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Bijlage 3 bij de Literatuurstudie Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband?1 

Beschrijving van de geïncludeerde studies2 (onderzoeksgroep, regio, methode, steekproef, operationalisering ‘financiële (on)afhankelijkheid’ en 
‘partnergeweld’3  en gevonden verband); naar alfabetische volgorde achternaam auteur(s)  
 

Auteur(s) 
Titel artikel 

Kenmerken 
onderzoeks-
groep 

Land/regio Methode  
(data verzameling, 
representativiteit, 
secundaire of primaire 
analyse)4 

N Operationalisering 
financiële 
(on)afhankelijkheid 

Operatio- 
nalisering 
partnergeweld 

Gevonden verband 

 
Overzichtsstudies  
Capaldi et al. (2012) 
A systematic review of 
risk factors for intimate 
partner violence. 

Vrouwen VS, Canada, 
VK, Nieuw 
Zeeland en 
Australië 

Systematische review. 
Studies gebaseerd op 
een representatieve 
sample, in 
Angelsaksische 
literatuur gepubliceerd 
sinds 1970. 

228 
studies 

Sociaal 
economische 
status; eigen 
inkomen; 
arbeidsparticipatie; 
jaarlijks 
gezinsinkomen 

Partnergeweld Personen met betaald werk en een uitkering bleken 
vier keer vaker geneigd om geweldsincidenten te 
melden. Personen zonder werk rapporteerden niet 
vaker familiegeweld dan personen met een betaalde 
baan (Rodriguez et al. (2001)).  
 
In Howell & Pugliesi (1988) bleken werkloosheid en 
lagere SES een risicofactoren voor partnergeweld. 
Ook Brownridge & Halli (2002), Caetano et al. (2008) 
en Ellison et al. (2007) tonen een significant verband 
tussen werkloosheid en partnergeweld. 
Een lager eigen inkomen bleek in verband te staan 
met [ernstiger] partnergeweld (Ellison et al. 2007; 
Pan et al. 1994; Howell & Pugliesi 1988; Cunradi et 
al. 2002). 
 
Jaarlijks gezinsinkomen staat in verband met 
partnergeweld (Cunradi et al. 2002).  
 
 
 

 
1 Deze studie is uitgevoerd en gepubliceerd in 2020 in opdracht van het ministerie van OCW en te vinden op atria.nl. 
2 In deze tabel zijn alleen de studies opgenomen die empirische data bevatten. De geïncludeerde studies die een reflectief en betogend karakter hebben (Matjasko et al. 2013; Chronister 2007; Bornstein 2006; 
Costello, Chung & Carson 2005; Riger & Krieglstein 2000) zijn niet in de tabel opgenomen, maar komen terug in het beleidsrapport en de interpretatie van de bevindingen (H4 en H5). 
3 Alle studies gaan over geweld gepleegd door mannen tegen vrouwen waarmee zij een intieme relatie hadden op het moment van plegen.   
4 Als over genoemde aspecten in de kolom geen omschrijving staat over een onderdeel van de methode, is er in het artikel geen informatie gevonden.   
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Riger & Staggs (2004) 
Welfare Reform, 
Domestic Violence, and 
Employment.  
What Do We Know and 
What Do We Need to 
Know? 

Vrouwen  Verenigde 
Staten  

Literatuurstudie, met 
gebruik van gevonden 
literatuur uit: Tolman & 
Raphael (2001). Daar 
waar Tolman & Raphael 
focusten op de invloed 
van geweld op 
arbeidsparticipatie, 
focust dit artikel vanuit 
hervorming van de 
sociale zekerheid op de 
impact van 
arbeidsparticipatie op 
partnergeweld.  

