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Nederlandse Samenvatting

Achtergrond

Partnergeweld als onderdeel van huiselijk geweld is wereldwijd een veelvoorkomend en 
ernstig gezondheidsprobleem. Slachtoffers van partnergeweld komen frequent in contact met 
medische zorgverleners, waaronder orthopedisch- en traumachirurgen. De afgelopen jaren is er 
belangrijk onderzoek verricht naar partnergeweld. Echter een zeer beperkt deel hiervan is 
uitgevoerd  binnen de orthopedie en traumatologie. Orthopedisch- en traumachirurgen zijn 
mogelijk in de positie om slachtoffers van partnergeweld te helpen. Temeer daar zowel de 
Amerikaanse Vereniging van Orthopedisch Chirurgen (“American Academy of Orthopaedic 
Surgeons”) als de Canadese Vereniging voor Orthopedie (“Canadian Orthopaedic Association”) 
duidelijke standpunten in hebben genomen ten aanzien van partnergeweld en daarbij ook 
richtlijnen bieden (1,2).

Dit proefschrift komt voort uit het bestaande gebrek aan kennis op het gebied van 
partnergeweld bij orthopedische en traumachirurgische patiënten. Daarnaast komt het voort uit de 
wens om een educatief programma voor orthopedisch- en traumachirurgen te ontwikkelen, 
waarmee zij slachtoffers van partnergeweld bij kunnen staan wanneer deze zich presenteren op de 
polikliniek orthopedie en traumachirurgie.

Doelen van dit proefschrift

Het overkoepelende doel van dit proefschrift was om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor orthopedisch- en traumachirurgen om slachtoffers van partnergeweld 
in hun kliniek bij te staan en voor welke uitdagingen zij daarbij mogelijk staan. De specifieke 
doelen van dit proefschrift waren: 1) onderzoeken wat de perceptie van orthopedisch- en 
traumachirurgen, artsen in opleiding tot specialist  (AIOS) en medisch studenten is over 
partnergeweld, 2) het bepalen van de prevalentie van partnergeweld in de polikliniek orthopedie 
en traumachirurgie, 3) het bepalen van de belemmerende en bevorderende factoren voor het 
screenen naar partnergeweld in de praktijk, en 4) het uiteenzetten van de mogelijkheden voor een 
programma gericht op screening naar partnergeweld in de polikliniek orthopedie en 
traumachirurgie.

Belangrijkste bevindingen in dit proefschrift 

Deel I: De perceptie van orthopedisch- en traumachirurgen en AIOS over partnergeweld
Om een beeld te krijgen van de huidige perceptie, houding en kennis ten aanzien van 

partnergeweld hebben we een tweetal enquêtes afgenomen bij orthopedisch- en traumachirurgen, 
AIOS en medisch studenten. De eerste enquête is uitgevoerd onder leden van de Canadese 
Vereniging voor Orthopedie, waarbij meer dan 700 praktiserende orthopedisch en 
traumachirurgen chirurgen zijn aangesloten (Hoofdstuk 2). Demografische persoons- en 
praktijkgegevens werden verzameld en er werden vragen gesteld met betrekking tot hun houding 
ten aanzien van partnergeweld. Dit werd gedaan door te vragen naar het beeld dat chirurgen 
hebben van slachtoffers, daders en hoe zij hun eigen verantwoordelijkheid zien als zorgverlener. 
Honderdzesentachtig orthopedisch en traumachirurgen hebben de enquête ingevuld (response rate 
51%). Volgens de meerderheid van de respondenten (95%) was minder dan 10% van hun 
patiënten slachtoffer van partnergeweld. Daarnaast dachten de meeste respondenten dat 
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partnergeweld slechts zelden voorkomt (een prevalentie van minder dan 1%). Verschillende 
misvattingen werden geïdentificeerd: 1) de opvatting dat het vragen naar partnergeweld een 
schending zou zijn van de privacy van het slachtoffers; 2)  Het vragen naar partnergeweld is niet 
de verantwoordelijkheid van de chirurg, 3) slachtoffers van partnergeweld kiezen ervoor om 
slachtoffer te zijn, en 4) slachtoffers van partnergeweld zijn zelf betrokken in de aanzet tot het 
misbruik. Samenvattend werd uit deze enquête duidelijk dat persoonlijk ongemak en gebrek aan 
scholing hebben geleid tot verschillende misvattingen over partnergeweld bij Canadese 
orthopedisch- en traumachirurgen.

