijver
3 = Pleger (controlegroep)
4 = Slachtoffer
(controlegroep)
(zelf leeftijd invoeren)
1 = man
2 = vrouw
1 = Nederlandse
2 = Surinaamse
3 = Antilliaanse
4 = Turkse
5 = Marokkaanse
6 = Overig
0 = Nee
1 = Ja
(Voer jaartal zelf in)
1 = Geen
2 = Lagere school /
basisschool
3 = Lager beroepsonderwijs
4 = MAVO / ULO / MULO
5 = MMW, HAVO
6 = HBS, VWO, atheneum,
gymnasium
7 = Middelbaar
beroepsonderwijs
8 = Hoger beroepsonderwijs
9 = Universiteit
10 = Postacademisch
1 = Bijstandsniveau
2 = Modaal
3 = Boven modaal
1 = Ongehuwd
2 = Gehuwd
3 = Samenwonend
4 = Gescheiden
5 = Weduwe / weduwenaar
6 = LAT relatie
(Aantal in jaren invoeren)

A1i.1

Heeft u kinderen, zo ja hoeveel?

A1j

Woonde u samen met kinderen op het moment
dat het huisverbod werd opgelegd?
Heeft u in het jaar voor het huisverbod wel eens
contact gehad met hulpverlenende instanties?
Heeft u eerder in uw verleden wel eens contact
gehad met hulpverlenende instanties?
Voor een meisje is het minder belangrijk dan voor
een jongen om een goede schoolopleiding te
hebben
Ik vind het heel gewoon als een meisje naar de
technische school gaat
Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf
leiding uitoefenen over mannen
Het is voor jongens belangrijker dan voor meisjes
dat zij later hun eigen inkomen kunnen verdienen
Het is beter voor het evenwicht in een relatie
wanneer man en vrouw ieder een eigen inkomen
hebben
De taak van de vrouw is het verzorgen van de
kinderen en het huishouden
Het is het beste voor jonge kinderen als de
moeder thuisblijft en stopt met werken
buitenshuis
Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te
voeden dan de man
De man kan het beste de verantwoordelijkheid
voor het inkomen hebben
Beslissingen over grote aankopen kan uiteindelijk
de man het beste nemen
Het is het meest natuurlijk dat de man
kostwinner is en de vrouw voor het huishouden
en de kinderen zorgt
Als een man een vaste relatie heeft of getrouwd
is, dan heeft hij recht op seks met zijn vrouw
De vrouw moet haar man gehoorzamen
Zelfs wanneer een vrouw tegen haar man liegt,
verdient ze het niet om geslagen te worden
Een vrouw die seksueel ontrouw is, verdient het
om geslagen te worden
Soms is het oké dat een man zijn vrouw slaat
Een vrouw die constant weigert seks met haar
man te hebben, vraagt erom geslagen te worden
Ik breek vaak expres dingen van anderen
Ik doe vaak dingen waarmee ik de wet overtreed

A1k.1

A1k.2
A2a.1

A2a.2
A2a.3
A2a.4
A2a.5

A2b.1
A2b.2

A2b.3
A2b.4
A2b.5
A2b.6

A2c.1
A2c.2
A2d.1
A2d.2
A2d.3
A2d.4
A3 a.1
A3a.2

1 = Geen
2=1
3=2
4=3
5=4
6 =5
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens

A3a.3
A3a.4
A3a.5
A3a.6
A3a.7
A3a.8
A3a.9
A3b.1
A3b.2
A3b.3
A3b.4
A3b.5
A3b.6
A3b.7
A3b.8
A3b.9
A4a fam.
A4b.1 fam.
A4b.2 fam.
A4b.3 fam.
A4b.4 fam.
A4c fam.
A4a vr.
A4b.1 vr.
A4b.2 vr.
A4b.3 vr.
A4b.4 vr.
A4c vr.
A5a.1 alc.

A5a.2 alc.

