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Seksueel misbruik en lichamelijke
mishandeling: risicofactoren voor
(recidiverend) suïcidaal gedrag bij vrouwen?

Tussentijds verslag van een empirisch onderzoek

door M. van Egmond en D. Jonker

Samenvatting

Als onderdeel van een studie naar de predictie van (recidiverend) suïcidaal ge-
drag onderzochten de auteurs de prevalentie van seksueel misbruik en licha-
melijke mishandeling bij vrouwelijke suïcidepogers. Vrouwen van 20 jaar en
ouder die vanwege een suïcidepoging in een algemeen ziekenhuis werden be-
handeld, werden gemiddeld 8 weken na ontslag geïnterviewd.

Het bleek dat 68% van de 158 suïcidepoogsters ooit lichamelijk mishandeld
en/of seksueel misbruikt was. First-evers en repeaters verschilden significant
in dit opzicht (52% versus 77%j. Ervaringen met lichamelijke mishandeling,
seksueel misbruik, in het bijzonder seksuele kindermishandeling, werden sig-
nificant vaker door repeaters dan first-evers gerapporteerd. De auteurs conclu-
deren dat het ervaren hebben van lichamelijke mishandeling en/of seksueel
misbruik als een serieuze risicofactor voor met name recidiverend suïcidaal ge-
drag beschouwd dient te worden. Voorts wordt ingegaan op de mishandelaren,
de korte- en lange-termijngevolgen voor het slachtoffer en de rol van de hulp-
verlening.

Inleiding

De laatste jaren valt een groeiende belangstelling te constateren voor
de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn van seksueel mis-
bruik en lichamelijke mishandeling.

Uit onderzoek onder mishandelde en/of seksueel misbruikte vrou-
wen komt herhaaldelijk naar voren dat deze vrouwen suïcidepogingen
ondernemen. Deze suïcidepogingen volgen soms onmiddellijk op het
gebeuren en dan is de samenhang met de mishandeling evident. Maar
vaak ook zit er geruime tijd tussen de mishandeling/het seksueel mis-
bruik en de suïcidepoging. Uit klinische ervaringen is zelfs duidelijk
dat een crisis op late leeftijd zijn wortels kan hebben in dergelijke ge-
beurtenissen op jonge leeftijd, hetgeen door de betreffende vrouwen
menigmaal ook aangegeven dan wel herkend wordt. Dit zou erop kun-
nen wijzen dat ervaringen met lichamelijke mishandelingen of seksu-
eel misbruik een mogelijke risicofactor vormen voor suïcidaal gedrag.
Als dit zo is, dan zou men omgekeerd mogen verwachten dat ook in de
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suïcideliteratuur aan deze factor — als een risicofactor — aandacht
wordt geschonken. In het navolgende wordt vanuit beide invalshoe-
ken onderzoek beknopt weergegeven. In concreto gaat het om:

1. onderzoek bij personen die in het heden of in het verleden te ma-
ken hebben gehad met lichamelijke mishandeling en/of seksueel mis-
bruik, waarin suïcidaal gedrag wordt vermeld ;

2. onderzoek bij personen die suïcidepogingen hebben ondernomen
en waarbij mishandeling of seksueel misbruik in de voorgeschiedenis
wordt gerapporteerd.

De resultaten van beide typen onderzoek laten nog het nodige te ra-
den over. Met de presentatie van resultaten van eigen empirisch on-
derzoek hopen we wat lacunes in kennis op te vullen. We richten ons
hierbij specifiek op vrouwen, alhoewel een dergelijk verband tussen
mishandeling en suïcidaal gedrag mogelijk ook voor mannen zou kun-
nen bestaan. Ook richten we ons op het volgorde-effect, omdat een
etiologische betekenis van een ervaring met mishandeling/seksueel
misbruik alleen aangetoond kan worden als deze ervaring voorafgaat
aan de suïcidepoging.

Onderzoek onder mishandelde en/of seksueel misbruikte vrouwen

a. Lichamelijke mishandeling — Een klein aantal studies vermeldt het
vóórkomen van suïcidepogingen bij mishandelde vrouwen. De gerap-
porteerde percentages variëren daarbij van 29% (Goodstein en Page
1981) tot 50% (Gayford 1975). Green (1978) vond een duidelijke sa-
menhang tussen suïcidaal gedrag van kinderen en mishandeling door
hun ouders. Het bleek dat de groep bestaande uit lichamelijk mishan-
delde kinderen een significant hogere incidentie van zelfdestructief
gedrag vertoonde dan de twee controlegroepen bestaande uit 'alleen
verwaarloosde' en 'normale' kinderen (resp. 41%, 17% en 7% ).

Studies die geen exacte percentages vermelden, noemen vaak wel
verschillende psychische consequenties van mishandeling, waarbij
een relatie met suïcidaal gedrag plausibel lijkt. Bij voorbeeld: ernstige
depressies (Hfner 1976), naar zichzelf gekeerde agressie (Hilberman
en Munson 1977/78) en apathie en hulpeloosheid (Rórnkens 1980).

b. Seksueel misbruik — Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van
aanranding of verkrachting heeft vooral plaatsgevonden vanuit de in-
valshoek van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin. Een
aantal onderzoeken maakt in dit verband ook melding van het voorko-
men van suïcidaal gedrag.

Zo rapporteert Adams-Tucker (1982) dat van de 28 onderzochte jon-
ge incestslachtoffers (in de leeftijd van 2'/2 tot 15 1 /2 jaar) 21% suïcidaal
was. Bij oudere incestslachtoffers (adolescenten) vond De Young
(1982) dat 58% zelfbeschadigend gedrag had vertoond, en constateer-
den Molnar en Cameron (1975, in: Alter-Reid e.a. 1986) bij alle 10 on-
derzochte incestslachtoffers depressief-suïcidaal en vluchtgedrag. In
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sommige studies wordt het vertonen van suïcidaal gedrag als een ge-
volg van seksuele kindermishandeling op de lange termijn gevonden.
Herman en Hirschman (1981) vergeleken 40 volwassen vrouwen die
in hun jeugd een seksuele relatie met hun vader hadden gehad met een
controlegroep van 20 vrouwen wier vader wel geprobeerd had hen te
verleiden maar waarbij uiteindelijk geen fysiek seksueel contact had
plaatsgevonden. Het bleek dat 35% van de vrouwen in de incestgroep
ooit een suïcidepoging had ondernomen tegen 5% in de vergelijkings-
groep. Shapiro (1987) vond in haar pilot-studie dat 6 van de 11 vader-
dochter incestslachtoffers zichzelf één of meerdere keren hadden ver-
wond.

