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Veel mensen komen in aanraking met geweld juist daar 
waar ze zich veilig zouden moeten voelen: in hun eigen 
huis.

Bij koppels waar er sprake is van geweld kan een relatie-
breuk of crisis, zoals de huidige gezondheidscrisis, een  
moment zijn waarop het geweld toeneemt.

Voor de slachtoffers is het bovendien niet altijd gemak-
kelijk om een beroep te doen op de voor hen bestemde 
hulpdiensten. Angst, een gebrek aan kennis over de voor- 
zieningen, een gebrek aan communicatiemiddelen of blok-
kages ten gevolge van de gebeurtenissen zijn enkele van 
de redenen waarom er geen beroep wordt gedaan op deze 
diensten. Als apotheker kan u deze mensen doorverwijzen 
en steunen.

apotheek als 
doorverwijzer.brussels



Daarom is er een ”Doorverwijzingssysteem” ingevoerd 
bij de apotheken, die bij uitstek lokale actoren zijn waar 
een klimaat van vertrouwen en vertrouwelijkheid heerst. 
Dankzij dit systeem kan de apotheker een luisterend oor 
bieden aan de slachtoffers en kunnen deze laatsten in alle  
veiligheid worden doorverwezen naar de juiste hulp-
diensten in functie van hun behoeften.

In deze brochure vindt u alle informatie die u nodig hebt 
om slachtoffers van partnergeweld die uw apotheek be-
zoeken zo goed mogelijk te kunnen doorverwijzen.



In 2010 zijn de Belgische overheden overeengekomen om 
partnergeweld als volgt te definiëren: 

‘Geweld in intieme relaties is een geheel van gedragingen, han-
delingen en houdingen van één van de partners of ex-partners 
die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. 
Het omvat verbale, fysieke, seksuele en economische agressie, 
bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen 
herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn sociopro-
fessionele integratie aantasten. 

Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere 
familieleden, waaronder de kinderen. Het is een vorm van intra-
familiaal geweld. In de meeste gevallen blijkt dit geweld te zijn 
gepleegd door mannen en is het slachtoffer een vrouw. Geweld 
in intieme relaties is binnen de privésfeer doorgaans een uiting 
van de ongelijke machtsverhoudingen die in onze samenleving 
nog steeds bestaan tussen vrouwen en mannen.’ 

Partnergeweld komt voor in alle sociale klassen, alle gemeenschap-
pen en alle leeftijdsgroepen, maar bepaalde groepen worden er 
buitenproportioneel hard door getroffen omdat ze kwetsbaarder 
zijn. Vrouwen met een handicap lopen bijvoorbeeld een groter 
risico om het slachtoffer te worden van partnergeweld. Boven-
dien worden ze geconfronteerd met talrijke belemmeringen bij 
de toegang tot ondersteuningsdiensten die aan hun behoeften 

I. PARTNERGEWELD



zijn aangepast en in staat zijn hen op te vangen, waardoor er een 
groter risico bestaat dat het geweld blijft voortduren.  Vrouwe-
lijke migranten die het slachtoffer zijn van dit soort geweld, zijn 
vaak niet op de hoogte van hun rechten. Sommigen worden zich 
bewust van hun rechten wanneer het te laat is om te kunnen rea-
geren. Anderen durven, gezien hun onzekere verblijfsstatus en 
de administratieve afhankelijkheid van hun partner, de echtelijke 
woning niet te verlaten en naar de politie te gaan om een klacht 
in te dienen.

Om meer te weten te komen over partnergeweld, 
kan u volgende website raadplegen: 

1712.be 

equal.brussels/nl/thema/geweld/
 
Het Brusselse plan ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen:
equal.brussels/nl/publications/brus-
sels-plan-ter-bestrijding-van-geweld-
tegen-vrouwen/ 



Als beroepsbeoefenaar die erkend is als vertrouwenspersoon 
kunt u slachtoffers die daar behoefte aan hebben of die teke-
nen van psychische nood vertonen, doorverwijzen naar gespecia-
liseerde opvang- en ondersteuningsdiensten. Het is dus niet uw 
taak om de geweldsituatie op te lossen, maar wel om mensen te 
helpen de juiste hulp en steun te vinden. 

Voor een doorverwijzing is het van essentieel belang het slach-
toffer naar zijn behoeften te vragen, vooral als die niet worden 
geuit, zodat ze kunnen worden nageleefd en verkeerde interpre-
taties vermeden kunnen worden. Neem een bedachtzame en 
open houding aan, luister actief en zonder oordeel. Stel open en 
brede vragen, zonder de antwoorden van het slachtoffer ooit in 
twijfel te trekken.

Indien uit de analyse blijkt dat de persoon in gevaar is, moet 
contact worden opgenomen met de politiediensten (via het tele-
foonnummer 101).

II. UW ROL ALS APOTHEKER:  
     DOORVERWIJZEN



III. HOE KAN DE HOOGDRINGENDHEID  
      WORDEN BEPAALD? BIJ WIE KAN 
      MEN TERECHT?

De urgentie moet altijd worden beoordeeld op basis van het relaas 
van wat het slachtoffer zelf vertelt. Het feit dat het slachtoffer teke-
nen van fysiek geweld vertoont, is niet het enige element waarmee 
rekening moet worden gehouden om de urgentie van de situatie te 
bepalen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een noodsituatie als het 
slachtoffer meldt dat hij/zij door zijn/haar echtgeno(o)t(e) wordt lastig-
gevallen of het gevoel heeft dat zijn/haar leven in gevaar is. 

Als je een noodgeval waarneemt, vraag dan steeds of de persoon 
wenst dat er contact wordt opgenomen met de politie. Als het 
antwoord ‘ja’ is, neem dan contact op met de politie via het nummer 
101. 

1. Art. 458bis van het strafwetboek : “Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder 
is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 
371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 
423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwets-
baar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, gebruiken van geweld, 
gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde 
«eer», een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onver-
minderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen 
van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor 
de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon 
en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er 
aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde 
kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdri-
jven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.»



Indien de betrokkene niet wil dat de politie wordt ingelicht, maar 
het duidelijk is dat hij/zij in ernstig gevaar verkeert (op grond van de 
verklaringen die hij/zij heeft afgelegd of zijn/haar fysieke toestand), 
bent u verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de  
politie, zelfs indien de betrokkene zich daartegen verzet. Leg in dat  
geval duidelijk de situatie uit. Het slachtoffer moet hiervan op de  
hoogte worden gebracht. 

Contact opnemen met het nummer 101 zonder de persoon hierover 
te informeren, kan namelijk risico’s inhouden: het slachtoffer kan ver-
rast zijn op het moment dat de politie contact opneemt, de spanning 
in de relatie met zijn of haar partner kan toenemen zonder dat men 
zich daarop kan voorbereiden, verlies van vertrouwen in de apotheker.

Kortom, er zijn drie gevallen waarin de politie moet worden 
verwittigd:
 

• als de persoon daar om vraagt
• als u getuige bent van een misdrijf 
    (bv. een ernstige woordenwisseling voor de apotheek, 
    slagen, bedreigingen...)
• als er iemand in gevaar is



In elk geval (en na het inlichten van de politie indien de situatie dit 
vereiste) kunt u de persoon doorverwijzen naar een gratis hulplijn.

NEDERLANDSTALIGE HULPLIJN:

De dienst 1712 biedt een luister- en hulpdienst aan in het 
 Nederlands: 

per telefoon op het nummer 1712 van maandag tot vrijdag, 
van 9u tot 18u. 
via  chat van ma tot vrij, van 13u tot 20u op 1712.be
per mail 7d./7-24u/24 via 1712.be

Voor bijstand in een andere taal dan het Frans of het Nederlands 
kunnen de volgende diensten worden geraadpleegd: 
we-access.eu/fr 

Het Europese ACCESS-project wil de toegang tot preventie, 
bescherming en ondersteuning vergemakkelijken voor vrouwelijke 
migranten in Europa die geconfronteerd worden met gendergere-
lateerd geweld, waaronder partnergeweld. 

De informatiewebsite is beschikbaar in de volgende talen: Engels, 
Frans, Nederlands, Spaans en Arabisch. De website bevat een kaart 
van de in België beschikbare diensten. 

IV. OPVANG VAN SLACHTOFFERS 
       VAN PARTNERGEWELD



Er is een chat beschikbaar in het Frans, Spaans, Arabisch, Engels, 
Peul, Somali, Sousou-Malinke, Tigrinya, Amhaars en Bassa (raadpleeg 
de kalender van de permanenties op de website).

FRANSTALIGE HULPLIJN:

De hulplijn Ecoute Violences conjugales is bereikbaar op het  
nummer 0800 30 030, en dit 7 dagen per week en 24 uur per dag. 
Als de persoon het u vraagt, kan u in zijn/haar plaats een eerste maal 
contact opnemen met de hulplijn. Deze lijn is bedoeld voor slachtof-
fers en daders, maar beantwoordt ook vragen van beroepsmensen 
en getuigen. 

Op de website ecouteviolencesconjugales.be wordt 20 uur per 
week een chat georganiseerd.



AFHANKELIJK VAN DE BEHOEFTEN 
KUNT U DE PERSOON OOK 
DOORVERWIJZEN NAAR EEN 
SLACHTOFFERHULPCENTRUM: 

VOOR DE NEDERLANDSTALIGEN:

Centrum Algemeen Welzijnswerk
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) is een multi-
functioneel centrum dat algemene hulp biedt bij alle vragen of  
problemen in verband met welzijn, of het nu gaat om relationele, fi-
nanciële, juridische, administratieve of andere problemen. Het biedt 
ook hulp aan slachtoffers en daders van partnergeweld.

Contactgegevens:
Telefonisch: op het nummer 0800 13 500 van 9u tot 17u
Per e-mail : caw.be/contacteer-ons/#mail



VOOR DE FRANSTALIGEN:

Centre de Prévention des violences 
conjugales et familiales
Dit centrum biedt gespecialiseerde hulp aan iedereen die te maken 
heeft met partnergeweld. Deze hulp neemt verschillende vormen 
aan:

1. een telefonische hulplijn,
2. opvang,
3. administratieve en sociale hulp,
4. een ruimte voor een individueel gesprek (voor vrouw, man,  
     dader of slachtoffer) of een gesprek als koppel,
5. workshops “Levenslang leren”
6. een onderdak voor vrouwen (met of zonder kind(eren) zonder  
     leeftijdsbeperking) op een vertrouwelijk adres.

Contactgegevens:
Telefonisch:  Van 9u tot 19u op weekdagen en van 10u tot 
17u in het weekend als het slachtoffer over zijn/haar situatie 
wil praten of informatie wil krijgen. 
Voor het maken van een afspraak: 02 539 27 44 van maandag 
tot vrijdag van 9u tot 17u.
Per e-mail: info@cpvcf.org



Samusocial
Telefonische permanentie (24 uur op 24): 

0800/99.340 (gratis)

info@samusocial.be

Er bestaan ook lokale diensten in de verschillende Brusselse 
gemeenten. U vindt de lijst van lokale diensten:

ALS DE PERSOON NOODOPVANG 
NODIG HEEFT:

www.upb-avb.be



Slachtoffers van seksueel geweld, hun familieleden en 
 beroepsmensen kunnen contact opnemen met de gratis hulplijn 
«seksueel geweld» op 0800 98 100.

Gratis telefonische permanentie (maandag van 9u tot 17u - 
dinsdag tot donderdag van 8u tot 18u - vrijdag van 8u tot 10u 
en van 13u tot 18u)
Per e-mail: info@sosviol.be – www.sosviol.be

Slachtoffers die onlangs seksueel zijn misbruikt (minder dan een 
maand) kunnen contact opnemen met het Zorgcentrum na Sek-
sueel Geweld (ZSG) in Brussel, 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
Dit multidisciplinaire centrum biedt medische en forensische zorg, 
psychologische ondersteuning en een passende opvolging. Boven-
dien komen gespecialiseerde politie-inspecteurs in het centrum 
tussenbeide als het slachtoffer een klacht wil indienen. 

V. IN GEVAL VAN SEKSUEEL GEWELD

ZSG van Brussel:
Hoogstraat 320
1000 Brussel
02 535 45 42



VOOR FRANSTALIGE GEWELDPLEGERS:

De hulplijn Ecoute Violences Conjugales is ook toegankelijk 
voor daders: 

0800 30 030, 7 dagen per week en 24 uur per dag 
Chat beschikbaar 20u/week op de website
ecouteviolencesconjugales.be 

Praxis asbl helpt daders van partnergeweld (of personen die het ri-
sico lopen om dit soort geweld te plegen) en werkt in groep aan de 
responsabilisering van deze personen
Asbl Praxis (Brussel): 02 217 98 70

VOOR NEDERLANDSTALIGE GEWELDPLEGERS: 

De dienst 1712.be ontfermt zich ook over daders van partnergeweld:
telefonisch (op het nummer 1712) (van maandag tot vrijdag 
van 9u tot 18u)
via chat (van ma tot do, van 13u tot 20u) 
via mail (7 dagen per week - 24u per dag)

VI. BEGELEIDING VAN DE DADERS 



NAAR WIE VERWIJST U SLACHTOFFERS DOOR ?

NOODSITUATIE?
ERNSTIG GEVAAR?

POLITIE : 101 PARTNERGEWELD?

SEKSUEEL GEWELD?

NOODOPVANG NODIG?

DADERBEGELEIDING?

JA NEE

SAMU Social

1712
CAW
Vertaling : we-access.eu

1712

CPVS
CAW