Ik doe vaak dingen waarvan anderen zeggen dat
ze gevaarlijk zijn
Ik heb moeite mij aan de regels te houden op
mijn werk
Ik lieg vaak om te krijgen wat ik wil
Ik lieg om mezelf beter te laten lijken
Als ik iets doe denk ik niet na over wat de
gevolgen zijn voor andere mensen
Ik behandel anderen alleen slecht als ze dat
verdienen
Ik heb spijt wanneer ik iemand gekwetst heb
Ik ga heen en weer in het denken over of mijn
partner perfect of verschrikkelijk is
Mijn relaties hebben grote ups en downs
Ik verander plotseling van het ene soort persoon
in een ander
Mijn stemming wisselt altijd
Ik voel me vaak leeg
Ik doe bijna alles om te voorkomen dat mensen
m e verlaten
Ik wordt vaak gekwetst door de dingen die ik zelf
doe
Ik heb anderen wel eens verteld dat ik zelfmoord
ga plegen
Ik heb er wel eens aan gedacht mijzelf te
verwonden door snijden of branden
Ik had contact met mijn familie
Als ik zorgen had, kon ik deze altijd bespreken
met mijn familie
Ik vertrouwde op mijn familie
Als ik hulp nodig had, kon ik altijd een beroep
doen op mijn familie
Op familie kon ik altijd rekenen
Mijn familie was op de hoogte van mijn
relatieproblemen
Ik had contact met vrienden
Als ik zorgen had, kon ik deze altijd bespreken
met mijn vrienden
Ik vertrouwde op mijn vrienden
Als ik hulp nodig had, kon ik altijd een beroep
doen op mijn vrienden
Op mijn vrienden kon ik altijd rekenen
Mijn vrienden waren op de hoogte van mijn
relatieproblemen
Hoe vaak dronk u alcohol in het jaar voor het
huisverbod?

Hoeveel glazen dronk u dan?

3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

1 = Nooit
2 = Een paar keer per jaar
3 = Een paar keer per maand
4 = 2-3 keer per week
5 = Bijna elke dag
1 = 1/2

A5a.3 alc.

A5b.1 alc.

Belemmerde het gebruik van alcohol u wel eens
in de uitvoering van uw werk, opleiding of het
huishouden?
Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige
ruzie tussen u en uw partner, had u alcohol
gedronken?

A5b.2 alc.

Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige
ruzie tussen u en uw partner, had uw partner
alcohol gedronken?

A5a.1 dr.

Hoe vaak gebruikte u drugs in het jaar voor het
huisverbod?

A5a.2 dr.

Welke drugs gebruikte u dan?

A5a.4dr.

Belemmerde het gebruik van drugs u wel eens in
de uitvoering van uw werk, opleiding of het
huishouden?
Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige
ruzie tussen u en uw partner, had u drugs
gebruikt?
Hoe vaak, wanneer er sprake was van heftige
ruzie tussen u en uw partner, had uw partner
drugs gebruikt?
Bent u zelf ooit onder behandeling geweest voor
een verslaving?
Is uw partner ooit onder behandeling geweest
voor een verslaving?
(Kunt u aangeven of er, in de periode voor het
huisverbod, sprake was van spanningen door)
- Werkgerelateerde problemen

A5b.1 dr.

A5b.2 dr.

A5c.1
A5c.2
A6a.1

A6a.2

-

Financiële problemen

A6a.3

-

Problemen met familie of vrienden

A6a.4

-

Alcohol- of drugsgebruik

A6a.5

-

Opvoeding van de kinderen

2 = 3-6
3 = 6-10
4 = > 10
0 = Nee
1 = Ja
1 = Nooit
2 = Bijna nooit
3 = Soms
4 = Vaak
5 = Heel vaak

1 = Nooit
2 = Een paar keer per jaar
3 = Een paar keer per maand
4 = 2-3 keer per week
5 = Bijna elke dag
1 = Slaap- en
kalmeringsmiddelen
2 = Softdrugs
3 = Pepmiddelen
4 = Psychedelica
5 = Opiaten
6 = Cocaïne / cocabladeren /
crack
7 = Andere omschreven
middelen
0 = Nee
1 = Ja
1 = Nooit
2 = Bijna nooit
3 = Soms
4 = Vaak
5 = Heel vaak
0 = Nee
1 = Ja

0 = Nee
1 = Ja

A6b

In hoeverre hingen de spanningen in uw relatie
samen met spanningen op deze gebieden?