In de literatuur komt voorts nogal eens naar voren dat suïcidaal ge-
drag gezien wordt bij dochters en moeders nadat de incest (met vader)
bekend wordt (Peretti en Banks 1980 ; Goodwin 1981).

Ook in meer casuïstische beschrijvingen van gevolgen van incester-
varingen komen we suïcidaal gedrag tegen (o.a. Stolk en Frenken
1986). Naar suïcidaal gedrag volgend op aanranding of verkrachting bij
personen die niet al eerder in hun jeugd (voor zover bekend) te maken
hebben gehad met seksueel misbruik, is tot op heden nauwelijks sys-
tematisch onderzoek gedaan. Genoemd kan hier worden het onder-
zoek van Myers e.a. (1984) waarin geconstateerd werd dat slachtoffers
van verkrachting in vergelijking met een controlegroep van niet-ver-
krachte vrouwen vaker suïcidale gedachten hadden gehad (en vaker in
een psychiatrisch ziekenhuis behandeld waren geweest).

Ook in onderzoeken naar de gevolgen van seksueel misbruik wor-
den verschillende psychische consequenties van dit misbruik ge-
noemd waarbij een relatie met suïcidaal gedrag plausibel lijkt, zoals
ernstige depressies, angst- en schuldgevoelens, sociale isolatie, fobie-
ën, negatief zelfbeeld en zelfverachting (zie o.a. Becker e.a. 1984 ; Dra-
ijer 1985a).

Onderzoek onder suïcidale personen

In overzichtsartikelen van buitenlandse of Nederlandse auteurs over
risicofactoren voor suïcidaal gedrag wordt zelden melding gemaakt
van mishandeling of seksueel misbruik als potentiële risicofactor.

Risicofactoren worden gewoonlijk onderzocht in studies waarin
verschillende groepen met elkaar worden vergeleken, bij voorbeeld
suïcidepogers versus degenen die door suïcide om het leven komen,
degenen die met suïcide dreigen versus degenen die dat niet doen, etc.
Uit een meta-analyse van 81 van dergelijke vergelijkingsstudies (Van
Egmond en Diekstra 1985) bleek dat in slechts 4 onderzoeken sprake
was van aandacht voor lichamelijke mishandeling (gedefinieerd als
blootgesteld zijn geweest aan fysiek geweld door echtgenoot of andere
familieleden). In deze studies (Buglass e.a. 1970, 1974 a en b ; Garzotto
e.a. 1976) werd gevonden dat personen die herhaalde suïcidepogingen
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hadden ondernomen (repeaters) significant vaker met lichamelijke
mishandeling te maken hadden gehad dan personen die voor de eerste
maal een suïcidepoging ondernamen (first-evers). Van deze 4 studies
noemen alleen Garzotto e.a. (1976) de exacte percentages van vóórko-
men van mishandeling. Van 120 patiënten die vanwege een suïcidepo-
ging op een PAAZ werden behandeld was 29% van de repeaters ooit fy-
siek mishandeld tegen 9% van de first-evers.

In een ander onderzoek onder 110 suïcidepoogsters komt Goldney
(1981) tot een veel hoger percentage van fysiek mishandelden, name-
lijk 51%. Onderzoek naar het vóórkomen van seksueel misbruik on-
der suïcidepoogsters is zo mogelijk nog schaarser. Van de 50 vrouwelij-
ke suïcidepogers die Stephens (1985/86) onderzocht, bleek 30% (n =
15) ooit lichamelijk en/of seksueel misbruikt te zijn geweest door hun
ouders. Bij twee vrouwen (4% ) was sprake van een gewelddadige ver-
krachting.

Uit onderzoek van Van Egmond (in bewerking) onder personen met
een verhoogd risico op suïcidaal gedrag, namelijk depressieve vrouwe-
lijke patiënten uit de huisartspraktijk, blijkt dat ten minste 30 van de
138 onderzochte vrouwen ( = 22%) ooit in haar leven met lichamelijke
mishandeling en/of verkrachting te maken hebben gehad (aanrandin-
gen werden niet gescoord). Van deze 30 mishandelde depressieve vrou-
wen heeft 30% (n = 9) één of meerdere suïcidepogingen ondernomen
tegen 9% (n = 10) van de 108 depressieve vrouwen die geen mishande-
ling of verkrachting rapporteerden, hetgeen een significant verschil is.
Bij acht van de negen mishandelde vrouwen die een suïcidepoging on-
dernamen, vond de eerste suïcidepoging plaats na de mishandeling.
Eén vrouw deed haar eerste suïcidepoging voordat ze mishandeld werd
en heeft na de mishandeling nog meerdere pogingen ondernomen.

Kanttekeningen bij het besproken onderzoek

Opvallend is dat waar in het onderzoek naar mishandeling en seksueel
misbruik van vrouwen melding wordt gemaakt van suïcidaal gedrag,
dat nauwelijks gebeurt op basis van systematisch verkregen gegevens.
In methodologisch opzicht kleven er nogal wat bezwaren aan de ge-
noemde onderzoeken. Zo worden bij voorbeeld de gehanteerde defini-
ties van mishandeling en suïcidaal/zelfverwondend gedrag vaak niet
geëxpliciteerd. De representativiteit van de onderzochte (kleine)
steekproeven is doorgaans onduidelijk en men hult zich in het duister
over hoe het tijdstip van suïcidaliteit zich verhoudt tot het tijdstip van
de mishandeling of het seksueel misbruik. Met andere woorden: het is
niet duidelijk of een suïcidepoging als een mogelijk gevolg van een
mishandeling kan worden beschouwd danwel of suïcidaal gedrag
soms ook voorafgaat aan mishandeling en deze mogelijk zelfs uitlokt.

