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Abstract 

Van alle vormen van huiselijk geweld komt relationeel geweld het meest voor. Mannen en 

vrouwen zijn zowel dader als slachtoffer (Van Borne, 2006). Een risicofactor voor het 

ontwikkelen van relatiegweld is attitude, iemand persoonlijke houding of instelling (Groen en 

van Lawick, 2008). Uit onderzoek blijkt dat attitude samenhangt met gedrag. Voor jongens is 

attitude een sterkere voorspeller van gedrag dan voor meisjes (Foshee e.a., 2000). Het ‘Stay in 

Love’ programma richt zich op attitudeverandering om relationeel geweld in de toekomst te 

voorkomen. Onder 628 participanten werd onderzocht of dit preventieve 

interventieprogramma effectief bleek hierin en of sekse hierbij als moderator optrad. Er is een 

significante attitudeverandering gevonden, maar deze is voor de totale onderzoeksgroep niet 

te wijten aan het programma. Bij verdere analyse blijkt een interactie-effect tussen sekse en 

conditie, meisjes laten significant meer attitudeverandering zien in de interventiegroep dan in 

de controlegroep. Voor jongens is dit niet het geval.  

Woorden: 150
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Inleiding 

In Nederland is er een maatschappelijke discussie op gang gekomen naar aanleiding van het 

bevolkingsonderzoek dat Bureau Intomart in 1997 in opdracht van het ministerie van Justitie 

heeft verricht. Daaruit bleek dat 43 procent (Van Dijk, Opperhuis, Abrahamse, Meier, 1997) 

van de Nederlanders ooit slachtoffer is geweest van een vorm van fysiek, seksueel of 

psychologisch geweld in huiselijke kring. Van alle vormen van huiselijk geweld komt 

relationeel geweld het meest voor. Met name jonge mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 

tot 25 jaar lopen meer risico op het ondervinden van relatiegeweld (Van Borne, 2006). Uit het 

onderzoek blijkt dat 27% van de ondervraagden ooit slachtoffer is geweest van relationeel 

geweld dat zich wekelijks of dagelijks manifesteerde, 12% van de slachtoffers had het geweld 

gemeld bij de politie. In de helft van die gevallen volgde uiteindelijk een aangifte. Daar komt 

bij dat zich reeds gemiddeld 27 incidenten hebben voorgedaan voordat partnergeweld wordt 

gemeld bij de politie. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie naar alle 225 moorden uit het jaar 1998, 

bleek dat in ruim 70 zaken dader en slachtoffer in een intieme relatie tot elkaar stonden 

(Samenwerkingsprotocol politie Flevoland, 2003).  

Onderzoeken geven wisselende resultaten gekeken naar de sekse van de dader en het 

slachtoffer. Uit het onderzoek van Bureau Intomart (1997) komt naar voren dat mannen en 

vrouwen in vrijwel gelijke mate slachtoffer zijn van huiselijk geweld in brede zin. Vrouwen 

zijn echter ruim twee keer zo vaak slachtoffer van partnergeweld dan mannen, 16% van de 

vrouwen tegenover 7% van de mannen. Uit Nederlands politieonderzoek (2006) komt naar 

voren dat 84 % van de slachtoffers van relatiegeweld vrouw is en 16 % man, terwijl de 92 % 

van de daders man is en 8 % vrouw (Van der Vlugt, 2005). Uit onderzoek van Dutton (2005) 

blijkt dat 40 tot 45 % van het geweld binnen paren wederzijds is. Daarnaast komt naar voren 

dat vrouwen vaker terug slaan dan mannen. De tegensprekende resultaten kunnen deels 

verklaard worden vanuit het feit dat veel mannen uit schaamte geen aangifte willen doen van 

mishandeling. Daarnaast gaat het bij politierapportages vaak om paren waarbinnen de een de 

ander terroriseert. Op basis van deze gegevens kan men stellen dat mannen en vrouwen zowel 

dader als slachtoffer zijn in relationeel geweld.   

Onder relationeel geweld wordt  intentioneel fysiek, psychologisch en/of seksueel 

geweld tussen twee intieme partners verstaan (Groen en Lawick, 2008). Uit onderzoek blijkt 

dat binnen gewelddadige actie fysiek geweld vrijwel altijd samen gaat met psychologisch 

geweld als schelden, intimideren, isoleren, bedreigen, vernederen, ondermijnen, 

schuldinductie en/of het onthouden van liefde. Bij relationeel geweld misbruikt de persoon 
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zijn of haar fysieke en/of psychologische overmacht om de ander te bedreigen of te 

beschadigen met als doel angst te creëren en daarmee een dominante positie te handhaven en 

de ander in een ondergeschikte positie te houden. Hiermee wordt een relationele context 

gecreëerd waarin controle centraal staat en waarin degene met meer macht zijn of haar wil 

kan opleggen aan de zwakkere partij (Groen en Lawick, 2008).  

Relationeel geweld wordt in de literatuur vanuit verschillende benaderingen uitgelegd 

en verklaard. Vanuit de sociale leertheorie veronderstelt men dat geweld van generatie op 

generatie wordt overgedragen. Kinderen krijgen het gewelddadige gedrag als het ware 

aangeleerd. Zo belandt het gezin uiteindelijk in een vicieuze cirkel van geweld (Groen en 

Lawick, 2008).  

Pathologische benaderingen stellen dat geweld voortvloeit uit enerzijds medisch-

fysiologische stoornissen, anderzijds uit psychopathologische oorzaken. Geweld heeft vanuit 

dit optiek een neurologische oorzaak. Kanttekening hierbij is dat geweld dan niet alleen in de 

intieme sfeer zou voor moeten komen. Bovendien blijkt het mogelijk partnergeweld te 

stoppen (Groen en Lawick, 2008).   

