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Partnerdoding is een vorm van homicide waarbij iemand 
zijn of haar (ex-)partner doodt. Wanneer een vrouw het 
slachtoffer is, wordt het ook wel uxoricide genoemd, ter-
wijl men de term mariticide gebruikt wanneer een man 
het slachtoffer is. Jaarlijks worden ongeveer 40 volwasse-
nen in Nederland gedood door een (ex-)partner (Nieuw-
beerta & Leistra, 2007). Zij hebben in veel gevallen kin-
deren, voor wie de gebeurtenis een groot verlies betekent. 
Het gaat daarbij niet alleen om het gemis van de overleden 
ouder, maar ook om de detentie van de andere ouder, en 
daarmee vaak het verlies van de dagelijkse leefomgeving 
zoals huis, school en vriendjes uit de buurt. 

Wat hebben deze kinderen meegemaakt? Waar ko-
men ze terecht? Hoe gaan ze om met deze traumatische 
ervaring? En wat kunnen we hiervan leren voor de hulp-
verlening na de doding? Het antwoord op deze vragen is 
onbekend, ondanks de ernst van het thema en de consen-
sus dat het optimaal beschermen en begeleiden van deze 
kinderen van groot belang is. Dit artikel bespreekt de eer-
ste resultaten van een dossieronderzoek van het Landelijk 
Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren (Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht) dat uitgevoerd wordt 
om inzicht te krijgen in de gevolgen van partnerdoding 
voor kinderen. 

In de periode van 2004 tot 2010 zijn bij het psycho-
traumacentrum 53 kinderen aangemeld en gezien na fa-
taal huiselijk geweld (dit betekent dat de kinderen voor 
wie het psychotraumacentrum alleen geconsulteerd is, 
niet in het onderzoek zijn meegenomen). Om voor dit 
artikel een steekproef van relatief vergelijkbare zaken te 
creëren, zijn alleen die kinderen geselecteerd van wie een 
biologische ouder van het kind de andere biologische ou-
der heeft gedood. De overlevende ouder moest voor de 
selectie officieel gezien worden als verdachte of dader ten 

tijde van de aanmelding bij het centrum. In totaal ging het 
om 38 kinderen (waarvan 55% jongens) in 25 onafhanke-
lijke zaken1. De leeftijden liepen uiteen van 0 tot 16 jaar, 
80% van de kinderen was jonger dan 8 jaar op het moment 
van de doding (de gemiddelde leeftijd was 4,8 jaar). De 
kinderen werden gemiddeld ruim een jaar na de doding 
aangemeld, met een range van 0 tot 48 maanden. 

Wat hebben de kinderen meegemaakt?

In de meeste gevallen hadden de kinderen hun moeder 
verloren. Dit gold voor 21 van de 25 zaken (84%). In bijna 
de helft van de gevallen (48%) woonden de ouders nog 
samen toen het drama plaatsvond. Bij 17% van de dodin-
gen staat vast dat het betrokken kind op een andere locatie 
verbleef. Dit betekent dat 83% mogelijk getuige is geweest 
van de doding. Volwassenen schatten soms in dat (vooral 
kleine) kinderen weinig begrepen zullen hebben van de 
gebeurtenis, ook al waren ze in huis. Kinderen blijken ech-
ter sterke ‘voelsprieten’ te hebben, en kunnen jaren later 
nog indrukken weergeven die nauw aansluiten bij wat er 
gebeurd is. Zo vertelde de vierjarige Nadja dat ‘mama ge-
scheurd was’ en maakt daarbij een snijdende beweging bij 
haar keel, en geeft ze aan dat ‘papa ging douchen’. 

Ook als kinderen die in huis aanwezig waren ten tij-
de van de moord (waarschijnlijk) geen getuige waren van 
de doding zelf, werden ze wel vaak geconfronteerd met de 
consternatie die erop volgde zoals de aanwezigheid van de 
politie. Zo vertelde de zesjarige Bas dat hij ’s nachts ineens 
wakker werd gemaakt door de buurvrouw en dat er poli-
tiemensen in huis waren. 

In tweederde van de gevallen die we onderzochten, 
werd het slachtoffer omgebracht met een mes. In de ove-

1 De namen van kinderen in de tekst zijn gefingeerd. 
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rige gevallen werd een vuurwapen, wurging of een stomp 
voorwerp gebruikt. Meerdere kinderen hebben van dicht-
bij meegemaakt dat er een mes werd gebruikt. Dit betekent 
dat zij niet alleen geconfronteerd werden met geschreeuw, 
gestommel en/of een gevecht, maar ook met (veel) bloed. 
Soms hebben kinderen geprobeerd de dader van zijn of 
haar actie af te houden, af en toe met eigen verwondingen 
tot gevolg. In een later stadium kunnen schuldgevoelens 
of schuldvragen over het wel of niet te hulp schieten op-
spelen. Zo vertelde Joris (5 jaar) dat hij toch echt zo hard 
mogelijk had geschreeuwd om de buren te wekken toen 
zijn vader zijn moeder doodde. 