Misvattingen over partnergeweld kwamen ook naar voren uit een enquête uitgevoerd bij 
medische studenten en AIOS chirurgie uit Ontario, Canada (Hoofdstuk 3). Deze waren als volgt: 
1) slachtoffers halen zelf ook iets uit de gewelddadige relatie; 2) artsen moeten zich niet mengen 
in een relationeel conflict; 3) vragen naar partnergeweld kan door een patiënt als beledigend 
worden ervaren; 4) een slachtoffer kiest ervoor om slachtoffer te zijn; 5) waar twee vechten 
hebben twee schuld; en 6) sommige persoonlijkheidskenmerken van patiënten liggen ten 
grondslag aan misbruik. De meerderheid van de medisch studenten en AIOS chirurgie schatten 
de prevalentie van partnergeweld in hun eigen toekomstige praktijk op 10% of minder. 
Desondanks vond de meerderheid het signaleren van partnergeweld als zeer relevant voor hun 
eigen klinisch handelen. Het merendeel van de medisch studenten en AIOS vonden hun eigen 
scholingsniveau over partnergeweld onvoldoende. Tevens gaf meer dan driekwart van de 
respondenten aan dat zij graag extra scholing zouden willen krijgen over partnergeweld.

De kracht van de enquête onder de leden van de Canadese Vereniging voor Orthopedie 
(Hoofdstuk 2) en bij de medische studenten en AIOS (Hoofdstuk 3) is het gebruik van een 
enquête die in eerder onderzoek uitgebreid is beschreven. 
De  respons op onze enquête bij de Canadese Vereniging voor Orthopedie was 51%. De enquête
werd alleen uitgezet onder Canadese orthopedisch- en traumachirurgen die lid zijn van de 
Canadese Vereniging voor Orthopedie. Dit is ongeveer 80% van alle Canadese orthopedisch- en 
traumachirurgen. Dit kan de generaliseerbaarheid van onze resultaten mogelijk beperken. 

Ondanks dat aan onze enquête (Hoofdstuk 3) voldoende medisch studenten en AIOS 
chirurgie uit Ontario deelnamen, is enige vertekening mogelijk aangezien de respons rate slechts 
29% was. De enquête is alleen verspreid onder medisch studenten en AIOS chirurgie van de 
McMaster Universiteit van wie het e-mailadres bekend was. Het is onbekend of onze resultaten 
generaliseerbaar zijn naar andere academische instituten of regio’s.

Samenvattend vonden we in dit deel van het proefschrift dat er onder orthopedisch- en 
traumachirurgen, AIOS chirurgie en medisch studenten verschillende misvattingen bestaan over 
partnergeweld. Onze enquêtes wezen uit dat de respondenten dachten dat partnergeweld slechts 
weinig voorkomt bij hun eigen patiënten populatie. Uit de enquêtes bleek de noodzaak voor 
verdere scholing van orthopedisch- en traumachirurgen, AIOS en medisch studenten over 
partnergeweld. De bestaande misvattingen moeten eerst uit de weg geholpen worden door 
scholing en bewustwording. Pas daarna kunnen screenings- en hulpprogramma’s worden 
ontwikkeld voor partnergeweld  in de polikliniek orthopedie en traumachirurgie.  

Deel II: Prevalentie van partnergeweld bij patiënten van de polikliniek orthopedie en 
traumachirurgie