De sociologische benadering verklaard partnergeweld door het gezin als sociale groep 

te zien. Leden van een groep nemen verschillende posities in en hebben verschillende 

belangen. Daaruit ontstaan conflicten die soms met geweld worden opgelost (Groen en 

Lawick,2008).  

Feministische benaderingen en de gendertheorie gaan hierop door en leggen 

relationeel geweld uit door zich te richten op de maatschappij. Het verschil tussen mannen en 

vrouwen legt de gendertheorie uit aan de hand van de verschillende rollen die mannen en 

vrouwen krijgen toebedeeld in de maatschappij (Potuchek, 1992) en de theorie gaat niet in op 

de biologische verschillen. De genderrollen worden door de cultuur gedefinieerd en komen tot 

stand door socialisatie. De genderrol is een eenheid van attitudes, gedrag en 

persoonlijkheidskenmerken. De gendertheorie stelt dat gedrag impliciet of expliciet wordt 

gestuurd door de verschillende rollen. Relationeel geweld wordt verklaard door de mate van 

aanvaardbaarheid van mannelijke dominantie en vrouwelijke ondergeschiktheid (De Boer, 

2008). De feministische benaderingen stellen dat de machtsverschillen tussen mannen en 

vrouwen ten grondslag liggen aan geweld, zo ook geweld binnen intieme relaties. De toename 

van relationeel geweld wordt door de feministische benaderingen verklaard vanuit 

verschuivingen in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in onze westerse cultuur. Tot 

in de jaren vijftig was het machtsverschil tussen mannen en vrouwen een algemeen 

geaccepteerd gegeven. Het huwelijksideaal was dat van complementariteit, man en vrouw 
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werden verondersteld elkaar aan te vullen. Ongelijkheid werd niet als machtsverschil ervaren 

of benoemd en kreeg niet de betekenis van onderdrukking van de vrouw door de dominantie 

van de man. In de jaren zestig kwam daar verandering in. Het huwelijksideaal veranderde in 

de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het machtsverschil werd niet 

meer als vanzelfsprekend beschouwd en een stille of hoorbare strijd over het kostwinnerschap 

en de verdeling van de zorgtaken was het gevolg (Groen en Van Lawick, 2008). De 

verandering die heeft plaatsgevonden in de maatschappij uit zich tevens in de wet. Het is nog 

maar recent dat partnergeweld als een maatschappelijk probleem gezien wordt. Zo heeft men 

in België in 1997 beslist dat partnergeweld een misdrijf is en het duurde tot 1998 dat het echt 

strafbaar was. Door deze wet zijn er enkele belangrijke dingen veranderd in zake de 

bescherming van het slachtoffer (Van der Stuyft, 2007).  

 Het verklaren van relationeel geweld kan niet aan de hand van een enkel 

verklaringsmodel, in werkelijkheid is er sprake van een combinatie. Algemeen genomen komt 

in de meerderheid van de benaderingen naar voren dat de machtsdynamiek en de escalatie van 

conflicten in een intieme relatie bijdragen aan het ontstaan van geweld in relaties. 

Uit bovenstaande benaderingen en uit onderzoek van Mastenbroek (1995) en Van 

Schaik (2005) kunnen een aantal risicofactoren in verband worden gebracht met relationeel 

geweld. Deze risicofactoren zijn onder andere een laag zelfbeeld of een laag zelfvertrouwen, 

een laag sociaal economische status, overmatig alcohol- en drugsgebruik, als kind opgroeien 

in een gezin waarin gebrek is aan aandacht of waarin mishandeling en verwaarlozing speelt. 

 Er bestaan ook relationele risicofactoren, als traditionele rolopvattingen, 

machtsverschillen in relaties, het isoleren van de partner, controlerend gedrag, jaloezie, 

goedkeuring van dominantie en geweld door de man, een slechte communicatie tussen de 

partners en een positieve houding of attitude jegens geweld binnen relaties van een van de 

partners. Ook verkeringsgeweld wordt als een risicofactor gezien van relationeel geweld op 

latere leeftijd. Uit onderzoek onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld blijkt dat de 

partner in veel gevallen hun eerste ‘echte’ vriendje was (Mastenbroek, 1995). 

Voorts zijn er factoren gevonden die typerend zijn voor relaties die gewelddadig gaan 

worden of al gewelddadig zijn; een snelle relatievorming, een hulpvraag van de gewelddadige 

man aan de vrouw om hem te helpen een beter mens te worden, het verantwoordelijk stellen 

of voelen van de vrouw voor het (gewelddadig) gedrag van de man en conflictvermijdend 

gedrag bij de vrouw ter voorkoming van een geweldsuitbarsting van de man (Van den Borne, 

2006).  
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Deze risicofactoren kunnen worden gebruikt bij het vormgeven van preventieve 

interventieprogramma’s om relationeel geweld te voorkomen. Een verandering teweeg 

brengen in de houding of attitude van jongeren jegens geweld blijkt een belangrijk component 

van deze programma’s (Van Borne, 2006). Daarnaast blijkt uit onderzoek van Junger-Tas 

(2001) dat de effectiviteit van preventieve programma’s toeneemt wanneer jongeren signalen 

die op een ‘ongezonde relatie’ duiden of voortekenen van partnergeweld kunnen herkennen 

en meer inzicht hebben in een ‘gezonde relatie’. Ook neemt de effectiviteit toe wanneer 

jongeren vaardigheden hebben om met elkaar te communiceren en problemen op te lossen. 

Kortom, preventieve interventieprogramma’s zijn het meest effectief wanneer zij inspringen 

op de risicofactoren van relationeel geweld.  