A6b.1

(Met welke van deze gebieden hingen de
spanningen in uw relatie voornamelijk samen?)
- Werkgerelateerde problemen

A6b.2

-

Financiële problemen

A6b.3

-

Problemen met familie of vrienden

A6b.4

-

Alcohol- of drugsgebruik

A6b.5

-

Opvoeding van de kinderen

A7a

A7c1.p
A7c2.p
A7c3.p
A7c4.p
A7c5.p

A7c6.p
A7c7.p
A7c8. p
A7c9. p
A7c10.p
A7c11.p
A7c12.p
A7c13.p
A7c14.p
A7c15.p
A7c16.p

A7c17.p
A7c18.p
A7c19.p
A7c20.p

Kunt u zich nog herinneren wanneer er bij een
relatieconflict voor het eerst mishandeling
voorkwam?
beledigde uw partner u, schold u partner u uit of
vloekte uw partner op u?
beschuldigde uw partner u ervan vreemd te
gaan?
deed/zei uw partner iets met de bedoeling u te
ergeren?
probeerde uw partner uw handelingen te
controleren?
zorgde uw partner ervoor dat u werd onthouden
van geld, moest vragen om geld of nam uw
partner u uw geld af?
bedreigde uw partner u met een mes of wapen?
dreigde uw partner u te doden?
dreigde uw partner uw kinderen, familie of
vrienden te schaden?
gooide uw partner iets naar u?
duwde, stootte of greep uw partner u vast?
sloeg uw partner u?
shopte beet of stompte uw partner u met
zijn/haar vuisten?
raakte of probeerde uw partner u te raken met
een object?
sloeg uw partner u in elkaar?
wurgde uw partner u?
dwong uw partner u om seks te hebben of
seksuele handelingen te verrichten tegen uw wil
in?
had u brandwonden door toedoen van uw
partner?
verwondde uw partner u met een mes of schoot
uw partner met een wapen op u?
had u letsel door de gedragingen van uw partner?
bent u hiervoor naar een (huis)arts gegaan?

1 = Nooit
2 = Bijna nooit
3 = Soms
4 = Vaak
5 = Heel vaak
0 = Nee
1 = Ja

1 = 1 jaar geleden
2 = 2-5 jaar gelden
3 = Langer dan 5 jaar geleden
1 = Nooit
2 = Bijna nooit
3 = Soms
4 = Vaak
5 = Heel vaak

A7c1.resp.
A7c2.resp.
A7c3.resp.
A7c4.resp.
A7c5.resp.

A7c6.resp.
A7c7.resp.
A7c8. resp.
A7c9. resp.
A7c10.resp.
A7c11.resp.
A7c12.resp.
A7c13.resp.
A7c14.resp.
A7c15.resp.
A7c16.resp.

A7c17.resp.
A7c18.resp.
A7c19.resp.
A7c20.resp.
A7e.1

beledigde u uw partner, schold u uw partner uit
of vloekte u op uw partner?
beschuldigde u uw partner ervan vreemd te
gaan?
deed/zei u iets met de bedoeling uw partner te
ergeren?
probeerde u de handelingen van uw partner te
controleren?
zorgde u ervoor dat uw partner werd onthouden
van geld, moest vragen om geld of nam u geld
van uw partner af?
bedreigde u uw partner met een mes of wapen?
dreigde u uw partner te doden?
dreigde u de kinderen, familie of vrienden van uw
partner te schaden?
gooide u iets naar uw partner?
duwde, stootte of greep u uw partner vast?
sloeg u uw partner?
schopte, beet of stompte u uw partner met uw
vuisten?
raakte of probeerde u uw partner te raken met
een object?
sloeg u uw partner in elkaar?
wurgde u uw partner?
dwong u uw partner om seks te hebben of
seksuele handelingen te verrichten tegen de wil
van uw partner in?
had uw partner brandwonden door toedoen van
u?
verwondde u uw partner met een mes of schoot
u op uw partner met een wapen?
had uw partner letsel door gedragingen van u?
is uw partner hiervoor naar de (huis)arts gegaan?