Wel zijn de genoemde percentages suïcidepogers onder de groepen
die met mishandeling en/of seksueel misbruik te maken hebben ge-
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had (29% -58% ) alle aanzienlijk hoger dan percentages suïcidepogers
die onder de algemene bevolking worden gevonden (namelijk 4 á 5%,
zie o.a. Kerkhof 1985).

Van de kant van het suïcideonderzoek valt op dat, hoewel reeds vele
onderzoeken naar een breed scala van mogelijke factoren zijn verricht,
er tot op heden zeer weinig aandacht is geschonken aan de invloed van
traumatische ervaringen als verkrachting, aanranding of ernstige li-
chamelijke mishandeling. Op grond van het hier besproken onderzoek
valt op dit moment, zeker wat betreft de invloed van ervaringen met
seksueel misbruik, nauwelijks een duidelijke conclusie te trekken.

Deze leemte in het suïcideonderzoek willen we enigszins opvullen
door het geven van een verslag van een nog lopend (prospectief) onder-
zoek naar de predictie van recidiverend suïcidaal gedrag bij vrouwen.
In het hiernavolgende wordt eerst het onderzoek beknopt beschreven,
waarna de resultaten toegespitst worden op de volgende aspecten:

1. het vóórkomen van lichamelijke mishandeling en/of seksueel
misbruik in de voorgeschiedenis van vrouwen die één respectie-
velijk meerdere suïcidepogingen ondernamen ;

2. door wie deze vrouwen mishandeld of seksueel misbruikt wer-
den ;

3. de leeftijd waarop de eerste lichamelijke mishandeling en het eer-
ste seksueel misbruik plaatsvonden ;

4. seksuele kindermishandeling ;

5. korte- en lange-termijneffecten van lichamelijke mishandeling
en seksueel misbruik, achteraf bekeken ;

6. de rol van de hulpverlening.

Methode

Onderzoeksgroep — De onderzoeksgroep bestaat uit 276 vrouwen van
20 jaar en ouder die één of meerdere keren vanwege een suïcidepoging*
werden behandeld in het Academisch Ziekenhuis van Leiden (AZL, in
de periode 1-2-1985 t/m 12-12-1986, n = 210) of dat van Utrecht (AZU,
in de periode 1-8-1986 t/m 19-12-1986, n = 66). Bij 163 van deze vrou-
wen ( = 59%) werd een interview afgenomen gemiddeld zes weken na
behandeling in het ziekenhuis. De overige 103 patiënten werkten niet
mee aan het onderzoek, omdat ze weigerden (32%) of vanwege andere
redenen (9% ) (o.a. niet traceerbaar/interviewbaar).

Alle respondenten worden ongeveer 1 jaar na dato van de indexpo-
ging nog een keer benaderd voor een tweede (follow-up- )interview. De
resultaten die in het hiernavolgende worden gepresenteerd hebben
uitsluitend betrekking op de eerste meting bij de onderzoeksgroep.
Aan vijf van de 163 geïnterviewde vrouwen konden de vragen over li-
chamelijke mishandeling en seksueel misbruik niet gesteld worden

* als gedefinieerd door Diekstra 1981, p. 83
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(onvolledig interview), hetgeen betekent dat de resultaten worden ge-
presenteerd over 158 personen.

De gemiddelde leeftijd van de 158 vrouwen bedraagt 37.8 jaar (sd =
13.6).

Plaats en omstandigheden van de interviews — Interviews vonden
plaats bij respondenten thuis, op het Psychologisch Instituut of in een
psychiatrisch ziekenhuis (als respondente daar opgenomen was). Ze
duurden gemiddeld 3 1 /z uur en werden nogal eens in twee gedeelten af-
genomen. Interviewers waren speciaal daarvoor getrainde doctoraal-
studenten klinische psychologie en de beide auteurs.

Meetinstrumentarium — In het interview werd een uitgebreid semi-
gestructureerd interviewschema afgenomen, dat geconstrueerd was
met het oog op de predictie van recidiverend suïcidaal gedrag. Informa-
tie werd verzameld over een breed scala aan variabelen van onder an-
dere sociaal-demografische en psychologische aard. Eén van deze vari-
abelen betrof het ervaren hebben van lichamelijke mishandeling en/of
seksueel misbruik. Dit werd aan de hand van de volgende vragen geïn-
ventariseerd:

Lichamelijke mishandeling: 'Heeft u ooit meegemaakt dat iemand
u ernstig mishandeld/geslagen heeft?'

Verkrachting (66k binnen het huwelijk): 'Heeft u ooit in uw leven
gedwongen, dat wil zeggen tegen uw zin in, geslachtsgemeenschap (of
vergelijkbare seksuele handelingen) met iemand gehad?'

Aanranding (66k binnen het huwelijk): 'Heeft iemand u ooit ge-
dwongen tot het plegen of dulden van andere seksuele handelingen
dan geslachtsgemeenschap?'

Indien respondente op (een van de) bovenstaande vragen bevesti-
gend antwoordde werd nagegaan in welke relatie zij tot de mishande-
lende persoon stond, hoe vaak de mishandelingen plaatsvonden en in
welke periode. Dreigingen met mishandeling werden niet gescoord.

De vragen over mishandeling en seksueel misbruik werden onge-
veer halverwege het interview (na 1 à 1 1 /2 uur) gesteld, in een relatief
ongestructureerd gedeelte waarin een levenslijn met respondente
wordt gemaakt. Dit is een chronologisch overzicht van significante li-
fe-events die zich hebben voorgedaan in de periode vanaf de geboorte
tot aan het tijdstip van interview. In hoeverre de vragen over mishan-
deling betrouwbaar en valide zijn, zal in de discussie nader worden be-
sproken.