De relatie tussen attitude en relationeel geweld is een van de meest herhaalde 

bevindingen in de literatuur over relatiegeweld (Schumacher en Slap, 2004). Attitude wordt 

hier gedefinieerd als iemands persoonlijke houding of instelling; het is een complex van 

waarden en normen. Attitude omvat een cognitieve component (kennis), een evaluatief 

component (waardering) en een handelingscomponent (bereidheid tot actie over te gaan) 

(Groen en Van Lawick, 2008). Theoretisch wordt verondersteld dat individuen streven naar 

consistentie in gedachten, gevoelens en gedrag. Festinger opperde in 1957 de cognitieve 

dissonantie theorie die stelt dat dissonantie in gedachten en gedrag een oncomfortabele staat 

tot gevolg heeft. Deze staat motiveert individuen van gedrag of attitude te veranderen. Uit 

onderzoek blijkt dat de attitude van mannen ten opzichte van fysiek geweld door echtgenoten 

positief gerelateerd is aan het daadwerkelijke geweld binnen een huwelijk (Byers en Eno, 

1991). Onder jongeren wordt een soortgelijk verband gevonden, adolescenten die 

rapporteerden dat zij relationeel geweld goedkeuren of door de vingers zien laten meer 

relationeel geweld zien dan adolescenten die dit niet goedkeuren (Schumacher en Slap, 2004). 

In overeenstemming met de cognitieve dissonantie theorie van Festinger kan men verwachten 

dat het veranderen van de attitude jegens relationeel geweld een jongere zal motiveren ook 

zijn agressieve gedrag te veranderen. Schumacher en Slap toonden in 2004 aan dat deze 

verwachting klopt, zij vonden een afname van relationeel geweld na verandering van 

samenhangende attitudes. Het verband tussen attitude en gedrag is empirisch onderbouwd en 

wordt gevonden vanaf een leeftijd van 12 jaar (Schumacher en Slap, 2004).  

Het verband tussen attitude en gedrag wordt zowel voor mannen als vrouwen 

gerapporteerd, hoewel de resultaten voor vrouwen minder consistent zijn. Verschillende 

studies onder adolescenten (Schwartz, O’Leary en Kendziora, 1997; Foshee, Bauman, 

Greene, Koch, Linder en MacDougal, 2000) en volwassenen (McKinney, 1986) laten zien dat 
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de acceptatie van geweld bij mannen sterker correleert met relationeel geweld dan bij 

vrouwen. Attitude is dus een sterkere voorspeller van gedrag voor mannen, bij vrouwen 

speelt attitude een minder grote rol. Voor vrouwen speelt het gewelddadige gedrag van 

leeftijdsgenoten een grotere rol. Het onderzoek beschrijft dat vrouwen waarschijnlijk 

kwetsbaarder zijn voor invloeden vanuit hun sociale omgeving en nemen gedrag van 

leeftijdsgenoten over door processen als ‘modelling’. Het gedrag van leeftijdsgenoten is voor 

vrouwen een sterkere voorspeller voor het ontwikkelen van relationeel geweld dan voor 

mannen (Foshee e.a., 2000).  Tot slot liet het onderzoek van Foshee e.a. (2000) zien dat 

alcoholmisbruik alleen bij vrouwen een risicofactor is voor het laten zien van geweld binnen 

een relatie. Uit de literatuur blijkt dat de risicofactoren voor het ontstaan van relationeel 

geweld voor jongens en meisjes verschillend zijn. De relatie tussen de attitude en gedrag is 

voor jongens sterker dan voor meisjes. Naar de sekseverschillen is echter weinig onderzoek 

verricht, meer onderzoek is wenselijk.  

Uit meerdere onderzoeken (Schumacher en Slap, 2004; Foshee e.a., 2000) blijkt voor 

beide seksen een verband tussen attitude en gedrag. Echter, de onderzoeken kennen een aantal 

beperkingen. Zo zijn de gevonden effecten klein tot gemiddeld en geven enkel een samenhang 

aan. Men kan dus niet spreken van een causaal verband. Het blijft onduidelijk of het 

veranderen van de attitude de oorzaak is van het afnemende geweld. Bovendien zijn de 

resultaten niet eenduidig. De cijfers laten zien dat er ook jongeren zijn die geweld binnen hun 

relatie laten zien, maar een negatieve attitude rapporteren ten opzichte van dit geweld. 

Andersom, er bestaan jongeren die een positieve attitude rapporteren, maar geen geweld laten 

zien binnen hun relatie (Foshee e.a., 2000).  Tot slot is het onduidelijk hoe lang de effecten 

van een interventieprogramma, gericht op attitudeverandering, stand houden. In de follow-up 

studie van Foshee e.a. (2000) werd er direct na de afronding van het programma een 

verandering in attitude en gedrag gevonden. In de interventiegroep had een significant grotere 

verandering van attitude plaatsgevonden dan in de controlegroep en de participanten 

rapporteerden significant minder relationeel geweld. Echter, de effecten van het programma 

waren na 1 jaar niet meer zichtbaar. De interventiegroep en de controlegroep rapporteerden 

evenveel relationeel geweld. Aan de hand van deze gegevens kan men stellen dat er meer 

onderzoek nodig om met zekerheid te kunnen spreken langdurig effect van 

attitudeverandering. Ook kan verder onderzoek het verband tussen attitude en gedrag 

verstevigen.   