A7f.2a

Als u kijkt naar het geweld binnen uw relatie voor
het huisverbod, zou u dan zeggen dat er steeds
meer of steeds minder geweld voorkwam, of dat
dit gelijk bleef?
Als u kijkt naar de ernst van het geweld, zou u
dan zeggen dat het steeds ernstiger werd, steeds
minder ernstig werd of dat de ernst gelijk bleef?
Bent u vroeger als kind opgevoed met klappen,
veel schelden of dreigingen?
Wat er sprake van partnergeweld?

A7f.2b

Wat er sprake van kindermishandeling?

A7f.2c

Was er sprake van zowel partnergeweld als
kindermishandeling?

A7e.2

A7f.1

1 = Afname
2 = Gelijk gebleven
3 = Toename

0 = Nee
1 = Ja

A7f.3

Hoe vaak kwamen deze gedragingen voor?

1 = Een paar keer per jaar
2 = Een paar keer per maand
3 = 2-3 per week
4 = Bijna elke dag

Open deel A:
- A4d
- A5a.3 Hoeveelheid drugs
- A6a Toelichting spanningen
- A7b Interactie ruzie

 Deel B
B1a.1

B2e.1

Toen ik het huisverbod opgelegd kreeg, vond ik dat
ik niets verkeerd had gedaan
Toen ik het huisverbod opgelegd kreeg was ik het
eens met de uithuisplaatsing
Toen het huisverbod werd opgelegd was ik daar
boos over
Toen het huisverbod werd opgelegd schaamde ik
mij daarvoor
Toen het huisverbod werd opgelegd voelde ik mij
schuldig over wat ik had gedaan
Toen het huisverbod werd opgelegd had ik spijt
van wat ik had gedaan
Ik voelde mij veilig in de periode dat het
huisverbod van kracht was
Ik kon tot rust komen nadat het huisverbod was
opgelegd
Het huisverbod bood bescherming
Ik voelde mij machteloos in de periode van het
huisverbod
Heeft er een inverzekeringstelling plaatsgevonden?

B2e.2

Lengte inverzekeringstelling in dagen

B2e.3

Is er een proces-verbaal opgemaakt?

B2f.1

Is er tijdens het huisverbod contact geweest tussen
u en uw partner?

B2f.2

Op welke manier vond het contact plaats?

B2f.3

Wie nam het initiatief tot het 1e contact?

B2g.1

Is er sprake geweest van een verlenging van het
huisverbod?

B1a.2
B1a.3
B1a.4
B1a.5
B1a.6
B2a
B2b
B2c
B2d

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

0 = Nee
1 = Ja
(Zelf het aantal dagen
invoeren)
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja
1 = Telefonisch
2 = Schriftelijk
3 = Persoonlijk
1 = Ikzelf
2 = Mijn partner
3 = De kinderen
4 = Anders…
0 = Nee
1 = Ja

B2g.2

Aantal dagen verlenging

B2i

In hoeverre was u het eens met deze verlenging?

B2j.1

Heeft er opnieuw fysiek geweld plaatsgevonden
sinds de oplegging van het huisverbod?
Indien ja, was dit:

B2j.2

B3Aa.1
B3Aa.2
B3Aa.3
B3Ab

B3Ac.1
B3Ac.2

In geval van kinderen: Hebben uw kinderen tijdens
het huisverbod hulp gehad?
Aantal keren hulp kinderen
Heeft u tijdens het huisverbod hulp voor uzelf
gehad?
Indien u geen hulp heeft gekregen waarom niet?

Indien u wel hulp heeft gehad, hoeveel keer heeft
u hulp gehad?
voor welke organisatie werkte deze
hulpverlener(s)?

B3Ad

Hoeveel tijd zat er tussen de oplegging van het
huisverbod en het eerste gesprek met een
hulpverlener?