Het doel van dit deel was het bepalen van de prevalentie van partnergeweld  bij patiënten 
die de polikliniek orthopedie en traumachirurgie bezoeken.
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Eerst hebben we een meta-analyse uitgevoerd. Hiervoor hebben we een overzicht gemaakt van de 
gepubliceerde literatuur om de beste prevalentie schatters van partnergeweld bij verschillende 
medische subspecialismen te bepalen(Hoofdstuk 4). Uit deze meta-analyse bleek dat de beste 
lifetime prevalentie schatter voor partnergeweld in de huisartsenpraktijk 38% was en op de 
Spoedeisende Hulp 40%. Er werden geen studies gevonden waarin de prevalentie van 
partnergeweld was bepaald bij orthopedische- en traumachirurgische patiënten; een duidelijk 
hiaat in de huidige literatuur. De kracht van deze meta-analyse zit in de uitgebreide zoekstrategie. 
De artikelen zijn tweemaal gescreend op inclusie. Twee beoordelaars hebben vervolgens 
onafhankelijk van elkaar alle data geëxtraheerd, waarmee een grote nauwkeurigheid is 
gegarandeerd. Deze studie werd overigens wel beperkt door de hoge mate van heterogeniteit 
onder de geïncludeerde artikelen, waardoor het niet mogelijk was om studies direct met elkaar te 
vergelijken. Een andere beperking is dat alleen Engelstalige artikelen zijn geïncludeerd. Grijze 
literatuur werd ook niet meegenomen.

Om de prevalentie van partnergeweld te meten bij patiënten van de polikliniek orthopedie 
en traumachirurgie werd het protocol ontwikkeld voor de “PRevalance of Abuse and Intimate 
Partner Surgical Evaluation (P.R.A.I.S.E.) study” (Hoofdstuk 5). 

In deze multicenter crosssectionele studie, uitgevoerd onder volwassen vrouwelijke 
patiënten die voor het eerst de polikliniek orthopedie en traumachirurgie bezochten, werd 
gevraagd twee gevalideerde vragenlijsten (Woman Abuse Screening Tool (WAST) en de Partner 
Violence Screen (PVS)) en een aantal directe screeningsvragen in te vullen. Hiermee kon de 
prevalentie van partnergeweld bepaald worden in de afgelopen 12 maanden en gedurende het 
leven tot nu toe. Voor deze grote crosssectionele studie van start ging, is eerst een pilotstudie 
uitgevoerd in twee level I traumacentra in Ontario, Canada (Hoofdstuk 6). In onze pilotstudie 
vonden we een 12 maanden prevalentie van partnergeweld (gedefinieerd als emotioneel, fysiek 
en/of sexueel geweld) van 32%. Deze studie suggereerde een hoge prevalentie van partnergeweld 
onder vrouwelijke patiënten die zich met lichamelijk letsel presenteren op de polikliniek 
orthopedie en traumachirurgie van traumacentra in Ontario, Canada. De ervaringen opgedaan in 
de pilotstudie zijn gebruikt om het definitieve P.R.A.I.S.E. studie protocol te optimaliseren. De  
hoge prevalentie gevonden in de pilotstudie toont tevens het belang om een grotere studie op te 
zetten. 

In de uiteindelijke P.R.A.I.S.E. studie werden 2.945 vrouwen geïncludeerd over 12 
ziekenhuizen in Canada, de Verenigde Staten, Nederland, Denemarken en India. Uit deze studie 
bleek een 12 maanden prevalentie van partnergeweld van 16%. De lifetime prevalentie is 34.6% 
(Hoofdstuk 7). Deze studie vond ook dat de percentages verschilden tussen verschillende regio’s
en landen. 

De kracht van onze Prevalence of Abuse and Intimate Partner Surgical Evaluation 
(P.R.A.I.S.E.) studie (Hoofdstukken 5, 6, and 7) zit in het gebruik van reeds ontwikkelde 
screeningsinstrumenten (vragenlijsten), de breed gehanteerde inclusiecriteria, het gebruik van 
vrouwelijke studiecoördinatoren om maximale deelname te realiseren, het invullen van de 
zelfgerapporteerde vragenlijsten in een besloten ruimte, en de borging van  anonimiteit van de 
respondenten. Door gebruik te maken van meerdere vragenlijsten kunnen patiënten herkend 
worden als slachtoffer van partnergeweld, die mogelijk niet herkend zouden worden bij gebruik 
van één enkele vragenlijst. Het gebruik van deze brede definitie van partnergeweld kan 
daarentegen ook leiden tot fout-positieven. De P.R.A.I.S.E. pilot (Hoofdstuk 6) is enigszins 
beperkt doordat 113 vrouwen weigerden om deel te nemen aan deze studie. Het is mogelijk dat 
de vrouwen die niet mee wilden doen verschillen van de deelnemende vrouwen wanneer het gaat 
om de prevalentie van partnergeweld. Daarnaast is de generaliseerbaarheid van onze pilot 
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bevindingen mogelijk beperkt tot poliklinieken met vergelijkbare verwijzingspatronen en 
triageprotocollen als in de twee deelnemende centra. 

