Huisdieren in probleemgezinnen
Uit onderzoek blijkt dat ook in Nederland huiselijk
geweld en dierenmishandeling vaak samengaan.
Vrouwen en kinderen in Dier & Milieu… het is even
wennen… maar zonder een gecoördineerde aanpak
komen preventie en hulpverlening niet van de grond.

Op 27 november 2012 vond in Utrecht een congres
plaats over huiselijk geweld en dierenmishandeling
– twee vormen van geweld die zo vaak voorkomen
dat ze een eigen afkorting hebben gekregen: HG en
DM. Bovendien komen ze vaak samen voor in één
gezin.
Een Engelse dierenarts gaf een korte handleiding
voor het herkennen van DM, twee medewerkers van
de dierenpolitie vertelden over hun ervaringen in de
praktijk en tot slot werden het onderzoeksrapport
Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland
en een ‘signalenkaart’ gepresenteerd.

Het ‘huiselijke’ benadrukt
de relatie tussen pleger en
slachtoffer en niet zozeer
de locatie waar het geweld
plaatsvindt.

Voor een definitie van DM wordt in het rapport
verwezen naar het Landelijk Informatie Centrum
Gezelschapsdieren (LICG): “Alle niet-noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn,
letsel of ernstige welzijnsproblemen oplopen”.
Huiselijk geweld is “geweld dat door iemand uit
de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd
is”. Het ‘huiselijke’ van HG benadrukt overigens
de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet
zozeer de locatie waar het geweld plaatsvindt.

Geweld tegen dieren herkennen…

Paula Boyden, als diergeneeskundig directeur
verbonden aan de Engelse Dogs Trust, sprak over de
niet altijd duidelijk zichtbare lichamelijke aanwijzingen voor geweld tegen dieren. Seksueel misbruik
in de ruimste zin van het woord en verwaarlozing
met lichamelijke effecten (denk aan veel te magere
of veel te zware huisdieren), worden daar ook toe
gerekend. Emotionele verwaarlozing is een nauw
verwant verschijnsel, maar dat uit zich anders. Het
ging in congres en onderzoek om letsel dat met
opzet wordt toegebracht, ongeacht de methoden en
‘hulpmiddelen’, die soms associaties oproepen met
verklaringen over marteling, die worden gebruikt.
Het geweld houdt vaak langere tijd aan en recidive
is niet ongewoon.
Boyden zette met behulp van foto’s uiteen hoe
je ‘normale’ kwetsuren of brandwonden na een
ongeluk op straat of in de keuken kunt onderscheiden van opzettelijk toegebracht letsel. De
woordkeus van degene die een gewond dier bij
de dierenarts brengt, kan je al op het spoor zetten.
“Honden spelen niet met lucifers.” Katten zetten de
magnetron niet aan als ze er zelf inzitten. Angstig
of onderdanig gedrag van de dieren is een veeg
teken, net als trouwens het regelmatig wisselen van
dierenarts.
De plegers zijn overwegend jonge mannen uit alle
lagen van de bevolking. Maar “goed opgeleide
mensen liegen beter”, stelde Boyden, die laden dus
minder snel de verdenking van mishandeling op zich.

… en het verband leggen

In Amerika en Engeland wordt de zogenoemde
‘cirkel van geweld’ al jaren intensief bestudeerd,
uiteraard mede met het oog op mogelijke (preven28 Dier & Milieu 2013/1