Resultaten

Lichamelijke mishandeling en/of seksueel misbruik in het verleden —
Van de 158 suïcidepoogsters heeft 68% (n = 108) ooit één of meerdere
keren in haar leven met lichamelijke mishandeling en/of seksueel
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Tabel 1: Lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik* bij suïcidepoogsters (n = 158), uitge-
splitst naar first-evers en repeaters

First-evers
n

Repeaters
n

Totale groep
n	 °/0

Geen lich. mishandeling/geen
seksueel misbruik 27 48 23 23 50 32
Alleen lichamelijke mishandeling 9 16 22 22 31 20
Alleen seksueel misbruik 5 9] 18 18] 23 15]
Lichamelijke mishandeling + ]36% 156% 149%
seksueel misbruik 15 27] 39 38] 54 34]

Totaal 56 100 102 101 158 101

Het betreft hier mishandelingen die plaatsvonden vóór de suïcidepoging die de vrouw in het onder-
zoek deed belanden. Soms werden vrouwen (ook) na deze pogingen mishandeld maar dat wordt hier
niet verder uitgewerkt.

misbruik te maken gehad. Bij de overige vrouwen was (voor zover zij
rapporteerden) geen sprake geweest van mishandeling in enigerlei
vorm. Tabel 1 laat zien dat 20% van de totale groep alleen lichamelijk
mishandeld was, 49% was seksueel misbruikt al dan niet naast erva-
ringen met lichamelijke mishandeling.*

De suïcidepoging die aanleiding gaf tot deelname aan het onderzoek
was voor 56 vrouwen (35%) de eerste suïcidepoging die zij ooit hadden
ondernomen (first-evers). De overige 102 vrouwen hadden reeds eer-
der een of meerdere suïcidepogingen ondernomen (repeaters). De ge-
middelde leeftijd van de first-evers is 40.1 jaar (sd = 16.2), die van de re-
peaters is lager, namelijk 36.6 jaar (sd = 11.8). Als we ons afvragen of er
verschillen zijn tussen first-evers en repeaters, dan blijkt het volgende.
Van de first-evers had 52% ervaring met mishandeling en/of seksueel
misbruik. Van de repeaters was dit 77%, dit is een significant verschil
(X2 = 11.063, df = 1, p < .001).

Zowel ervaringen met lichamelijke mishandeling (categorie 2 + 4
uit tabel 1) als met seksueel misbruik (categorie 3 + 4 uit tabel 1) wor-
den significant vaker door repeaters dan door first-evers gerappor-
teerd. De gevonden percentages voor lichamelijke mishandeling zijn
respectievelijk 60% versus 43% (X 2 = 4.141, df = 1, p < .05) en voor
seksueel misbruik respectievelijk 56% versus 36% (X2 = 5.900, df = 1,
p < .02). Verderop zal blijken dat het verschil in de mate van seksueel
misbruik voor een belangrijk deel valt terug te voeren op het feit dat re-
peaters veel vaker met seksuele kindermishandeling te maken hebben
gehad dan first-evers.

* Bij uitsplitsing bleken de verschillen tussen de 'AZL-groep' en de 'AZU-
groep' dusdanig gering in dit opzicht, dat de resultaten voor beide groepen te za-
men worden gepresenteerd.
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De daders — Binnen de onderzoeksgroep blijken mishandeling en
seksueel misbruik in het verleden veel vaker te hebben plaatsgevon-
den binnen het gezin, c.q. binnen de familie dan daarbuiten, hij voor-
beeld door onbekenden (tabel 2). Weliswaar hebben de respondenten
met een relatief groot aantal onbekende aanranders/verkrachters te
maken gehad, maar dezen traden een aantal keren in groepsverband
op, zodat het hier een kleiner aantal misbruiksituaties betrof (ge-
noemd werden: één maal een groep van 6 jongens, drie maal 3 mannen
en ten minste vijf maal 2 mannen). Familieleden daarentegen traden,
althans bij deze onderzoeksgroep, geen enkele keer gezamenlijk op. Li-
chamelijke mishandeling werd vooral door (ex- )partners (43 maal ge-
noemd) en / stief /ouders (37 maal genoemd) gepleegd. Sommige vrou-
wen vermeldden dat hun ex-partner hen ook na de scheiding nog jaren-

Tabel 2: Door wie werden de vrouwen lichamelijk mishandeld en/of seksueel
misbruikt

Personen* die Personen* die Personen* die
lichamelijk	 seksueel	 zowel lich.
mishandelden misbruikten* • mishandelden

als seksueel
misbruikten •

n n n

(ex/Echtgenoot/partner 30 5 13
(stiet /Vader 19 5 7
(stief Moeder 11 — —
Pleegkind 2 — —
Broer 1 10 2
Zwager — 4 —
Oom 8 —
Overige familieleden 1 3 —
Vriend/kennis 11 17 8
Vrienden van vader of
moeder — 5 —
Onbekende man of jon-
gen

4 46 11

Groepsleidster in tehuis 1
Prof. hulpverlener — 3 —
Werkgever — 1 —

Totaal 80 107 41

Het betreft hier het aantal verschillende personen dat mishandelde/
seksueel misbruikte, dus niet het aantal keren dat een persoon dezelfde
vrouw mishandeld heeft.
Seksueel misbruik onder deze kolom gescoord vond weliswaar vaak
plaats onder dwang, maar respondenten meldden dit niet als lichamelij-
ke mishandeling.
Hoeft niet op hetzelfde tijdstip te zijn.
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lang mishandelde, achtervolgde en treiterde. De volgende casus is hier
een voorbeeld van.

Casus 017
R. trouwde op haar 19e jaar. Eén week na haar trouwen begonnen de licha-
melijke mishandelingen door haar echtgenoot. Deze mishandelingen
gingen 8 jaar lang door. Rond haar 21e werd R. na met een riem geslagen te
zijn geweest voor haar verwondingen in een algemeen ziekenhuis behan-
deld. Vervolgens is ze in een vrouwenopvangcentrum geweest. Na haar
scheiding (vlak daarna) gingen de mishandelingen door. Haar ex-man
heeft een straatverbod gekregen van de rechter op straffe van 2-30 dagen
hechtenis. Dit hielp echter niet, want nadat hij haar opnieuw mishandeld
had stond hij binnen een dag weer op straat vanwege het cellentekort. R.
leeft daarom nog steeds in een constante angst. Ze zegt: 'Ik had altijd veel
zelfvertrouwen, todat ik met m'n man omging'. In de periode na haar
scheiding ondernam R. 4 suïcidepogingen na mishandelingen door haar
ex-man. De laatste suïcidepoging in 1985 (vlak voor het interview) werd
ondernomen om te kunnen ontsnappen aan de mishandelingen.

Hoewel bij seksueel misbruik de (ex-)partners en /stief /vader frequent
als dader werden genoemd, speelden hier ook andere familieleden,
met name broers en ooms, een rol van betekenis. Van de 77 seksueel
misbruikte vrouwen werden er 29 door een of meerdere familieleden
(in totaal 39) misbruikt. Een aantal malen waren het vrienden van va-
der of moeder die tot de aanranding/verkrachting overgingen. Eén
vrouw meldde dat ze op 16-jarige leeftijd werd verkracht door een pro-
fessionele hulpverlener bij wie ze in behandeling was vanwege de ver-
krachtingen en aanrandingen door haar vader vanaf haar 6e jaar. Zij
was bij deze hulpverlener terechtgekomen omdat hij ervaring had met
het behandelen van incestslachtoffers. Deze 'hulp'verlener is volgens
respondente later gerechtelijk veroordeeld voor soortgelijke ne' /han-
delingen bij andere patiënten.

Meervoudig(e) en langdurig(e) mishandeling en misbruik — Dat het
geweld niet zozeer een incidenteel maar veeleer een meervoudig en/of
langdurig karakter had, blijkt uit het feit dat 98 van de 108 mishandel-
de vrouwen meerdere mishandelingservaringen rapporteerden. Dat
wil zeggen: zij werden óf door één persoon meerdere malen, óf door
meerdere personen enkelvoudig danwel meervoudig lichamelijk mis-
handeld en/of seksueel misbruikt. Vele mishandelingssituaties ble-
ken jaren voort te duren, soms wel 10 tot 20 jaar.

Leeftijd waarop de eerste lichamelijke mishandeling en het eerste
seksueel misbruik zich voordoen — Trekken we een scheidslijn bij 16
jaar, dan zien we in tabel 3 dat van de 85 vrouwen die ooit lichamelijk
mishandeld werden bijna 37% jonger was dan 16 jaar toen ze voor het
eerst mishandeld werden. Voor de mishandelde first-evers bedraagt
dit percentage 29% en voor repeaters 41%, hetgeen geen significant
verschil is.
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Tabel 3: Leeftijd waarop de eerste lichamelijke mishandeling, respectievelijk het eerste seksueel mis-
bruik plaatsvond • , uitgesplitst naar first-evers en repeaters (in percentages)

Leeftijd

Lichamelijke mishandeling

First-Repeaters
evers

Totaal

%

Seksueel misbruik

First-	 Repeaters
evers

0/0

Totaal

0-5 jr 8] 18) 15] 5) 12J 10]
6-10 jr 8129% 18141% 15137% 10130% 16161% 14)53%
11-15 jr 13) 5] 7] 15] 33] 29]
16-20 jr 29 23 25 25 23 23
21-25 jr 21 10 13 30 5 12
26 jr en ouder 21 26 25 15 11 12

(n = 24) (n = 61) (n = 85) (n = 20) (n = 57) (n = 77

• Personen die zowel lichamelijke mishandeling als
hier dubbel voor.

seksueel misbruik hebben meegemaakt komen

Van de 77 seksueel misbruikte vrouwen bleek de meerderheid
(53%) de eerste maal voor het 16e jaar te hebben meegemaakt. Bijna
een kwart werd op een leeftijd jonger dan 10 jaar aangerand of ver-
kracht. Hier zijn de verschillen tussen first-evers en repeaters zeer uit-
gesproken. Van de seksueel misbruikte repeaters heeft namelijk 61%
met seksuele kindermishandeling te maken gehad voor het 16e le-
vensjaar. Van de misbruikte first-evers betrof dit 30%. De verschillen
tussen beide groepen zijn significant (X 2 = 5.742, df = 1, p < .02).

Vertalen we deze gegevens naar de totale onderzoeksgroep (dus in-
clusief de niet mishandelde/misbruikte suïcidepoogsters), dan heeft
11% van alle first-evers tegen 34% van alle repeaters met seksuele
kindermishandeling te maken gehad, hetgeen ook een significant ver-
schil is (X2 = 10.407, df = 1, p < .002).

Bijna de helft van de first-evers die seksueel misbruikt werden (tabel
3) had haar eerste ervaring hiermee na het 20e levensjaar.

Seksuele kindermishandeling nader bekeken —Bij 17 van de 41 vrou-
wen die als kind (jonger dan 16 jaar) seksueel misbruikt werden was
sprake van seksuele kindermishandeling binnen het gezin (door Istief]
vader, broer). Tellen we de overige familieleden, zoals oom en zwager,
hier bij op, dan werden 24 van de 41 vrouwen door een familielid
seksueel misbruikt. Het seksueel misbruik begon vaak al op zeer jonge
leeftijd van het kind en niet zelden werd het kind door meerdere fami-
lieleden en/of meerdere onbekende mannen seksueel misbruikt. De
volgende twee casussen zijn hier een voorbeeld van.

Casus 076
Toen L. 10 à 11 jaar oud was werd zij gedurende een jaar regelmatig ver-
kracht door haar 2 oudere broers (3 en 4 jaar ouder). Dezen verkrachtten in
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dezelfde periode ook haar 1 1 /2 jaar oudere zus. L. heeft zelf een einde ge-
maakt aan deze verkrachtingen. Haar moeder weet er pas sinds 1 jaar van,
haar vader is niet op de hoogte. Naast deze ervaringen is L. tweemaal door
een vreemde verkracht op 12- en 14-jarige leeftijd. Toen L. 16 jaar was
raakte ze aan de alcohol verslaafd en was erg depressief. Zo erg dat ze bijna
een half jaar thuis op bed heeft gelegen en geen lust had om er uit te ko-
men. Haar moeder, die dit niet kon begrijpen, heeft haar toen in elkaar ge-
slagen. Vanaf haar 14e tot haar 24e jaar (moment van interview) is L. re-
gelmatig in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen geweest. Ze hoort
stemmen die haar zeggen dat ze zichzelf moet vernietigen. Vanaf haar 23e
jaar doet L. om de ± 2 weken een suïcidepoging.