De kracht van onze multicenter crosssectionele P.R.A.I.S.E. studie, waarin de prevalentie 
van partnergeweld in de polikliniek orthopedie en traumachirurgie werd bepaald, was de 
deelname van meerdere internationale ziekenhuizen (Hoofdstuk 7). Deze studie werd beperkt 
door het gebruik van vragenlijsten die door de respondent zelf werd ingevuld. Hierdoor waren de 
gegevens soms incompleet. Een andere beperking van de studie is dat alleen patiënten werden 
geïncludeerd die de polikliniek voor de eerste maal bezochten. Dit beperkt mogelijk de 
generaliseerbaarheid. Daarnaast zijn patiënten die (afhankelijk van het land van inclusie) geen 
Engels, Deens, Nederlands, of Indiaas spraken geëxcludeerd. Tot slot beperkte deze studie zich 
alleen tot de vrouwelijke patiënten, en kunnen geen prevalentie cijfers gegeven worden voor 
partnergeweld onder mannelijke patiënten die de polikliniek orthopedie en traumachirurgie 
bezoeken. 

Het onderzoek uit dit deel geeft aan dat de prevalentie van partnergeweld bij de 
orthopedie en traumachirurgie net zo hoog is als in andere medische subspecialismen (3-24). Dit 
onderstreept het belang om een programma te ontwikkelen gericht op screening naar 
partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie om eventuele slachtoffers hiervan 
bij te kunnen staan.

Deel III: Belemmerende en bevorderende factoren voor het screenen naar huiselijk geweld bij 
patiënten van de polikliniek orthopedie en traumachirurgie

De resultaten uit het eerste deel van dit proefschrift lieten zien dat orthopedisch- en 
traumachirurgen en AIOS chirurgie meerdere misvattingen hebben over  partnergeweld en dat 
scholing hierover ontbreekt. Dit zijn belangrijke belemmeringen bij de implementatie van een 
screeningsprogramma naar partnergeweld in de poliklinische setting van de traumachirurgie en 
orthopedie. 

In dit deel hebben we een aantal van deze belemmerende factoren voor screening verder 
onderzocht en doen we aanbevelingen hoe sommige belemmeringen kunnen worden overkomen.

In een systematisch literatuuronderzoek hebben we de belemmerende en bevorderende 
factoren voor het screenen naar partnergeweld onderzocht, zoals zij door de zorgverleners 
worden ervaren  (Hoofdstuk 8). Vijf categorieën belemmeringen werden geïdentificeerd en 
nader bekeken: persoonlijke belemmeringen, financiële belemmeringen, percepties en houdingen, 
angsten en patiëntgerelateerde belemmeringen. De meest genoemde belemmeringen waren het 
persoonlijk ongemak dat men ervoer bij partnergeweld, het gebrek aan kennis en het gebrek aan 
tijd in de kliniek. Persoonlijke belemmeringen van zorgverleners werden vaker benoemd dan 
patiëntgerelateerde. De kracht van dit systematisch literatuuronderzoek zat in de gedegen en 
systematische zoekstrategie. Alle potentieel geschikte artikelen werden beoordeeld en alle data 
werd tweeledig, maar onafhankelijk, geëxtraheerd. Dit literatuuronderzoek werd echter wel 
beperkt door de kleine groepsgrootte en de lage respons in enkele van de geïncludeerde studies. 
Verder was er sprake van heterogeniteit tussen de geïncludeerde studies als gevolg van 
verschillende studieontwerpen, methodologie, type zorgverlener en medische specialismen. 
Hierdoor werd directe onderlinge vergelijking van de geïncludeerde studies beperkt. Andere 
beperkingen waren dat er relatief veel studies van slechte en matige kwaliteit zijn geïncludeerd, 
er alleen Engelstalige artikelen zijn geïncludeerd en grijze literatuur niet is meegenomen.