B3Ae

Heeft er tijdens het huisverbod een gesprek
plaatsgevonden tussen u, uw partner en de
betrokken hulpverleners?
Het was mij duidelijk aan welke
hulpverleningsdoelen gewerkt zou gaan worden na
het huisverbod
Ik was tevreden met het plan van aanpak dat
opgesteld is
Ik was tevreden met de voorgestelde doelen voor
hulpverlening
Bij het maken van de hulpverleningsdoelen werd
rekening gehouden met mijn behoeften
Bij het maken van de doelen dachten de

B4Aa.1

B4Aa.2
B4Aa.3
B4Ab.1
B4Ab.2

(Aantal dagen zelf
invoeren)
1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens
0 = Nee
1 = Ja
1 = Tijdens de eerste 10
dagen HvB
2 = Tijdens verlenging HvB
3 = Na het HvB
0 = Nee
1 = Ja
(Aantal keren zelf invullen)
0 = Nee
1 = Ja
1 = Ik had geen hulp nodig
2 = Ik wilde andere hulp
dan geboden werd
3 = Er heeft geen
hulpverlener contact
gezocht
4 = Anders….
(Aantal keren hulp zelf
invoeren)
1 = Reclassering
2 = AMW
3 = Kindwerker
4 = AFPN
5 = Anders..
1 = Minder dan 24 uur
2 = 1 – 3 dagen
3 = 3 – 7 dagen
4 = 7 – 14 dagen
5 = 14 – 21 dagen
6 = 21 dagen of meer
0 = Nee
1 = Ja
1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

B4Ac

B4Ad

B3Ba.1
B3Ba.2
B3Ba.3

B3Bb

B3Bc.1
B3Bc.2

hulpverleners met mij mee
Ik was gemotiveerd om te werken aan de
doelstellingen die omschreven waren in het plan
van aanpak
Als u de hulpverlening tijdens het huisverbod een
rapportcijfer zou mogen geven waarbij een 1
betekent dat u helemaal niet tevreden was en een
10 dat u heel tevreden was, welk cijfer zou u dan
geven?
In geval van kinderen: Hebben uw kinderen na het
huisverbod hulp gehad?
Hoe vaak hulp voor de kinderen
Heeft u na het huisverbod hulp voor uzelf gehad
die tijdens of vlak na het huisverbod is
voorgesteld?
Indien u geen hulp heeft gekregen waarom niet?

Indien u wel hulp heeft gehad, hoeveel keer heeft
u hulp gehad?
voor welke organisatie werkte deze
hulpverlener(s)?

B3Bc.3

Wat voor hulp heeft u gehad?

B3Bd

Hoeveel tijd zat er tussen de beëindiging van het
huisverbod en het eerste gesprek met een
(vervolg)hulpverlener?

B3Be.1

Heeft er na het huisverbod een gesprek
plaatsgevonden tussen u, uw partner en de
betrokken hulpverleners?
Ik was gemotiveerd om, samen met hulpverleners,

B4Ba

(Cijfer zelf invoeren)

0 = Nee
1 = Ja
(Aantal keren zelf invoeren)
0 = Nee
1 = Ja
1 = Ik had geen hulp meer
nodig
2 = Ik wilde andere hulp
dan geboden werd
3 = Er heeft geen
hulpverlener contact
gezocht
4 = Overgang naar
vervolghulpverlening
verliep slecht
5 = Ik had al hulp van een
hulpverlenende instantie
6 = Anders…
(Aantal keren zelf invoeren)
1 = Reclassering
2 = AMW
3 = Kindwerker
4 = AFPN
5 = VNN
6 = Anders..
1 = Relatietherapie
2 = Systeemtherapie
3 = Individuele gesprekken
4 = Groepsgesprekken
5 = Anders..
1 = Minder dan 24 uur
2 = 1 – 3 dagen
3 = 3 – 7 dagen
4 = 7 – 14 dagen
5 = 14 – 21 dagen
6 = > 21 dagen
0 = Nee
1 = Ja
1 = Helemaal mee oneens

B4Bb.1
B4Bb.2
B4Bc
B4Bd
B4Be

B1Ba

te werken aan een verbetering van mijn situatie na
het huisverbod
Er was overleg tussen de hulpverleners van mijzelf
en die van mijn partner
Er was onvoldoende aandacht voor de relatie met
mijn partner
De hulpverlening is afgemaakt
Het is gelukt de beoogde doelen te behalen
Als u de hulpverlening na het huisverbod een
rapportcijfer zou mogen geven waarbij een 1
betekent dat u helemaal niet tevreden was en een
10 dat u heel tevreden was, welk cijfer zou u dan
geven?
Als er sprake is geweest van aanhouding bij de
oplegging van het huisverbod, waren er
strafrechtelijke gevolgen?

