Onderzoeksfiche e00024.pdf

1.

Referentie

Referentie
Taal
ISBN
Publicatievorm
2.

Ackaert, L. & Van den Bergh, B. (2001). Een zoekproces naar de prevalentie van ‘Geweld
tegen kinderen in het gezin’. Geraadpleegd op 9 september 2004, op
http://www.cbgs.be/repository/geweldtegenkinderen.pdf
Nederlands
/
Webpagina

Abstract

In deze nota, afkomstig uit het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, wordt ingegaan op de thematiek van
het ‘Geweld tegen kinderen in het gezin’. In het eerste deel wordt stil gestaan bij de variatie in de
prevalentiecijfers van verschillende rapporten. In een tweede deel bespreekt men kort de resultaten van het
onderzoek naar negatieve communicatievormen tussen ouders en kind bij 1955 kinderen en jongeren uit het
Vlaamse Gewest.
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Hypothesen
6.

Gezin
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Wat is de variatie in prevalentiecijfers met betrekking tot geweld tegen kinderen in het
gezin?
Welke negatieve communicatievormen ervaren Vlaamse kinderen en jongeren in het
contact met hun ouders?
/

Methode

Onderzoeksmethode

Onderzochte groep

Beschrijvend onderzoek op basis van jaarverslagen van Kind en Gezin in het Vlaamse
Gewest (1999), van het Advies en Meldpunten kindermishandeling in Nederland
(1999), van de Child Protection Registers in het Verenigd Koninkrijk (1999) en het
Child Maltreatment Rapport in de Verenigde Staten (1999), Incidence Study van de
jaren 1980, 1986 en 1993 en ander survey-onderzoek.
Kwantitatief onderzoek, schriftelijke bevraging van 1955 Vlaamse kinderen en
jongeren op basis van een gesloten vragenlijst met vaste antwoordcategorieën, in het
jaar 2000
1955 Vlaamse kinderen en jongeren tussen 10 en 18 jaar oud
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Regionaal (Vlaanderen)

Resultaten

Prevalentiecijfers

59 meldingen van geweld tegen het kind in het gezin op 10 000 kinderen in het
Vlaamse Gewest, in Nederland is dit 51 per 10 000 kinderen, voor het Verenigd
Koninkrijk is dit 27 op 10 000 kinderen en in de Verenigde Staten loopt dit op tot 118
op 10 000 kinderen. 85 tot 95 % van het geweld tegen kinderen wordt gepleegd binnen
het gezin. Deze cijfers zijn echter onderschattingen, enkel de mensen die de weg tot
bevoegde instanties kennen, zijn in deze cijfers opgenomen.
Let op: cijfergegevens dienen steeds met nodige nuance geïnterpreteerd.
Het nadeel van jaarverslagen, ‘incidence studies’ en survey-onderzoek is het feit dat de
kinderen en jongeren quasi nooit zelf aan het woord komen.
Negatieve
Uit empirisch onderzoek blijkt het positief verband tussen een open, positieve
communiecatievormen communicatie tussen ouder en kind en het welzijn van dat kind
in beeld
meer dan 90% van de ondervraagde kinderen en jongeren heeft hoogstens ‘soms’ echte
ruzie met de moeder, 96% wordt zelden of niet geslagen door de moeder. Voor de vader
vinden we dezelfde percentages terug (behalve: 95% wordt zelden of niet geslagen door
de vader)
respectievelijk drie en vier procent van de Vlaams kinderen wordt vaak tot bijna altijd
uitgescholden door moeder en vader, 2% zegt dat moeder hen soms slaat, 1,3% zegt dat
moeder hen vaak tot bijna altijd slaat. Voor de vaders is dit respectievelijk 4 en 1,4%.
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Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek
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Beleidsaanbevelingen

Nee
10. Samenvatting
In deze nota wordt dieper ingegaan op de thematiek van het ‘geweld tegen kinderen in het gezin’.
In een eerste deel worden prevalentiecijfers uit jaarverslagen, incidence studies en survey-onderzoek besproken.
Steeds is het nodig om rekening te houden met de methodologie en gebruikte definitie.
In het tweede deel worden relevante resultaten van het onderzoek ‘Leefsituatie jongeren (10 tot 18 jarigen)’
besproken. Hierin werden 1955 Vlaamse kinderen bevraagd in het jaar 2000. Er wordt een beeld geschetst van
de prevalentie van negatieve communicatievormen tussen ouder en kind en van het gebruik van geweld tegen
kinderen in het gezin.
Tot slot worden enkele kritische opmerkingen geuit met betrekking tot onderzoek naar prevalentiecijfers over
geweld tegen kinderen in het gezin.
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