De belemmerende en bevorderende factoren voor het screenen naar partnergeweld op de 
polikliniek orthopedie en traumachirurgie zijn nader onderzocht in focusgroepen (Hoofdstuk 9). 
Deze verschillende focusgroepen bestonden uit orthopedisch chirurgen en arts-assistenten. 
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Om de informatie verkregen uit de focusgroepen in een bredere context te plaatsen hebben we 
ook twee vooraanstaande opinieleiders uit het orthopedisch werkveld geïnterviewd. Vergelijkbaar 
met de eerder gerapporteerde literatuur werden in de focusgroepen verschillende belemmerende 
en bevorderende factoren geïdentificeerd: belemmeringen gerelateerd aan de kliniek, 
belemmeringen gerelateerd aan patiënten, belemmeringen specifiek gerelateerd aan AIOS
belemmering specifiek gerelateerd aan de chirurgen. In de focusgroepen werden de bevorderende 
factoren besproken voor screening naar partnergeweld, waaronder factoren op organisatieniveau, 
poliklinische processen en personele bezetting. Uit de interviews met de opinieleiders kwamen 
verschillende bevorderende factoren voor het implementeren van beleid op het screenen naar 
partnergeweld.  De behoefte aan voorvechters, het belang van het vergroten van lokale en
nationale bewustwording, lokaal beleid voor implementatie, en de behoefte aan onderzoek om 
beleidsmakers te informeren. Een sterk punt van deze kwalitatieve studie is het gebruik van een 
ervaren interviewer met expertise op het gebied van partnergeweld. Daarnaast werden de vragen 
in onze focusgroep en interviews neutraal geformuleerd, zodat  deelnemers niet werden 
beïnvloedt. Deelnemers in onze focusgroep waren afkomstig uit één academische instituut, wat 
de generaliseerbaarheid mogelijk beperkt. Daarentegen waren de geïnterviewde opinieleiders 
afkomstig uit verschillende academische instituten, wat de generaliseerbaarheid mogelijk 
verbetert.

In een volgende stap hebben we geëvalueerd of het voor patiënten op de polikliniek 
orthopedie en traumachirurgie acceptabel is wanneer zij daar gescreend zouden worden op de 
aanwezigheid van partnergeweld. Zevenhonderdvijftig patiënten uit vijf verschillende 
ziekenhuizen in Canada en Nederland hebben daarover een enquête ingevuld (Hoofdstuk 10). De 
meerderheid van de respondenten gaf aan dat zij het gepast vonden wanneer zorgverleners van de 
polikliniek patiënten zouden vragen naar partnergeweld. De kracht van deze studie was dat de 
enquête in meerdere ziekenhuizen werd afgenomen en brede inclusie criteria werden gehanteerd. 
De studie werd beperkt doordat alleen Engelstalige (Canada) en Nederlandstalige (Nederland) 
patiënten werden geïncludeerd. Hierdoor is de invloed van culturele verschillen mogelijk 
gemaskeerd. Daarnaast werd de studie beperkt door het gebruik van vragenlijsten die door de 
respondent zelf werd ingevuld. Hierdoor waren de gegevens soms incompleet.

Samenvattend vonden we in dit deel van het proefschrift dat de verschillende 
geïdentificeerde belemmeringen bij het screenen naar partnergeweld gelijk zijn aan die gemeld 
bij andere medisch specialismen (25-27). Gelukkig zijn vele hiervan weg te nemen door goed 
leiderschap, onderwijs en de inzet van extra middelen. Orthopedisch chirurgen gaven daarnaast 
aan dat er verschillende bevorderende factoren zijn voor de implementatie van een programma 
gericht op screening naar partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie. 
Patiënten gaven aan dat zij openstaan voor de invoering van een algemene screening naar 
partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie.

Deel IV: De ontwikkeling van een programma gericht op screening naar partnergeweld in de 
polikliniek orthopedie en traumachirurgie. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop screening naar partnergeweld uitgevoerd kan 
worden. De optimale methode blijft controversieel (28, 29). In dit deel van het proefschrift 
worden een aantal verschillende methodes voor screening besproken en bespreken we de 
uitdagingen waarvoor we staan bij de implementatie van een screeningsprogramma op de 
polikliniek orthopedie en traumachirurgie.  