Uit bovenstaande literatuur blijkt dat attitude in verband staat met gedrag, dus ook met 

relationeel geweld. Om die reden is attitudeverandering een belangrijk onderdeel van 



 8

preventie- en interventieprogramma’s, als ‘Safe Dates’, die gericht zijn op het voorkomen van 

relationeel geweld. Effectiviteitonderzoek naar dit programma liet zien dat attitude van jonge 

adolescenten jegens relationeel geweld veranderde en ook relationeel geweld zelf afnam 

(Foshee e.a., 2000). Het ‘Stay in Love’ programma is een universeel preventieprogramma 

voor scholieren van VMBO scholen, van 12 tot en met 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 16-

20 is het programma reeds effectief gebleken (Van Borne, 2006) in het veranderen van 

attitudes en gedragsintenties. Het programma heeft als doel kennis en bewustwording van 

jongeren over wat een gezonde relatie is te vergroten en de houding en het gedrag van 

jongeren ten opzichte van relaties positief te beïnvloeden. Hiermee beoogt men te voorkomen 

dat relatieproblemen leiden tot relationeel geweld. Dit wordt bereikt door het onder de 

aandacht brengen van en stimuleren tot nadenken over wat jongeren wel en niet willen in een 

relatie, het ontdekken van onderlinge verschillen en overeenkomsten hierin, het aanleren van 

vaardigheden om wensen en verwachtingen te communiceren en grenzen aan te geven, het 

informeren over hoe je een relatie leuk en goed kunt krijgen en houden, bewustwording van 

houding en gedrag in een relatie en de invloed daarvan op een gezonde of ongezonde relatie 

en relatiegeweld, het herkennen van signalen dat het mis kan gaan en het informeren over de 

mogelijkheden naar hulp (Van den Borne, 2006; Van Schaik, 2005).  

Samengevat, de relatie tussen attitude en gedrag is empirisch gezien onderbouwd 

(Schumacher en Slap, 2004). Attitude kan als een risicofactor worden gezien voor het 

ontwikkelen van relationeel geweld. Verder is bekend dat de attitude voor jongens een 

sterkere voorspeller is van gedrag dan voor meisjes (Foshee e.a., 2000). Er is bekend dat 

preventieve interventieprogramma’s ter voorkoming van relationeel geweld effectief zijn 

indien zij inspringen op de risicofactoren (Junger-Tas, 2001). Onbekend is of het ‘Stay In 

Love’ in staat is attitudes ten opzichte van relationeel geweld te veranderen. Verder is 

onbekend of sekse een rol speelt in deze verandering. Op basis van deze kennis kent het 

huidige onderzoek een tweetal onderzoeksvragen.  

De eerste onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Is het ‘Stay in Love’ programma 

in staat houdingen ten aanzien van relationeel geweld in positieve zin te veranderen?’ Uit 

onderzoek blijkt dat preventieve interventieprogramma’s effectief zijn in het verminderen van 

relationeel geweld wanneer zij inspringen op de risicofactoren. Attitude of houding jegens 

relationeel geweld is een risicofactor (Junger-Tas, 2001). Adolescenten die rapporteren dat 

zijn relationeel geweld goedkeuren of door de vingers zien laten meer relationeel geweld zien 

dan adolescenten die dit niet goedkeuren (Schumacher en Slap, 2004). Op basis van deze 

bevindingen wordt er een significante positieve verandering in attitude verwacht. De conditie 
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is van belang, in de interventiegroep vindt een significante verandering plaats, in de 

onderzoeksgroep niet. De tweede onderzoeksvraag luidt: ‘Is er sprake van een moderatie 

effect van sekse?’ Verschillende studies onder adolescenten (Schwartz, O’Leary en 

Kendziora, 1997; Foshee e.a., 2000) en volwassenen (McKinney, 1986) laten zien dat de 

acceptatie van geweld bij mannen sterker correleert met relationeel geweld dan bij vrouwen. 

Er wordt een moderatie-effect van sekse verwacht, omdat attitude voor jongens een sterkere 

voorspeller is van relationeel geweld dan voor meisjes. Er wordt verwacht dat de relatie 

tussen de conditie (de interventie of controle) en attitude voor mannen en vrouwen 

verschillend is.  

 

 

      

Sekse 

  

 

        

   Conditie                  Attitude 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van de onderzoeksvragen. Indien er een moderatie-effect 

van sekse wordt gevonden bestaan er twee lijnen van conditie naar attitude, één voor vrouwen 

en één voor mannen.  
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Methoden  

Steekproefbeschrijving 

Aan dit onderzoek nemen 628 respondenten deel. Van deze respondenten zijn er 254 jongens 

en 374 meisjes. Van de jongens zitten er 91 in de interventiegroep en 163 in de controlegroep. 

Er zitten 156 meisjes in de interventiegroep en 218 in de controlegroep. De leeftijd van de 

participanten varieert van 12 tot 16 jaar. De gemiddelde leeftijd is 13.38, met een 

standaardafwijking van 1.05. Van 24 deelnemers is de leeftijd onbekend. De respondenten 

zijn afkomstig 9 scholen. Er nemen vier scholen uit Utrecht deel, drie scholen uit Eindhoven, 

twee scholen uit Kampen en een school uit Ijsselmuiden. De werving van de scholen was in 

handen van het Trimbos Instituut en de regiocoördinatoren van de GGZ.  

 

 

Figuur 2: Aantallen jongens en meisjes in de condities.  

 

Procedure  

De beoogde concepten worden gemeten aan de hand van een set vragenlijsten die de 

participant op de laptop krijgt aangeboden. De vragenlijsten worden voorgelezen via de 

hoofdspeakers die aan de laptops verbonden zijn.  

Er bestaan twee meetmomenten, een nulmeting van 50 minuten en een effectmeting 

van 25 minuten. Er bestaan twee groepen en er zijn twee condities te onderscheiden. Na de 

nulmeting start groep 1 met het ‘Stay in Love’ programma en vormt groep 2 de controlegroep. 