Casus 094
Op 4-jarige leeftijd trekt een vriend van haar vader meerdere malen haar
broek naar beneden. Op 14-jarige leeftijd wordt M. door bovenstaande
huisvriend verkracht. M. is daar erg overstuur van, ze schaamt zich heel
erg en voelt zich diep vernederd. Ze durft het gebeuren niet aan haar ou-
ders te vertellen. Jaren later doet ze dit wel, maar haar ouders geloven haar
niet. Na deze verkrachting heeft M. de neiging om zich te laten veronge-
lukken. Vijf jaar later doet ze haar eerste suïcidepoging. Op 24-jarige leef-
tijd wordt ze aangerand door een onbekende man. Op 37-jarige leeftijd
wordt ze door haar echtgenoot bij een ruzie zodanig mishandeld dat ze ge-
kneusde ribben heeft. Een paar maanden later vlucht ze 's avonds na een
echtelijke ruzie het huis uit. Wandelend door een bos probeert ze een
beetje bij te komen, maar wordt daar door 3 onbekende jongens verkracht,
onder bedreiging van een mes. M. blijft geheel ontredderd achter en gaat
pas de volgende morgen naar huis. Ze doet aangifte bij de politie. Daar
wordt ze serieus genomen en goed behandeld. Vlak na deze verkrachting
doet ze de suïcidepoging die haar in het onderzoek deed belanden. M. is er
onlangs achter gekomen dat de huisvriend die haar verkracht heeft ook
haar twee andere zusjes heeft verkracht. Haar ouders bagatelliseren dit
gegeven.

Het seksueel misbruik door gezins- en familieleden werd gekenmerkt
door het feit dat het slechts in een minderheid van de gevallen om een
eenmalige gebeurtenis gaat. In tegendeel zelfs, regelmatig werd het
kind jarenlang (soms met tussenpozen) met de aanrandingen en ver-
krachtingen geconfronteerd.

Vrouwen bij wie het eerste seksueel misbruik plaatsvond ná het 15e
jaar — De 36 vrouwen, 14 first-evers en 22 repeaters, bij wie het eerste
seksueel misbruik plaatsvond ná het 15e jaar werden in totaal door 60
verschillende personen misbruikt. Het zijn vooral de echtgenoot/part-
ner (n = 13), vriend of kennis (n = 12) en onbekende mannen (n = 29)
die seksueel misbruik pleegden, terwijl gezins- of familieleden in
slechts zes gevallen werden genoemd. (Het seksueel misbruik door
personen uit deze laatste categorie begon op een leeftijd van 16 t/m 18
jaar.)

31



111USCIIIIII voor l'SyeMarrle ou, lYNSI 1

Casus 063
S. wordt op 17-jarige leeftijd door 6 jongens verkracht en mishandeld. Eén
jaar later wordt ze nogmaals verkracht en mishandeld door twee onbe-
kende mannen. Haar lichaam wordt daarbij met brandende sigarettepeu-
ken bewerkt. Ze had en heeft veel problemen met deze verkrachtingen,
waar ze nauwelijks over kan praten. S. werd geïnterviewd naar aanleiding
van haar eerste suïcidepoging op 21-jarige leeftijd. Vlak voor de poging
had een familielid van S. opmerkingen gemaakt over het kledingstuk dat
door de brandende sigaretten vernield was en dat eigendom van dit fami-
lielid was. De herinnering aan de verkrachtingen kwam weer boven, re-
sulterend in angstgevoelens en nachtmerries. Een paar dagen later moest
ze bij een sollicitatiegesprek vertellen waarom ze bij haar vorige werkge-
ver weggegaan was (in diens dienstwoning had de laatste verkrachting
plaatsgevonden en S. was vanwege die reden verhuisd, hetgeen tevens in-
hield dat ze haar baan opzegde). S. kon de vraag niet beantwoorden. Thuis
gekomen sloegen alle stoppen door en S. nam alle medicijnen in die ze in
huis had.

Korte- en lange-termijneffecten, achteraf bekeken — Omdat zowel ge-
gevens over het tijdstip van mishandeling als over het tijdstip van de
eerste suïcidepoging beschikbaar zijn, is het mogelijk na te gaan hoe
deze zich tot elkaar verhouden.

100 van de 108 mishandelde/misbruikte vrouwen deden hun eerste
suïcidepoging nádat ze mishandeld of misbruikt waren. De overige
acht vrouwen deden hun eerste poging voordat er sprake was van mis-
handeling, echter met dien verstande dat zij allen na hun mishande-
lingservaring(en) alsnog één of meerdere suïcidepogingen hebben on-
dernomen. De periode tussen tijdstip van mishandeling en eerste suï-
cidepoging varieert nogal. Soms volgde de suïcidepoging direct op de
mishandelingssituatie, maar vaak ook zaten er vele jaren tussen. Over
hoe dit tijdsbestek er precies uitziet, alsmede hoe de relatie tussen
mishandeling en suïcidaal gedrag te verklaren is, zal nog nader gerap-
porteerd worden. Dan kunnen tevens de eventuele invloed van en sa-
menhang met de vele andere variabelen die in dit onderzoek gemeten
zijn, meegenomen worden. In dit artikel volstaan we met enkele sum-
miere opmerkingen in dit opzicht.

Bij vrouwen die vrij kort na een mishandeling of aanranding/ver-
krachting een suïcidepoging deden, speelden vooral gevoelens van
schaamte en schuld, vernedering en wanhoop een rol. Gepoogd werd
uit de als ondraaglijk ervaren situatie te ontsnappen door het bewust-
zijn te stoppen middels het innemen van een overdosis medicijnen.

Bij ervaringen met seksuele kindermishandeling was veeleer sprake
van effecten op lange termijn. De betreffende vrouwen gaven niet zel-
den aan dat zij na de eerste aanranding of verkrachting een breed scala
aan problemen kregen zoals problemen met hun gezondheid (zij ge-
bruikten al op jonge leeftijd benzodiazepinen), problemen op school
resulterend in doublures of in het vroegtijdig stoppen met de oplei-
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ding, depressiviteit, negatief zelfbeeld en ernstige problemen op het
gebied van sociale relaties. Angst voor seksueel contact verhinderde
soms om iiberhaupt een partner te vinden. Bij veel vrouwen was door
het seksueel misbruik en de sfeer van geweld of geheimzinnigheid
daar omheen (o.a. geheimhoudingsplicht) het vertrouwen in andere
mensen ernstig geschonden.