Er zijn verschillende screeningsinstrumenten ontwikkeld, welke binnen verschillende 
gebieden van de gezondheidszorg zijn geïmplementeerd (30-37). In de P.R.A.I.S.E. studie 
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hebben we een tweetal reeds ontwikkelde instrumenten gebruikt (de WAST en de PVS). 
Daarnaast hebben we ook patiënten directe vragen gesteld om te bepalen of zij te maken hebben 
gehad met fysiek, emotioneel en/of sexueel misbruik. Op basis van deze instrumenten vonden we 
verschillende prevalentie cijfers (Hoofdstuk 11). De prevalentie was 30,5% met de directe 
vragen-methode, 12,4% gebruikmakend van de WAST en 9,2% met de PVS. Deze studie 
suggereert dat reeds ontwikkelde screeningsinstrumenten mogelijk niet breed genoeg zijn en 
daarom de prevalentie van partnergeweld onderschatten. Een directere benadering om te screenen 
naar partnergeweld is mogelijk effectiever. Deze studie werd echter beperkt door een kleine 
groepsgrootte van vrouwen die gescreend zijn met een samenstelling van de drie verschillende 
methodes. Voor de overige sterke en zwakke punten van deze studie verwijzen wij naar de 
discussie van Hoofdstuk 6. 

Verschillende factoren spelen een rol bij de implementatie van een screeningsprogramma 
naar partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie. Dit hoofdstuk (Hoofdstuk 
12) bevat een samenvatting van al het tot op heden uitgevoerde onderzoek naar partnergeweld 
binnen de orthopedie en traumachirurgie. Dit hoofdstuk legt een basis voor toekomstige 
onderzoeksinitiatieven door het bieden van een toolkit partnergeweld voor gebruik binnen 
poliklinieken orthopedie en traumachirurgie en de effectiviteitbepaling daarvan. 

Verschillende aspecten werden besproken en aanbevelingen gegeven die overwogen 
moeten worden bij de ontwikkeling van een  programma om slachtoffers van partnergeweld te 
herkennen op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie. De kracht van dit literatuuroverzicht 
ligt in de uitgebreide zoekstrategie en het gebruik van een evidence-based benadering bij het 
doen van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

In dit deel werden verschillende aspecten besproken die overwogen moeten worden 
wanneer een initiatief wordt gestart om patiënten te herkennen die slachtoffer zijn van 
partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie. Het screenen op partnergeweld 
blijft controversieel en in recente gerandomiseerde studies waarin verschillende 
screeningsprogramma’s werden vergeleken bleven positieve resultaten uit (38,39). Toekomstig 
onderzoek, opgezet volgens het juiste studieontwerp en met de juiste uitkomstmaten, zal de 
verschillende actieve screeningsprogramma’s op nauwgezette wijze moeten evalueren.

Implicaties van dit proefschrift 

In tegenstelling tot  kindermishandeling is het in de meeste regio’s of landen niet verplicht 
om te screenen op partnergeweld bij volwassen patiënten, of hier melding van de maken. Daarom 
hebben de meeste ziekenhuizen wel procedures en protocollen tot hun beschikking voor het 
screenen naar kindermishandeling, maar niet voor partnergeweld. Daarbij worden artsen wel 
geschoold in het herkennen van slachtoffers van kindermisbruik en hoe hiermee om te gaan, maar 
is er maar weinig scholing met betrekking tot de omgang met partnergeweld in een klinische 
setting. Hoewel een meldplicht voor partnergeweld niet op zijn plek is, kunnen we wel veel leren 
van de bestaande gedetailleerde protocollen, meldcodes en scholingsinitiatieven om 
zorgverleners te begeleiden bij de screening naar kindermishandeling en de omgang daarmee. 

Huisartsen zijn van oudsher het meest aangewezen om te screenen naar partnergeweld en 
slachtoffers van partnergeweld bij te staan door hun poortwachtersfunctie binnen de 
gezondheidszorg. Veel patiënten hebben een goede relatie met hun huisarts, wat de 
veronderstelling kan geven dat  huisartsen reeds voldoende hulp bieden aan slachtoffers van 
partnergeweld binnen hun praktijk. Helaas heeft niet iedereen een huisarts en vragen niet alle 
huisartsen actief naar partnergeweld. Daarnaast kunnen patiënten terughoudend zijn het 
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partnergeweld te bespreken met iemand die zo dicht bij hen en hun familie staat. Gegeven deze 
beperkingen is het van belang dat ook andere zorgverleners alert zijn op het herkennen van 
slachtoffers van partnergeweld.