Na de interventie volgt voor beide groepen in dezelfde periode de effectmeting.
1
 

   

                                                           

¹ Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek. In werkelijkheid bestaan er 4 meetmomenten 

en zijn er 3 verschillende groepen. In dit onderzoek zijn de twee controlegroepen samengevoegd tot 

groep 2.  
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     1       2                   

 

 

 

Groep 1 (247) Interventie 

Groep 2 (381) Controle 

 

Figuur 2: Schematische weergave procedure. Er bestaan twee meetmomenten, waartussen de 

participanten de interventie krijgen aangeboden of dienen als controlegroep.  

 

Instrumenten 

Om de effectiviteit van het programma te onderzoeken wordt er een instrument gebruikt voor 

het meten van attitude ten opzichte van partnergeweld.
2
 Dit instrument wordt bij beide 

metingen ingezet. Tijdens de nulmeting wordt er tevens gevraagd naar demografische 

gegevens als geboortedatum en sekse.  

  Attitude ten opzichte van partnergeweld wordt gemeten aan de hand van een 

beknopte versie van de Nederlandse versie van de ‘Attitudes Towards Male Dating Violence 

Scale’ (AMDV) en de ‘Attitudes Towards Female Dating Violence Scale’ (AFDV) van Price, 

Byers en het ‘Dating Violence Research Team’ (1999). De beknopte lijst bestaat uit 23 items 

die zowel verwijzen naar psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Er bestaan 9 items 

(1,3,5,8,9,14,16,18,22) die verwijzen naar geweld jegens jongens door meisjes en 9 items 

(2,4,6,7,10,12,13,15,19) verwijzen naar geweld door jongens jegens meisjes, de overige 5 

items (11,17,20,21,23) zijn neutraal. De items ‘het is niet erg om een meisje onder druk te 

zetten om sex te hebben’ en ‘het is belangrijk voor een jongen om zich altijd te kleden zoals 

zijn vriendin wil’ zijn voorbeelditems. Antwoorden worden gegeven op een vijf-puntsschaal 

die reikt van helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5). Een hoge score geeft een 

                                                           

2
  Het huidige onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek. Ter behoeve van dit onderzoek 

worden er op beide meetmomenten ook instrumenten ingezet om de kennis  van partnergeweld, de 

probleemoplossende vaardigheden van de jongeren en de mate van sociale wenselijkheid te meten. De 

nulmeting omvat de meest complete set vragenlijsten, de effectmetingen bevatten beknoptere versies.  

 



 12

positievere houding ten aanzien van relationeel geweld aan dan een lagere score. De 

Cronbach’s alpha van de attitudelijst varieert van 0.79 (eerste meting) tot 0,85 (tweede 

meting). De betrouwbaarheid is daarmee goed. De Cronbach’s alpha van de schaal ‘geweld 

door jongens jegens meisjes’ varieert van 0,74 tot 0,89 en goed, de Cronbach’s alpha van de 

schaal ‘geweld door meisjes jegens jongens’ is 0,57 tot 0,66 en redelijk (Evers, Van Vliet-

Mulder, Resing, Starren, Van Alphen de Veer en Boxtel, 2002).  

 

Materialen 

Het ‘Stay in Love’ programma bestaat uit verschillende materialen: de lessenserie, een folder, 

een poster, een relatietest, visitekaartjes en een website. Een aantal van deze materialen 

kunnen in verschillende settings in een regio onafhankelijk van elkaar worden toegepast. De 

materialen zijn samengesteld door het Trimbos Instituut. 

 

Interventie 

De interventie bestaat uit drie activiteiten die binnen de setting van de school in samenhang 

met elkaar moeten worden uitgevoerd.  

De eerste activiteit bestaat uit vier lessen van een lesuur die de docent aan de hand van 

een docentenhandleiding tijdens lessen sociale vorming geeft. De lessen worden in gemengde 

groepen gegeven zodat jongens en meisjes met elkaar opvattingen en ervaringen kunnen 

kennismaken. In de lessenserie wordt gebruik gemaakt van een persoonsgerichte benadering 

van voorlichting. De lessen zijn gericht op bewustwording van de eigen houding in een 

relatie, de wensen en grenzen in een relatie. Daarnaast richten de lessen zich op 

bewustwording van de invloed van de sociale omgeving, als leeftijdsgenootjes of media, die 

deze houding en gedrag kunnen beïnvloeden. Binnen de lessen staat tevens het aanleren van 

vaardigheden om wensen en grenzen te uiten en te handhaven centraal. Tot slot is het 

corrigeren van opvattingen over sociale normen ten aanzien van liefde en relaties een 

onderdeel. Om deze doelen te behalen wordt elke les in drie fasen opgedeeld. In de 

informatiefase informeren de docenten de leerlingen over het onderwerp. In de uitwerkings-, 

verdiepings- en vaardigheidsfase daagt de docent de leerling met behulp van oefeningen uit 

zijn of haar kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen en met elkaar uit te wisselen. 

Deze fase omvat onder andere rollenspellen en toneelstukjes. In de evaluatiefase vat de docent 

in een aantal conclusies samen in hoeverre de kennis, houding en vaardigheden van de 

leerlingen in de les zijn veranderd.  
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De tweede activiteit het trainen van de docenten die de lessen gaan geven. Tevens 

krijgen de schoolbegeleiders deze training zodat zij in de toekomst beter voorbereid zijn op 

eventuele meldingen van leerlingen en docenten van partnergeweld. Deze training wordt 

gegeven door de regiocoördinatoren van het programma. Binnen de training krijgen de 

docenten en leerlingbegeleiders informatie over het project, de aard en het doel, en maken zij 

kennis met het materiaal. Tevens wordt de theoretische achtergrond van partnergeweld 

besproken. Vervolgens wordt de lessenserie doorgenomen en de onderdelen gedemonstreerd. 