In het merendeel van de relaties had al eerder hui-
selijk geweld gespeeld. Van 64% van de gezinnen sprak de 
rapportage van eerder huiselijk geweld. Bij twee gevallen 
(8%) was beschreven dat er geen sprake was van eerder 
huiselijk geweld en bij zeven gevallen (28%) was er geen 
informatie over dit thema op het moment van aanmel-
ding. 

Waar komen de kinderen terecht?

Ten tijde van aanmelding bij het psychotraumacentrum 
woonde 32% van de kinderen in een netwerkpleeggezin 
van slachtofferzijde, 27% in een netwerkpleeggezin van 
daderzijde, en 36% in een neutraal pleeggezin. De dossiers 
spreken regelmatig van moeilijkheden tussen de families 
van slachtoffer- en daderzijde. Wanneer een kind in een 
gezin van daderzijde werd geplaatst, leidde dit dikwijls 
tot woede en verdriet bij de familie aan slachtofferzijde. 
Door schuldgevoelens vonden de families van daderzijde 
het soms lastig om de kinderen op te voeden. Anderzijds 
zagen we in de rapportages van opvang bij familie van 
slachtofferzijde voorbeelden van pleegouders die zelf zo 
getroffen waren door het verlies, dat zij moeite hadden 
om direct dagelijkse opvoedingstaken op zich te nemen.

Hoe gaan de kinderen om met deze trau-
matische ervaring?

Negen op de tien kinderen hadden last van stressklachten. 
Deze klachten konden flink variëren. Herbelevingen van 
het trauma, ernstige gevoelens van onveiligheid, aanhou-
dende nachtmerries, gedragsproblemen en emotionele 
verdoofdheid werden vaak beschreven (zie casus Tania). 
Daarnaast was er in alle gevallen sprake van traumatische 
rouw.

De kinderen die direct na een doding werden aan-
gemeld, waren vaak bezig met ‘overleven’. Ze leken het 
praten en denken over de gebeurtenis te vermijden om 
zich staande te kunnen houden. Vaak was er in deze acute 
fase ook nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de 
verblijfplaats van het kind en de bezoekregeling aan de 
dader-ouder. 

Wat kunnen we leren voor de hulpverlening 
na partnerdoding?

Kinderen die het slachtoffer zijn geworden van partner-
doding, hebben te maken met verlies op meerdere vlak-
ken, wat grote impact heeft. Ze zijn geschokt, er is chaos 
en onduidelijkheid over de toekomst. Het basisgevoel van 
veiligheid is ernstig geschaad. Een van de belangrijkste 
en uitdagende doelen van psychologische opvang en be-
geleiding is dan ook het terugkrijgen van een gevoel van 
veiligheid (Lovrin, 1999). We adviseren om spoedig na de 
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Tania (3 jaar)

Na een relatie die gekenmerkt werd door geweld, zijn 

Tania’s ouders gescheiden. Tania’s vader was echter nog 

woedend op zijn ex-vrouw. Op een ochtend steekt hij Ta-

nia’s moeder meerdere malen met een mes en verwondt 

hij ook Tania. Moeder overlijdt in het ziekenhuis. Vader 

wordt opgepakt en uiteindelijk ook veroordeeld. Tania 

wordt in een neutraal pleeggezin geplaatst. Tania spreekt 

in eerste instantie veel over wat er is gebeurd, en laat ook 

haar littekens aan mensen zien, met het verhaal dat haar 

vader dat heeft gedaan. Korte tijd later vraagt Bureau 

Jeugdzorg aan het psychotraumacentrum om de post-

traumatische stressreacties van Tania in te schatten en 

een advies voor begeleiding of behandeling te geven. Ze 

is bang voor mannen en voor messen. Ze laat posttrau-

matisch spel zien: ze speelt keer op keer met eenzelfde pop 

en vertelt telkens dat het kind naar de dokter moet. Tania 

maakt snijbewegingen op poppen en reageert heftig op 

het zien van bloed en geweld op televisie. Ze spreekt niet 

meer over haar biologische ouders. Het team van het psy-

chotraumacentrum stelt vast dat er bij Tania sprake is van 

een posttraumatische stresstoornis (PTSS). Ze heeft herbe-

levingen en sterke reacties op ‘triggers’. Er wordt geadvi-

seerd om op korte termijn te starten met behandeling van 

de PTSS via speltherapie in combinatie met begeleiding 

van de verzorgers. 



gebeurtenis en in ieder geval voordat de politie het huis 
vergrendelt (bij een doding in de thuissituatie) persoon-
lijke spullen van de kinderen en iets van de overleden 
ouder uit het huis mee te nemen. Ook is het wenselijk 
dat er direct een ‘maatregel’ wordt opgelegd: binnen een 
voorlopige kinderbeschermingsmaatregel (voorlopige 
ondertoezichtstelling,vots, of voorlopige voogdij, vovo) 
is er meer handelingsruimte om een advies of besluit 
uit te voeren. Het is belangrijk dat Bureau Jeugdzorg en/
of de Raad voor de Kinderbescherming bij een eerste  
(crisis)plaatsing nog geen definitieve uitspraken doet over 
de duur van die plaatsing, maar tijd neemt voor het onder-
zoek en overleg met een gespecialiseerde hulpverlenende 
instantie zoals het Landelijk Psychotraumacentrum voor 
Kinderen en Jongeren. 

Het is van belang dat kinderen geïnformeerd wor-
den over de gebeurtenis, over toekomstige besluiten, ju-
ridische procedures, hun verblijfplaats en het verblijf van 
de gearresteerde en/of veroordeelde ouder (Van Nijnatten 
& Van Huizen, 2004). Net als Van Nijnatten en Van Hui-
zen zijn wij van mening dat elk kind, onafhankelijk van 
de leeftijd, eerlijk geïnformeerd moet worden over het 
misdrijf. Dit is geen eenvoudige taak: de informatie moet 
passend zijn bij de leeftijd. Goede voorbeelden van infor-
matie geven zijn te vinden in Harris-Hendriks e.a. (2000). 
In elk geval moet duidelijk zijn dat een van de ouders is 
overleden, dat de andere ouder daarvan de oorzaak is of 
verdacht wordt en waar deze ouder is. Wij adviseren voor 
alle kinderen screening op posttraumatische stress- en 
traumatische rouwreacties om na te gaan of (individuele) 
hulpverlening geïndiceerd is. Nederlandstalige instru-
menten om stressreacties te meten zijn beschreven door 
Alisic (2012). In het algemeen is het van belang dat vanuit 
de betrokken instanties een open communicatie is naar 
alle betrokkenen, ook naar de dader-ouder.

De impact op de hele omgeving is groot. Onenig-
heid en strijd, mede als gevolg van alle emoties, liggen op 
de loer. Belangrijk is dat men zich er bewust van is dat kin-
deren (ook heel jonge) dit snel bemerken en daar gevoelig 
voor zijn. Kinderen krijgen veel mee en kunnen daar lang-
durig klachten van ondervinden. Sterke emotionele reac-
ties van familieleden en conflicten over de schuldvraag, 
de opvang van de kinderen en materiële zaken maken het 
voor de kinderen onmogelijk om toe te komen aan rouw- 
en traumaverwerking (Wolters, 1999). 

Bij elke plaatsing (dader/slachtoffer/neutraal) zijn 
voordelen en nadelen te bedenken. Bij een netwerkplaat-

sing aan daderzijde is het van belang te weten dat de daad 
niet wordt gebagatelliseerd, ontkend of goedgepraat. Bo-
vendien is het van belang dat een kind ruimte heeft om 
de omgekomen ouder te herdenken (zoals een foto op de 
kamer, erover praten, emoties tonen) en dat de netwerk-
pleegouders respect tonen voor de overleden ouder. Bij 
een netwerkplaatsing aan slachtofferzijde is het van belang 
dat een kind het over de dader-ouder kan hebben, en deze 
en diens familie (vaak grootouders) kan bezoeken indien 
gewenst. Bij een neutrale plaatsing is het nadeel dat een 
kind vaak uit zijn vertrouwde omgeving gehaald wordt. 
Het voordeel is echter dat een kind makkelijker buiten een 
eventuele strijd blijft. Gezien de complexiteit van de situ-
atie geldt voor elke plaatsing dat het goed is om zo snel 
mogelijk, ook tijdens een crisisplaatsting, langdurige, ge-
specialiseerde pleegzorgbegeleiding in te zetten. 

Kinderen die een ouder verliezen door partnerdo-
ding, hebben vaak last van een loyaliteitsconflict. Ze hou-
den van de dader-ouder maar zijn ook bang, verdrietig, 
boos of hebben medelijden. Onbegrip, ongeloof of ont-
kenning van de doding door de ouder maakt de verwar-
ring groter (Wolters, 1999). Toekomstige contacten met 
de dader vormen vaak een lastig thema en hangen onder 
andere af van zijn/haar rol in het verleden en van huidig 
bewustzijn dat het contact in het belang van het kind moet 
worden gezien (Van Nijnatten & Van Huizen, 2004). Een 
kind zou in onze ogen de mogelijkheid moeten hebben 
om naar behoefte het contact wel of niet aan te gaan. 

Tot slot

Er is weinig literatuur over het onderwerp partnerdoding 
te vinden. De literatuur die er is, is vaak meer dan tien jaar 
oud. Er is veel meer kennis nodig om deze kinderen goed 
te ondersteunen, bijvoorbeeld hoe het op lange termijn 
met deze kinderen gaat en wat het effect is van interven-
ties. Deze inventarisatie vanuit het psychotraumacentrum 
is daar een eerste stap in. Het voornemen is om met be-
trokken instellingen een richtlijn te ontwikkelen voor de 
eerste (psychologische) opvang en begeleiding van kinde-
ren die het slachtoffer zijn van partnerdoding. 

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van 

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

In deze versie van het artikel is een erratum verwerkt.
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