Veel van de vrouwen die zich op de Spoedeisende Hulp presenteren met letsels worden 
verwezen naar de orthopedie of traumachirurgie voor de behandeling daarvan. Hoewel deze 
patiënten mogelijk worden gescreend op partnergeweld op de spoedeisende hulp, is dit mogelijk 
niet de beste plek om met het partnergeweld om te gaan (2). De polikliniek 
orthopedie/traumachirurgie kan de ideale omgeving bieden voor een tweede kans om te screenen 
naar partnergeweld en de juiste begeleiding bieden voor patiënten met een letsel van het 
bewegingsapparaat (2). Bij aanvang van dit proefschrift was er erg weinig onderzoek verricht 
naar partnergeweld binnen de orthopedie en traumachirurgie. Dit proefschrift draagt dan ook bij 
aan de ontwikkeling van wetenschappelijk benaderde aanpak van orthopedisch- en 
traumachirurgen met slachtoffers van partnergeweld.

We veronderstelden dat orthopedisch- en traumachirurgen in de positie waren om 
slachtoffers van partnergeweld te kunnen helpen; echter uit het onderzoek van dit proefschrift 
wordt duidelijk dat verschillende belemmeringen moeten worden overwonnen voordat op grote 
schaal programma’s tegen partnergeweld kunnen worden geïmplementeerd op de polikliniek 
orthopedie/traumachirurgie. Eén van de belangrijkste belemmeringen die in dit proefschrift naar 
voren kwam is het gebrek aan scholing over partnergeweld voor medisch studenten, chirurgische 
artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en orthopedisch- en traumachirurgen. Breed gestoelde 
scholingsinitiatieven moeten worden ontwikkeld, geëvalueerd en vervolgens geïmplementeerd 
om te verzekeren dat orthopedisch- en traumachirurgen zich comfortabel voelen in de 
begeleiding van slachtoffers van partnergeweld. Een andere belangrijke belemmering die naar 
voren kwam was het gebrek aan privacy op de polikliniek orthopedie/traumachirurgie. Bij de 
renovatie en herinrichting van de poliklinieken zou de privacy van de patiënt beter in acht moeten 
worden genomen. Van open ruimtes zullen we meer naar individuele onderzoekskamers moeten 
gaan. Orthopedisch- en traumachirurgen en AIOS gaven ook het gebrek aan tijd per patiënt op de 
polikliniek aan als belangrijke belemmering. Dit wekt de suggestie dat het efficiënter zal zijn 
wanneer een verpleegkundige of maatschappelijk werker de screening naar partnergeweld en 
begeleiding  van slachtoffers voor zijn/haar rekening zal nemen.

Onze enquêtes lieten zien dat orthopedisch- en traumachirurgen dachten dat de 
prevalentie van partnergeweld zeer laag was onder de patiënten die hun poliklinieken bezochten. 
Dit is een misvatting. De crosssectionele prevalentie studies in dit proefschrift lieten zelfs een 
hogere prevalentie zien bij patiënten die de polikliniek bezochten dan werd verwacht. Deze 
bevindingen ondersteunen onze mening dat screening naar partnergeweld op de polikliniek 
orthopedie en traumachirurgie de mogelijkheid biedt om vele vrouwelijke slachtoffers van 
partnergeweld te helpen.

In het laatste deel van dit proefschrift werden een aantal zaken aangehaald die overwogen 
moeten worden bij de ontwikkeling van een programma gericht op herkenning van slachtoffers 
van partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie. Uit ons onderzoek bleek dat 
een directe aanpak bij het vragen naar partnergeweld en screening via de computer mogelijk 
effectiever zijn dan face-to-face-screening en het zelf invullen van papieren vragenlijsten. Er zijn 
verschillende factoren waarmee rekening moet gehouden worden wanneer een nieuw initiatief 
ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd wordt gericht op partnergeweld. Daarnaast is het 
van wezenlijk belang dat de aanpak multidisciplinair is. Toekomstig onderzoek moet zich richten 
op het  evalueren van de verschillende methodes voor screening. Samenvattend zullen we de 
belemmeringen voor het herkennen van en omgaan met partnergeweld overkomen moeten 
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worden door scholing, herstructurering, vooruitdenken en aanvullend onderzoek op de polikliniek 
orthopedie/traumachirurgie. 