Sommige vrouwen vertoonden antisociaal gedrag leidend tot een
justitiële carrière.

Op het lichamelijk vlak was naast het letsel van relatief kortduren-
de aard (breuken, kneuzingen, etc.) menigmaal sprake van blijvend let-
sel ten gevolge van de mishandeling(en)/het misbruik. Genoemd kun-
nen onder andere worden beschadigingen aan: het trommelvlies (blij-
vende doofheid), de geslachtsorganen (resulterend in onvruchtbaar-
heid, c.q. onvrijwillige kinderloosheid), en de wervelkolom (hernia's,
etc.).

Na deze (summiere) opsomming doet zich de vraag voor of en in hoe-
verre deze problemen en klachten op het psychische vlak rechtstreeks
voortvloeien uit de mishandeling c.q. het seksueel misbruik, danwel
voortvloeien uit een conglomeraat van factoren waarvan de mishan-
deling/het misbruik er één is. Ook is het van belang na te gaan hoe de
betreffende vrouwen deze relatie zien.

De meeste vrouwen wezen het seksueel misbruik op jonge leeftijd
zelf aan als het begin van alle ellende en van hun suïcidale carrière. An-
dere vrouwen legden dit verband niet, hoewel het voor de onderzoe-
kers duidelijk aanwezig was. Opvallend is dat sommige vrouwen wel
een verband legden tussen hun eerste suïcidepoging en het seksueel
misbruik, maar dit niet doortrokken naar hun latere suïcidepogingen
en huidige levensprobleem.

Voor de onderzoekers werd in de loop van de interviews duidelijk
dat de effecten van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik
altijd in samenhang met andere factoren beoordeeld dienen te worden,
wanneer het gaat om de etiologie van suïcidaal gedrag. Te denken valt
aan het gegeven dat veel suïcidepoogsters die met seksuele kindermis-
handeling te maken hebben gehad ook vanaf hun prilste jeugd ernstig
affectief verwaarloosd zijn geweest en weinig ontplooiingsmogelijk-
heden hebben gekend. De vraag doet zich dan voor welke factor het
meest tot het suïcidale gedrag heeft bijgedragen. Soms ook zijn de om-
standigheden zodanig dat het bijna niet uit te maken valt wat eerst en
wat vervolgens kwam.

De rol van de hulpverlening— Suïcidepoogsters, vooral de vrouwen die
herhaald suïcidaal gedrag vertonen, hebben vaak al een lange hulpver-
leningscarrière in de ambulante en intramurale (geestelijke)gezond-
heidszorg achter de rug. Hoewel we niet systematisch gevraagd heb-
ben in hoeverre de mishandelingservaringen in de hulpverleningscon-
tacten aan de orde werden gesteld, is dit aspect in de interviews fre-
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quent ter sprake gekomen en willen we graag enkele van onze indruk-
ken weergeven.

Het bleek dat de hulpverlening vaak niet op de hoogte kwam van de
ervaringen met lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik bij
deze vrouwen. Dit komt enerzijds door het feit dat behandelaren er
vrijwel nooit expliciet naar vroegen, noch tijdens de intakeprocedure,
noch tijdens de behandeling. Anderzijds kwamen de betreffende vrou-
wen er zelf ook niet mee. Hierbij speelden een aantal factoren een rol
zoals (1) het hebben van hevige gevoelens van schaamte of schuld, (2)
de angst dat anderen hun verhaal niet zouden geloven, (3) sommige
vrouwen legden zelf het verband niet tussen hun eerdere traumatische
ervaringen en de huidige problematiek, (4) als de partner van de vrouw
niet op de hoogte was van bij voorbeeld haar incestervaringen (hetgeen
frequent het geval was!), dan was het onder meer in geval van relatie-
therapie voor de vrouw moeilijk om deze ervaringen naar voren te
brengen en, (5) indien het de (huidige) partner was die mishandelde,
dan vormde diens aanwezigheid in hulpverleningssituaties ook een
belemmering. Zo voelde menige vrouw zich verplicht een smoes te
verzinnen omtrent de ware toedracht van het letsel als zij zich, verge-
zeld door haar man, door een (huis)arts liet behandelen voor de gevol-
gen van lichamelijke mishandeling door diezelfde man.

Soms stonden vrouwen ambivalent tegenover het naar voren bren-
gen van hun mishandelingservaringen. Zij maakten dan in het hulp-
verleningscontact een vage toespeling erop en wachtten of de hulpver-
lener hun 'signaal' oppakte. Deed deze dat niet, dan was voor hem/
haar de kans voorbij.

Bovenstaande fenomenen hebben wel tot gevolg gehad dat de hulp-
verlening menigmaal volstrekt inadequaat inspeelde op de ernstige
problematiek van deze suïcidepoogsters. Het was voor de interviewers
vaak schrijnend om te horen van vrouwen, die volgend op hun incest-
ervaringen vele suïcidepogingen hadden ondernomen, jarenlang in
psychiatrische ziekenhuizen waren behandeld en in een voor hen uit-
zichtloze situatie waren beland, dat zij in de contacten met de behan-
delaren nog nooit over hun incestueuze ervaringen hadden kunnen
praten. Vergelijkbare ervaringen werden ook voor de ambulante hulp-
verlening gerapporteerd.

Enkele vrouwen meldden dat zij het zeer wrang vonden dat er wel
aandacht voor de daders was maar niet voor hen als slachtoffers. Hier-
bij valt te denken aan mishandelende partners die door zeer agressief
gedrag in aanraking kwamen met de politie en verdere hulpverlening
kregen, terwijl zijzelf van professionele hulp verstoken bleven.

Discussie

De vraag doet zich voor in hoeverre de hier gepresenteerde gegevens
met betrekking tot het voorkomen van lichamelijke mishandeling en
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seksueel misbruik een reële weergave vormen van hetgeen deze suïci-
depoogsters daadwerkelijk meemaakten.