2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

(Cijfer zelf invoeren)

0 = Nee
1 = Ja

Open deel B:
- B2h Reden verlenging huisverbod
- B2i Waarom eens/oneens met verlenging
- B1Ba Strafrechtelijke gevolgen
- B1Bb Mening over strafrechtelijke gevolgen
 Deel C
C1Aa.1
C1Aa.2
C1Aa.3
C1Aa.4
C1Aa.5
C1Aa.6
C2a
C2b
C2c
C2d
C2e.1
C2e.2
C2e.3
C2f.1

Toen ik werd aangehouden vond ik dat
ik niets verkeerds gedaan had
Toen ik werd aangehouden was ik het
daarmee eens
Toen ik werd aangehouden was ik daar
boos over
Toen ik werd aangehouden schaamde ik
mij daarvoor
Toen ik werd aangehouden voelde ik
mij schuldig over wat ik had gedaan
Toen ik werd aangehouden had ik spijt
van wat ik had gedaan
Ik voelde mij veilig nadat mijn partner
was aangehouden
Ik kon tot rust komen nadat mijn
partner was aangehouden
De aanhouding bood bescherming
Ik voelde mij machteloos na de
aanhouding
Heeft er een inverzekeringstelling
plaatsgevonden?
Zo ja, hoeveel dagen?
Is er een proces verbaal opgemaakt?
Is er na de aanhouding opnieuw contact
geweest tussen u en uw partner?

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

0 = Nee
1 = Ja
(Aantal dagen zelf invoeren)
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja

C2f.2

Zo ja, hoe snel na de aanhouding was
dat?

C2f.3

Op welke manier vond het contact
plaats?

C2f.4

Wie nam het initiatief tot het eerste
contact?

C2g.1

Heeft er opnieuw fysiek geweld
plaatsgevonden sinds de aanhouding?
Zo ja, hoeveel tijd zat er tussen de
aanhouding en het nieuwe incident?

C2g.2

C3a.1

C3a.2
C3a.3

C3b

C3c.1
C3c.2

In geval van kinderen: heeft u na de
aanhouding hulp gehad van een of
meerdere hulpverleners voor uw
kinderen?
Zo ja hoe vaak?
Heeft u na de aanhouding hulp voor
uzelf gehad (van een hulpverlenende
instelling) dat tijdens of vlak na de
aanhouding is voorgesteld?
Indien u geen hulp heeft gekregen,
waarom niet?

Indien u wel hulp heeft gehad, hoe veel
keer heeft u hulp gehad?
Voor welke organisatie werkte deze
hulpverleners?

C3c.3

Wat voor hulp heeft u gehad?

C3d

Hoeveel tijd zat er tussen het incident
en het eerste gesprek met een
hulpverlener?

1 = Binnen een dag
2 = Binnen een week
3 = Binnen een maand
4 = > dan een maand
1 = Telefonisch
2 = Schriftelijk
3 = Persoonlijk
1 = Ikzelf
2 = Mijn partner
3 = De kinderen
4 = Anders..
0 = Nee
1 = Ja
1 = 1-10 dagen
2 = 10-28 dagen
3 = > 28 dagen
0 = Nee
1 = Ja

(Aantal zelf invoeren)
0 = Nee
1 = Ja

1 = Ik had geen hulp nodig na de
aanhouding
2 = Ik wilde wel hulp maar andere hulp
dan geboden werd
3 = Er heeft geen hulpverlener contact
met mij gezocht
4 = Ik had al hulp van een
hulpverlenende instantie
5 = Anders..
(Aantal zelf invoeren)
1 = Reclassering
2 = AMW
3 = Kinderwerker
4 = AFPN
5 = VNN
6 = Anders..
1 = Relatietherapie
2 = Systeemtherapie
3 = Individuele gesprekken
4 = Groepsgesprekken
5 = Anders..
1 = Minder dan 24 uur
2 = 1 tot 7 dagen
3 = 7 tot 14 dagen
4 = 14 tot 21 dagen