28 
studies  

Arbeidsparticipatie, 
arbeidsduur (in 
uren en lengte)  

Partnergeweld Enkele studies vinden een verband tussen geweld en 
werkloosheid. Uit een onderzoek in Illinois onder 
uitkeringsgerechtigden kwam naar voren dat 
vrouwen vaker recent geweld rapporteren als er de 
arbeidsduur (gewerkte maanden in het jaar) korter 
werd (Riger, Staggs, & Schewe 2003). Onder arme 
vrouwen in de staat Washington verdienden 
vrouwen die als volwassenen werden misbruikt 
minstens 25% minder dan vrouwen die niet werden 
misbruikt (Smith 2001). Uit een evaluatie van de 
hervorming van de sociale zekerheid in vier grote 
steden bleek dat vrouwen met een hogere 
arbeidsstabiliteit minder vaak recent misbruik 
rapporteerden (Polit et al, 2001). Ontvangers van 
langdurige bijstand uit Michigan en Texas 
rapporteerden vaker ernstig huiselijk geweld dan 
degenen die weinig of geen gebruik maakten van 
sociale zekerheid (Danziger & Seefeldt 2002; Romero 
et al. 2002). 
Andere studies vonden geen verband (Danziger et 
al., 2000; Tolman & Rosen, 2001) of een gemengde 
resultaten (Tolman, Danziger, & Rosen 2002 Meisel, 
Chandler & Rienzi 2003). Zo zagen Meisel, Chandler 
& Rienzi (2003) in hun onderzoek in twee provincies 
in Californië, dat in de ene provincie mishandelde 
vrouwen minder vaak werkten, terwijl in de andere 
provincie de vrouwen die ernstig partnergeweld 
rapporteerden juist meer werkten dan vrouwen die 
geen partnergeweld hebben meegemaakt. 
Enkele studies laten zien dat na de overgang van 
bijstand naar werk, betaald een beschermend effect 
heeft (Gibson et al. 2003; Votruba-Drzal, Lohman & 
Chase-Lansdale 2002; Mancuso & Lindler 2001; 
Taylor, Barusch, & Vogel 2000). Andere studies laten 
echter het tegengestelde zien. Zo gold voor 40% van 
de vrouwen uit Pennsylvania die fysiek geweld 
ervaarden en vanuit de bijstand (weer) gingen 
werken, dat het geweld daarmee aanving en/of 
ernstiger werd, terwijl bij deze groep 
posttraumatische symptomen afnam (Brush 2003). 
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Schumacher et al. (2001) 
Risk factors for male-to-
female partner physical 
abuse 

Vrouwen VS, VK, 
Canada 

Een review en meta-
analyse van studies met 
een representatieve 
steekproef uit een 
gemeenschap of 
klinische setting. 
Vrouwen zijn via een 
vrouwenopvang of via 
de gemeenschap 
geworven, waarbij ze 
vragenlijsten en surveys 
hebben ingevuld. N=17 
studies die over 
vrouwelijke slachtoffers 
gaan, overige studies 
gaan in op 
risicofactoren pleger. 

17 
studies 

Arbeidsparticipatie, 
arbeidsduur (in 
uren per week)  
 
 
 

Fysiek partnergeweld 
 

Het hebben van weinig werkuren, evenals werkloos 
zijn, blijkt geassocieerd met partnergeweld. 
 
Het zijn van een huisvrouw verkleint het risico op 
licht partnergeweld, maar niet het risico op ernstig 
partnergeweld. 
 
Er wordt geen verband gevonden tussen werkstatus 
en partnergeweld, maar wel voor status ongelijkheid 
tussen partners: Waar beide partners werkten bleek 
het risico op partnergeweld minder dan als alleen de 
vrouw werkte. 

 
Studies (primair) gericht op het vóórkomen van partnergeweld  
 
Adam & Schewe (2007) 
A multilevel framework 
exploring domestic 
violence against 
immigrant Indian and 
Pakistani women in the 
United States 

Vrouwen met 
Indiase of 
Pakistaanse 
achtergrond; 
Hindoes of 
Moslims; 
woonachtig in 
de VS; grootste 
deel steekproef 
getrouwd; 18 
jaar en ouder. 