Aan de hand van de lesinhoud worden vaardigheden geoefend in rollenspelen en wordt hierop 

feedback gegeven. Tot slot kunnen de docenten voor coaching terecht bij de 

regiocoördinatoren, een maal per twee weken wordt een telefonisch spreekuur gereserveerd.  

Tot slot betrekt het programma ouders door hen voorafgaand aan de lessenserie te 

informeren door middel van een nieuwsbrief. Na afronding van de lessen wordt er door de 

school een ouderavond georganiseerd. In deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het 

project, worden er een aantal stellingen gepresenteerd over gezonde relaties en wordt er 

aandacht geschonken aan mogelijkheden voor opvang, begeleiding en hulpverlening binnen 

en buiten de school.  

 

Statistische analyses 

Van het totale participantenaantal zijn er 323 participanten niet meegenomen in de statistische 

analyses. Deze participanten zijn uit de analyses gelaten omdat ze enkele hebben 

deelgenomen aan een meting; 183 participanten hebben alleen de deelgenomen aan de 

nulmeting en 140 enkel aan de effectmeting.  

De vragen 5, 9, 15, 18, 20 en 22 van de attitudelijst worden hergecodeerd. Door deze 

hercodering zijn alle antwoorden met elkaar te vergelijken; een 1 geeft in alle gevallen de 

meest negatieve houding ten opzichte van geweld binnen relaties aan en een 5 de meest 

positieve houding.  

De gegevens worden geanalyseerd aan de hand van het programma ‘Statistical 

Package for the Social Sciences’ (SPSS).  Voor de beschrijving van de participanten is 

gebruikt gemaakt van de functie ‘Analyze/Descriptive Statistics’.  

Voor de beantwoording van eerste onderzoeksvraag wordt een lineaire regressie 

analyse uitgevoerd. Voor beide metingen worden somscores gemaakt van de antwoorden op 

de attitudelijst. De gemiddelde somscore van meting 2 is de onafhankelijke variabele in de 

regressieanalyse, de gemiddelde somscore van meting 1 de afhankelijke variabele. De 

variabele conditie (-1 = interventie, 1 = controlegroep) wordt toegevoegd aan het model en er 
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wordt berekend of deze variabele een bijdrage levert aan het verklaren van de variantie in de 

onafhankelijke variabele.   

 

 

Figuur 3: schematische weergave onderzoeksvraag 1 

 

Ook voor de tweede onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van een lineaire 

regressieanalyse. Aan bovenstaand model wordt naast de conditie ook de variabele sekse       

(-1 = jongen, 1 =  meisje) toegevoegd. Daarnaast wordt de interactievariabele ‘sekse x 

conditie’ gemaakt en toegevoegd. Indien sekse bijdraagt aan de verklaring van de variantie in 

de onafhankelijke variabele en er bestaat een interactie-effect, wordt de onderzoeksgroep 

opgedeeld in een groep jongens en een groep meisjes en wordt de analyse opnieuw uitgevoerd 

(model 3 wordt uit deze analyse gelaten).  

Figuur 4: schematische weergave onderzoeksvraag 2 
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Resultaten 

Onderzoeksvraag 1 

Uit de lineaire regressieanalyse blijkt een significante attitudeverandering over de metingen (p 

< .05). Met de somscore van de nulmeting wordt 56% van de variantie in de onafhankelijke 

variabele verklaard. De variabele conditie (interventie- of controlegroep) van de participant 

draagt hier  niet significant aan bij, er wordt na toevoeging van deze variabele 0,2% meer 

variantie verklaard (p > .05).
3
 

 

 

 

Figuur 5: Schematische weergave van de resultaten. Er bestaat een significante daling in 

somscores. Conditie heeft hierop geen significant effect.  

                                                           

3
 In bijlage 2 zijn de gemiddelde somscores en standaarddeviaties weergegeven 
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Onderzoeksvraag 2 

Na toevoeging van de variabele sekse blijkt dat deze variabele bijdraagt aan het verklaren van 

de variantie in de onafhankelijke variabele (p < .05). Er wordt 13,8 % minder variantie 

verklaard nadat deze variabele aan het model is toegevoegd. Daarnaast bestaat er een 

interactie-effect tussen sekse en conditie, deze is significant ( p < .05) en draagt 7,3% bij aan 

de verklaarde variantie. Na het opdelen van de onderzoekgroep aan de hand van sekse wordt 

er voor jongens (p < .05) en meisjes (p < .05) een significante attitudeverandering gevonden 

in beide condities. De somscores van de nulmeting verklaren voor jongens 48,1% en voor 

meisjes 63.7% van de variantie in de onafhankelijke variabele. Voor meisjes bestaat er een 

significant interactie-effect (sekse x conditie), deze draagt 8,6% bij aan de verklaring van de 

variantie in de onafhankelijke variabele (p< .05). Voor jongens is het interactie-effect niet 

significant (p>.05).  In onderstaande grafieken wordt met behulp van de gemiddelde 

somscores duidelijk hoe het interactie-effect voor meisjes loopt. Het interactie-effect houdt in 

dat de verandering in attitude voor meisjes significant groter is in de interventieconditie dan in 

de controleconditie. Voor jongens is dit niet het geval.  
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Figuur 6: Schematische weergave van de attitudeverandering voor jongens en voor meisjes. 

Alle verandering is significant. Echter, de verandering is voor meisjes significant groter in de 

interventieconditie dan in de controleconditie. Voor jongens is het interactie-effct tussen sekse 

en conditie niet significant.  