5 = 21 dagen of meer
C3e

C4a.1
C4a.2
C4b.1

C4b.2
C4c.1
C4c.2
C4d

C4e
C4f
C4g

C1B

Heeft er sindsdien een gesprek
plaatsgevonden tussen u, uw partner en
de betrokken hulpverleners?
Het was mij duidelijk aan welke doelen
gewerkt zou gaan worden
Ik was tevreden met de voorgestelde
doelen voor de hulpverlening
Bij het maken van hulpverleningsdoelen
werd rekening gehouden met mijn
behoeften
Bij het maken van hulpverleningsdoelen
dachten de hulpverleners met mij mee
Er was een goede afstemming tussen de
hulp aan mijzelf en mijn partner
Er was voldoende aandacht voor de
relatie met mijn partner
Ik was gemotiveerd om te werken aan
de doelstellingen die omschreven
waren in het plan van aanpak
Het voorgestelde hulpverleningstraject
is afgemaakt
Het is gelukt de beoogde doelen te
behalen
Als u de hulpverlening na de
aanhouding een rapportcijfer zou
mogen geven waarbij….
Had het incident dat leidde tot de
aanhouding strafrechtelijke gevolgen?

0 = Nee
1 = Ja
1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

(Cijfer invoeren)

0 = Nee
1 = Ja

Open vragen deel C:
- C1Ba Strafrechtelijke gevolgen
- Mening over strafrechtelijke gevolgen
 Deel D
D1a

D2a.1

D2a.2
D2a.3
D2a.4

Als u nu terugkijkt en een rapportcijfer
zou mogen geven van 1 tot 10, waarbij
1 = het huisverbod en alles er omheen
heeft mij helemaal niets opgeleverd en
10 = het huisverbod en alles eromheen
heeft mij heel veel opgeleverd, welk
cijfer zou u geven?
Ik heb het huisverbod opgelegd
gekregen terwijl ik niets verkeerd had
gedaan
Ik ben het eens met het huisverbod
Ik ben boos over het opgelegde
huisverbod
Ik schaam mij voor het opgelegde

(Cijfer zelf invoeren)

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

D2a.5
D2a.6
D3

D4a

D4b
D4c
D5a

D5b

D5b.1

D5c.1
D5c.2
D5c.3
D5d.1
D5d.2
D5e.1
D5e.2

huisverbod
Ik voel mij schuldig over wat ik toen
gedaan heb
Ik heb spijt van wat ik toen gedaan heb
Als u kijkt naar de sociale contacten met
vrienden voor het huisverbod, zou u
dan zeggen dat deze verslechterd, gelijk
gebleven of verbeterd zijn?
Heeft u momenteel nog een relatie met
de partner ten tijde van het
huisverbod?
Zo nee, heeft het huisverbod daar een
rol in gespeeld?
Heeft u momenteel nog contact met de
partner ten tijde van het huisverbod?
Is er momenteel nog wel eens sprake
van fysiek geweld, zoals in de periode
vóór het huisverbod?
Als u kijkt naar het fysieke geweld
binnen uw relatie ten opzichte van de
periode vóór het huisverbod zou u dan
zeggen dat het fysieke geweld minder
werd, meer werd of gelijk bleef?
Is er momenteel nog wel eens sprake
van psychisch geweld of dreiging van
geweld, zoals in de periode vóór het
huisverbod?
Het huisverbod heeft een patroon in
onze relatie verbroken
Door het huisverbod zijn de spanningen
in onze relatie verminderd
Door het huisverbod heb ik meer grip
gekregen op mijn relatie
De dreiging van het geweld is gestopt
Het fysieke geweld is gestopt
De reden waarom het huisverbod is
opgelegd is niet meer aan de orde
Het huisverbod heeft mijn thuissituatie
op een positieve manier veranderd

Open deel C:
- D1a Toelichting winst huisverbod
- D3 Toelichting verandering sociale contacten

1 = Verslechterd
2 = Gelijk gebleven
3 = Verbeterd
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja
0 = Nee
1 = Ja
1 = Afname
2 = Gelijk gebleven
3 = Toename

0 = Nee
1 = Ja

1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens