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de gepresenteer-
de gegevens een onderschatting in dit opzicht vormen. Te denken valt
aan het feit dat:

a. de gegevens retrospectief zijn verzameld ; hierbij is het mogelijk
dat het ophalen van herinneringen aan vroegere gebeurtenissen be-
moeilijkt wordt door een niet meer goed functionerend geheugen, en
er kan sprake zijn van verdringing (Albach 1986) ;

b. enkele vrouwen mogelijk niet over hun ervaringen hebben willen
spreken, of, zoals wel eens voorkwam, slechts vage toespelingen erop
maakten (die niet gescoord werden).

Evidentie hiervoor kan bij voorbeeld worden gevonden bij die geval-
len waarin beginnende interviewers, die de problematiek nog niet zo
goed aandurfden, niets over ervaringen met mishandeling of seksueel
misbruik hadden vernomen tijdens het le interview, terwijl dit in het
follow-up-interview door meer ervaren interviewers wel door de vrou-
wen werd gerapporteerd. De vaardigheden en de houding van de inter-
viewers zijn kennelijk in dit opzicht van doorslaggevend belang bij het
verzamelen van dergelijke informatie.

c. sommige vrouwen niet alleen gesproken konden worden, maar in
aanwezigheid van derden c.q. mogelijke daders (ouders, partner), het-
geen mogelijkerwijs een belemmering heeft gevormd.

Hoewel vergelijking van de door ons gevonden gegevens over het
voorkomen van lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik met
die van studies onder de algemene vrouwelijke bevolking problema-
tisch is (vanwege verschillen in definitie, leeftijdsopbouw, burgelijke
staat, etc.), kan wellicht toch een indicatie verkregen worden.

Met betrekking tot het voorkomen van lichamelijke mishandeling
hebben de nationale en internationale studies zich vooral gericht op
mishandeling van gehuwde of samenwonende vrouwen door hun (ex-)
partners. Genoemd worden percentages van ten hoogste 20% (zie
Draijer 1984). Voor de suïcidepoogsters ligt dit percentage wat hoger,
namelijk 26%. Wat betreft life-time-ervaringen met seksueel mis-
bruik biedt alleen het onderzoek van Russell (1982) onder 930 vrou-
wen uit San Francisco een aanknopingspunt. Zij vond een percentage
van 44%, waarbij opgemerkt dient te worden dat dit het hoogste preva-
lentiecijfer is, dat ooit in dit verband in een studie is gerapporteerd. De
groep first-evers zit daar met 36% iets onder, de groep repeaters met
56% ruim boven (totale groep 49% ).

Het voorkomen van seksuele kindermishandeling binnen en buiten
het gezin wordt voor ons land grofweg geschat op 10% (Frenken en
Lichtenburcht 1985) tot 34% in buitenlands onderzoek (Russell 1983,
in: Draijer 1985a). Voor de first-evers vonden wij in dit verband een
percentage van 11%, voor de repeaters daarentegen van 34% (totale
groep 26°/. ).
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Ofschoon in ons onderzoek het onderwerp mishandeling en seksu-
eel misbruik veel fragmentarischer aan de orde is geweest en veelal
stringenter was gedefinieerd dan in de meeste van de hierboven ge-
noemde studies, worden voor de suïcidepoogsters, met name voor de
repeaters, doorgaans (veel) hogere percentages gevonden. In het litera-
tuuroverzicht gaven we reeds aan dat aan de andere kant bij mishan-
delde of seksueel misbruikte vrouwen relatief gezien veel meer sprake
is van suïcidaal gedrag dan onder de algemene bevolking. Deze twee
gegevens, te zamen met het feit dat in ons onderzoek is gebleken dat
het suïcidale gedrag bijna altijd plaatsvindt ná de mishandeling of het
seksueel misbruik, lijken een grond te bieden voor de conclusie dat het
ervaren hebben van lichamelijke mishandeling en/of seksueel mis-
bruik als een serieuze risicofactor voor suïcidaal gedrag beschouwd
dient te worden. Binnen de groep suïcidepoogsters zijn het vooral de
repeaters die kwetsbaar zijn (geweest) voor allerlei vormen van mis-
handeling en seksueel misbruik, alsook van seksuele kindermishan-
deling.

Van belang is echter te onderstrepen, dat als we de relatie tussen
mishandeling en/of seksueel misbruik en het optreden van suïcidaal
gedrag helder willen krijgen, het noodzakelijk is om binnen groepen
mishandelde/misbruikte vrouwen differentiële kenmerken vast te
stellen van degenen die wel en degenen die geen suïcidaal gedrag ver-
tonen. Hier is kostbaar, prospectief longitudinaal onderzoek voor no-
dig.

Terugkomend op de rol van de hulpverlening bij het helpen verwer-
ken van ervaringen met lichamelijke mishandelingen of seksueel mis-
bruik, willen we tot slot opmerken dat (a) het niet alleen raadzaam is
om tijdens een intake en/of behandeling op een tactvolle wijze aan-
dacht te besteden aan het mogelijk voorkomen (en voortduren) van de-
ze problematiek, maar (b) de hulpverlener ook in de houding naar de
cliënt toe duidelijk dient te maken dat de hulpverleningssituatie een
plaats is waar zij met betrekking tot bovenstaande ervaringen serieus
wordt genomen.

Met dank aan het Praeventiefonds dat dit onderzoek subsidieert. Tevens dank
aan directie en medewerkers van het AZL en AZU, in het bijzonder aan dr.
M.W. Hengeveld (vakgroep Psychiatrie AZL, mevr. drs. L. van Rooyen (vak-
groep Psychiatrie AZU) en dr. R.G. van Kesteren (afd. Reanimatie AZU) voor
hun medewerking aan het onderzoek.

De auteurs danken Ad Kerkhof voor zijn waardevolle commentaar op eerde-
re versies van dit artikel.

Teneinde de identiteit van de betrokkenen te beschermen, zijn in de gepre-
senteerde casussen een aantal minder relevante feitelijke gegevens veranderd.
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