 

 

 

Figuur 7: Schematische weergave van het significante interactie-effect tussen sekse en 

conditie aan de hand van de formule y = ax + b. De waaren staan weergegeven in bijlage 2. 

Dit effect geeft het moderatie-effect van sekse aan op de relatie tussen conditie en 

attitudeverandering.  
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Discussie 

De relatie tussen attitude en gedrag is empirisch gezien onderbouwd (Schumacher en Slap, 

2004). Attitude kan als een risicofactor worden gezien voor het ontwikkelen van relationeel 

geweld (Foshee e.a., 2000). Verder is bekend dat de attitude voor jongens een sterkere 

voorspeller is van gedrag dan voor meisjes. Er is bekend dat preventieve 

interventieprogramma’s ter voorkoming van relationeel geweld effectief zijn indien zij 

inspringen op de risicofactoren (Junger-Tas, 2001). Onbekend is of het ‘Stay In Love’ in staat 

is attitudes ten opzichte van relationeel geweld te veranderen. Verder is onbekend of sekse 

een rol speelt in de relatie tussen het programma en de mate van attitudeverandering. Op basis 

van deze kennis kent het huidige onderzoek twee onderzoeksvragen.  

De eerste onderzoeksvraag luidt: ‘Is het ‘Stay in Love’ programma in staat houdingen 

ten aanzien van relationeel geweld in positieve zin te veranderen?’ Uit de resultaten blijkt een 

significante verandering van attitudes jegens relationeel geweld over de twee metingen, 

jongeren staan negatiever ten opzichte van relationeel geweld. Echter, uit de resultaten blijkt 

dat de verandering in attitude in beide onderzoeksgroepen plaatsvindt, zowel in de 

interventiegroep als in de controlegroep. Op basis van deze bevinding kan men concluderen 

dat de verandering in attitude niet te wijten is aan het ‘Stay in Love’ programma. Dit is in 

tegenstelling tot de verwachting. Het resultaat kan verklaard worden vanuit de verschillen in 

de grootte van de onderzoeksgroepen, de controleconditie (381) was groter dan de 

interventieconditie (247). Ook kan het zijn dat er een onderzoekseffect is gevonden, dit houdt 

in dat het afnemen van de vragenlijsten effect heeft gehad op de attitudes van de participanten 

jegens relationeel geweld. De vragenlijsten kunnen als een type interventie worden gezien. 

Carr (2008) beschrijft dat de gemeenschappelijke factoren van effectieve interventies twee tot 

negen keer zoveel bijdragen aan de effectiviteit van de interventie dan specifieke kenmerken. 

Zo is gebleken dat de meerderheid van de interventies een element van bewustwording 

bevatten, cliënten wordt geleerd onderwerpen vanuit andere perspectieven te bekijken. Ook 

kenmerken van de client kunnen gezien worden als gemeenschappelijke factoren, als sociaal 

economische status, steun vanuit de sociale omgeving, leeftijd en de mate van 

disfunctioneren. Indien men de afname van de vragenlijsten ziet als een vorm van interventie 

kunnen de gemeenschappelijke factoren van de beide condities (de interventiegroep en de 

controlegroep) bij hebben gedragen aan de attitudeverandering. Vanuit dit perspectief kan 

men stellen dat de afname van de vragenlijsten voldoende is voor het bewerkstelligen van 

verandering in attitude, een relatief snelle en goedkope vorm van preventieve interventie 

(Carr, 2008). Toekomstig onderzoek kan zich richten op de vraag welke gemeenschappelijke 
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factoren verantwoordelijk zijn voor het gevonden effect. Men kan met deze wetenschap 

toekomstige preventieve interventieprogramma’s inrichten.  

De tweede onderzoekvraag van het onderzoek luidt: ‘Is er sprake van een moderatie-

effect van sekse?’ Uit de resultaten blijkt een moderatie-effect van sekse, er wordt een 

interactie-effect tussen sekse en conditie gevonden. Dit is in lijn met de verwachting. Echter, 

bij verder analyse van de resultaten blijkt dat dit effect geldt voor de groep meisjes. Alleen de 

meisjes laten significant meer verandering in attitude zien in de interventiegroep in 

vergelijking met de controlegroep. De resultaten zijn in tegenspraak met de verwachting, er 

werd voor jongens een sterkere stijging verwacht in attitudeverandering over de condities. De 

aantallen jongens (254) en meisjes (374) kunnen een verklaring zijn voor de uitkomsten, er 

participeerden meer meisjes dan jongens. Daarnaast kan de gendertheorie uitkomst bieden bij 

het verklaren van de resultaten. De theorie stelt dat gedrag impliciet of expliciet wordt 

gestuurd door verschillende genderrollen, die cultuurgebonden zijn en door socialisatie tot 

stand komen (Potuchek, 1992). De theorie stelt dat de mannelijke dominantie en vrouwelijke 

ongeschiktheid onderdelen zijn van deze rollen. Hoewel de vragenlijsten anoniem en 

zelfstandig zijn ingevuld kan het zijn dat de jongens zich tijdens het invullen van de lijsten en 

tijdens het volgen van de lessen geconformeerd hebben aan hun genderrol en het beeld wat de 

sociale omgeving van ze heeft. Dit zou inhouden dat de jongens zich hebben vastgehouden 

aan het beeld van mannelijke dominantie en minder baat hebben gehad van het programma. 

Het feit dat meisjes zich niet hebben geconformeerd aan hun genderrol kan verklaard worden 

vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen veertig jaar is er een verschuiving 

gekomen in de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, wat zich onder andere heeft 

geuit in strijd over de zorgtaken en het kostwinnerschap (Groen en Lawick, 2008). 