Toekomstig onderzoek 
Toekomstig onderzoek moet zich in eerste instantie richten op het in kaart brengen van de 

verschillende scholingsmogelijkheden gericht op het herkennen van en omgaan met slachtoffers 
van partnergeweld voor medisch studenten, AIOS en orthopedisch- en traumachirurgen. 
Mogelijkheden voor scholingsprogramma’s gericht op partnergeweld zijn onder andere inbedding 
in het curriculum op de universiteit. Binnen de individuele opleiding van AIOS zou het 
onderwerp partnergeweld standaard ingebed moeten worden om er voor te zorgen dat AIOS zich 
niet ongemakkelijk voelen wanneer zij hierop screenen en hulp bieden. Workshops en trainingen 
bieden ook een goede gelegenheid voor het creëren van bewustzijn en het verbeteren van de mate 
van comfort dat orthopedisch chirurgen en AIOS hebben ten aanzien van partnergeweld.

In dit proefschrift zijn een aantal verschillende bevorderende factoren voor screening naar 
huiselijk geweld geïdentificeerd en zijn meerdere methoden voor de bewustwording van en 
omgang met partnergeweld op de polikliniek orthopedie en traumachirurgie beschreven. 
Desondanks blijven vele vragen nog onbeantwoord, zoals: wat is de optimale screeningsmethode 
naar partnergeweld; wat is doeltreffender: passieve of actieve screening; wie moet screenen, en 
wat zijn de meest doeltreffende middelen om patiënten te helpen die als slachtoffer van 
partnergeweld worden herkend? Deze initiatieven moeten formeel worden ontwikkeld, goed 
worden geëvalueerd en worden opgezet volgens een evidence-based benadering, voordat 
screening echt op grote schaal kan worden uitgevoerd. Op deze wijze verzekeren we ons dat 
screening als een effectief en veilig middel kan worden ingezet om slachtoffers van 
partnergeweld te helpen. Daarnaast is er nog heel weinig onderzoek uitgevoerd naar 
partnergeweld bij mannelijke patiënten. Toekomstig onderzoek zal in eerste instantie een 
inschatting moeten maken van de prevalentie van partnergeweld bij mannelijke patiënten. 
Vervolgens zal ook voor mannelijke slachtoffers van partnergeweld een screenings- en 
hulpprogramma moeten worden ontwikkeld, welke ook zal moeten worden geïmplementeerd en 
geëvalueerd.  

Conclusies

De aanpak om slachtoffers van partnergeweld op de polikliniek orthopedie en 
traumachirurgie te helpen berust steeds meer op een wetenschappelijke benadering. We vonden 
dat er verschillende belemmeringen en misvattingen bestaan ten aanzien van screening naar 
partnergeweld bij orthopedisch- en traumachirurgen, AIOS en medische studenten. Educatieve 
programma's zijn dringend nodig om deze misvattingen te corrigeren en de feitelijke kennis over 
partnergeweld te vergroten. Wij vonden daarnaast een hoger prevalentie cijfer van partnergeweld 
(fysiek, emotioneel en seksueel misbruik) dan verwacht bij orthopedische- en traumachirurgische 
patiënten. Dit wijst erop dat er voor de polikliniek orthopedie en traumachirurgie zeker een 
mogelijkheid ligt om vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te herkennen en vervolgens 
ook te helpen. In de gesprekken met de focusgroepen van orthopedisch chirurgen en AIOS, 
evenals uit de interviews met opinieleiders zijn verschillen bevorderende factoren genoemd voor 
het screenen naar partnergeweld op de poliklinieken orthopedie en traumachirurgie. Het 
merendeel van deze deelnemers is voorstander van screeningsprogramma’s naar partnergeweld 
en zouden de implementatie ervan ondersteunen. Meerdere factoren moeten worden overwogen 
bij het ontwerpen van een screenings- en hulpprogramma. Toekomstig onderzoek zou zich zowel 
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moeten richten op de evaluatie van scholingsprogramma’s als op de effectiviteit van 
verschillende screenings- en hulpprogramma’s voor partnergeweld.
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