
Acuut 
onveilige situaties

Voor 
corona:

409

Tijdens 
corona:

703

Meldingen van geweld 
via Chat met Fier 

voor en tijdens corona

Onderzoeksperiode

1 januari tot en met 30 april 2020. 

Januari en februari = vóór corona. 

Maart en april = tijdens corona.

Factsheet

Effecten van corona op geweld 
in afhankelijkheidsrelaties

Partnergeweld 

is de enige vorm van 

geweld die niet stijgt, maar 

zelfs iets lijkt af te nemen: van 
258 naar 250. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat zij juist 

tijdens corona nog meer onder 

toezicht stonden van hun 

partner en daardoor ook niet 

online om hulp konden 

vragen.
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Leeftijd bezoekers: 
Meer minderjarigen

64% 

van de bezoekers 

van wie bekend is 

hoelang zij zich al in een acuut 

onveilige situatie bevinden, bevindt 

zich al langer dan een jaar in de 
geweldssituatie. Deze groep is tijdens 

corona bovendien bijna verdubbeld 

(van 29 naar 60). Dit betekent dat veel 

bezoekers al (ver) voor corona 
geweld meemaakten, maar 

daar nu pas (via de chat) 

over spraken. 

  Voor corona            Tijdens corona

22,2%  
van de unieke 

bezoekers gaf aan van 

twee of meer vormen 
van geweld tegelijkertijd 

slachtoffer te zijn 

(geworden).

Plegers
Als een bezoeker 

een pleger noemt, is dit 

vrijwel altijd een bekende. 

In bijna de helft van de gevallen 

(48%) is het een familielid. 

Slechts in 4% van de gevallen 

is de pleger een onbekende 

van het slachtoffer. 

Over Chat met Fier

Bij Fier komen per jaar ongeveer 10.000 unieke 

personen op de digitale hulpverleningsfunctie Chat 

met Fier en worden meer dan 20.000 chatgesprekken 

gevoerd. Deze (anonieme) gesprekken gaan met 

name over problemen die bezoekers ervaren in het 

domein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

De drempel om over deze onderwerpen te praten 

is hoog. In veel gevallen vertellen de bezoekers op 

de chat voor de eerste keer over de problematiek 

waarmee zij worstelen (first disclosure), hebben ze 

last van traumaklachten en speelt er onveiligheid. 

De medewerkers van de chat zijn professioneel 

getrainde HBO-hulpverleners en werkzaam bij Fier. 

Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied 

van (online) hulpverlening bij misbruik, geweld en 

uitbuiting. Chat met Fier werkt samen met off- en 

online partners, zoals: Kindertelefoon, politie, Veilig 

Thuis, CSG, NOC*NSF, helpwanted.nl, 113-online.  

www.chatmetfier.nl

Aantal (unieke)
bezoekers

Voor 
corona:

1.815

Tijdens 
corona:

2.494

Verklaringen voor toename bezoekers

Het is lastig om te zeggen of het geweld in de 

samenleving ook daadwerkelijk is toegenomen 

tijdens corona. We kunnen het niet uitsluiten, 

maar een verklaring voor de toename zou 

ook kunnen zijn dat zowel de reguliere 

hulpverlening als meldende professionals en 

instanties tijdens corona meer op afstand zijn 

komen te staan, waardoor slachtoffers hier niet 

terechtkonden én er geen melding over hen 

kon worden gemaakt. 

Nog een mogelijke verklaring is dat de 

lockdown en de sociale isolatie die daarop 

volgde tot gevolg hebben gehad dat 

slachtoffers meer tijd hadden om te piekeren 

over hun traumatische ervaringen, waardoor 

ze er nu graag met iemand over wilden praten.

90% 

van de 

bezoekers heeft 

een hulpvraag 
over zichzelf.

* In totaal hadden 1.553 unieke bezoekers een hulpvraag die geen betrekking had 
op een geweldsituatie (categorie overig)
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