Toekomstig onderzoek kan zich richten op de vraag of jongens over het algemeen positiever 

tegenover relationeel geweld staan. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of de 

(mogelijke) positievere houding van jongens alleen geldt voor geweld door jongens tegen 

meisjes (in lijn met de gendertheorie) of dat jongens ook positiever staan tegenover geweld 

door meisjes tegen jongens. Toekomstig onderzoek kan hierbij gebruik maken van de 

verschillende subschalen van de attitudelijst, zoals beschreven in de methodensectie.  

Naast bovenstaande aanbevelingen kan toekomstig onderzoek zich richten op de lange 

termijn effecten van preventieve interventieprogramma’s als ‘Stay in Love’. Tot op heden zijn 

er geen blijvende effecten gevonden van attitudeverandering op gedragsintenties. Daarnaast is 

het interessant na te gaan waarom een soortgelijk programma onder 16-20 jarigen wel 

effectief is gebleken (Van Borne, 2006). Wellicht is deze leeftijdsgroep meer aanvankelijk 
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voor de mening en het gedrag van leeftijdsgenootjes buiten de het programma. Een 

intensiever programma, met meer diepgang en meer aandacht voor situaties buiten de 

interventie, is wellicht een oplossing. 
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 Bijlage 1: Beknopte versie van de Nederlandse versie van de ‘Attitudes Towards Male 

Dating Violence Scale’ (AMDV) en de ‘Attitudes Towards Female Dating Violence 

Scale’ (AFDV) 

 

1. Het is O.K. dat een meisje haar vriend slaat, als hij dat verdient. 

2. Een meisje moet zich aanpassen om haar vriend te plezieren. 

3. Een jongens moet altijd eerst zijn vriendin uit vragen voor hij met zijn vrienden uitgaat. 

4. Het is O.K. voor een jongen om zijn vriendin uit te schelden. 

5. Het is nooit O.K. voor een meisje om haar vriend te slaan. 

6. Meisjes die hun vriend bedriegen mogen worden geslagen. 

7. Het is O.K. voor een jongen om zijn vriendin te slaan, als zij het verdient. 

8. Het is belangrijk voor een jongen om zich altijd te kleden zoals zijn vriendin wil. 

9. Wat haar vriend ook gedaan heeft, een meisje mag hem niet slaan. 

10. Een meisje zou haar vriendinnen niet moeten zien, als haar vriend dat vervelend vindt. 

11. Een persoon heeft het recht geweld te gebruiken als hij/zij beledigt wordt. 

12. Het is niet erg om een meisje onder druk te zetten om sex te hebben. 

13. Soms kan een jongen het niet helpen zijn vriendin te slaan, als ze hem boos maakt. 

14. Het is O.K. dat een meisje haar vriend uitscheldt. 

15. Een jongen mag zijn vriendin niet aanraken, tenzij zij dat prettig vindt. 

16.  Het is O.K. voor een meisje om haar vriend te dwingen om haar te kussen. 

17. Een persoon is niet verantwoordelijk voor wat hij/zij doet wanneer hij/zij dronken is. 

18. Een meisje moet haar vriend niet aanraken, tenzij hij dat prettig vindt 

19. Wanneer een jongen tijdens een date betaalt is het O.K. dat hij zijn vriendin onder druk 

zet om sex te hebben. 

20. Een persoon kan een relatie waarin geweld voorkomt verbreken als hij/zij dat echt wil. 

21. Soms hebben jongeren geen andere keus dan geweld te gebruiken tegenover hun vriend/ 

vriendin 

22. Meisjes mogen nooit liegen tegen hun vriendjes om ze over te halen sex te hebben. 

23. Sommige jongeren kunnen niet anders dan in een gewelddadige relatie blijven. 
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Bijlage 2: SPPS outputs 

Gemiddelden en standaarddeviaties  

Descriptive Statistics Totaal 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AttitTot1 628 24,00 95,00 48,5510 9,72881 

AttitTot2 628 25,00 103,00 46,7054 10,98792 

Valid N (listwise) 628         

 

 Descriptive Statistics(a) Interventiegroep 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AttitTot1 247 26,00 95,00 49,5789 9,93070 

AttitTot2 247 26,00 103,00 47,0162 11,94362 

Valid N (listwise) 247         

a  con1 = -1,00 

 Descriptive Statistics(a) Controlegroep 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AttitTot1 381 24,00 74,00 47,8845 9,54972 

AttitTot2 381 25,00 80,00 46,5039 10,33253 

Valid N (listwise) 381         

a  con1 = 1,00 

 

SPSS output model 1-4 

 Coefficients(a) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 16,114 1,881   8,569 ,000 

AttitTot1 ,636 ,037 ,563 17,031 ,000 

con1 ,027 ,367 ,002 ,072 ,942 

sexe1 -1,549 ,380 -,138 -4,074 ,000 

1 

cxs ,807 ,365 ,073 2,208 ,028 

a  Dependent Variable: AttitTot2 
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SPSS output model 1-4 uitgesplitst voor sekse 

Jongens 

 Coefficients(a,b) 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 21,299 3,495   6,094 ,000 

AttitTot1 ,567 ,066 ,481 8,640 ,000 

Con1 -1.843 1.353 -0.076 -1.362 .174 

1 

cxs ,922 ,677 ,076 1,362 ,174 

a  Dependent Variable: AttitTot2 

b  sexe1 = -1,00 

 

Meisjes 

 Coefficients(a,b) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 12,007 2,050   5,856 ,000 

AttitTot1 ,691 ,043 ,637 15,962 ,000 

1 

cxs ,853 ,395 ,086 2,161 ,031 

a  Dependent Variable: AttitTot2 

b  sexe1 = 1,00 

 

 