VS, Illinois Cross-sectionele studie. 
Data verzameld via 
bureaus en activisten 
door het land, 
aanvullend via mensen 
op straat in Chicago. 

78 Arbeidsparticipatie  
(fulltime; parttime; 
werkloos) 
 
 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Werkende vrouwen rapporteren vaker huiselijk 
geweld dan werkloze vrouwen. 

Alvira-Hammond et al. 
(2014) 
Gainful activity and 
intimate partner 
aggression in emerging 
adulthood 

Jongvolwassene 
vrouwen die 
een relatie 
hebben, 
samenwonen, 
of getrouwd 
zijn; diversiteit 
in etniciteit. 

VS, Ohio Secundaire analyse van 
TARS-data uit 2006, 
gebaseerd op 
gestratificeerde 
random steekproef. 
Niet representatief; er 
is een grotere populatie 
aan Latina en zwarte 
studenten. Face-to-face 
interviews thuis.  

648 Winstgevend actief  
(student; fulltime 
werk) 
 
Relatieve status 
(man winstgevend 
actief; vrouw actief; 
beide actief; geen 
van beide actief) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Waar geen van beide partners winstgevend actief is 
wordt een hogere frequentie van fysieke agressie 
gerapporteerd. Waar alleen één van de partners 
werkt, ongeacht of dit de man of vrouw is, wordt 
geen verband gevonden. 
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Burlaka, Grogan-Kaylor, 
Savchuk & Graham-
Bermann (2017) 
The relationship between 
family, parent, and child 
characteristics and 
intimate partner violence 
(IPV) among Ukrainian 
mothers 

Moeders van 
kinderen tussen 
9-16 jaar oud; 
merendeel 
getrouw of 
samenwonend. 

Oekraïne, 3 
regio’s  

Cross-sectionele studie. 
Data verzameld in 
twaalf 
gemeenschappen in 
drie regio’s in Oekraïne 
in 2013. Werving in 
scholen via flyers. 
Getrainde psychologen 
interviewden de 
moeders op de scholen 
of thuis. 

278 Gezinsinkomen  
(maandelijks in 
US$) 
 
Arbeidsparticipatie  
(werkt; werkloos) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Moeders die werken ervaren minder partnergeweld 
dan werkloze moeders. 
 
Er wordt geen verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en partnergeweld. 

Cho (2012) 
Racial differences in the 
prevalence of intimate 
partner violence against 
women and associated 
factors 

Getrouwde of 
samenwonende 
vrouwen van 18 
jaar en ouder; 
diversiteit in 
etniciteit. 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data uit de nationaal 
representatieve 
‘Collaborative 
Psychiatric 
Epidemiology Surveys’.   
Bij sample-trekking 
gebruik gemaakt van 
twee van de drie CPES: 
de National 
Comorbidity Survey 
Replication (2004) en 
de National Latino and 
Asian American study 
(2004). Methode van 
uitvragen niet 
toegelicht. 

2,316 Financiële 
zekerheid  
(meer geld dan je 
nodig hebt; net 
genoeg geld dat je 
nodig hebt) 
 
Arbeidsparticipatie  
(werkend; werkloos) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Vrouwen die zichzelf als financieel zeker beschreven 
bleken vaker beschermd tegen victimisatie dan 
vrouwen die zichzelf niet als financieel zeker 
beschreven. 
 
Er wordt geen verband gevonden tussen 
arbeidsparticipatie en partnergeweld. 

Cho, Velez-Ortiz & Parra-
Cardona (2014) 
Prevalence of intimate 
partner violence and 
associated risk factors 
among Latinos/as: An 
exploratory study with 
three Latino 
subpopulations 

Getrouwde 
Latijns-
Amerikaanse 
vrouwen 
(Cubaans-
Amerikaans, 
Mexicaans-
Amerikaans, 
Puerto Ricaans); 
18 jaar en 
ouder. 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data uit de 
representatieve 
‘National Latino and 
Asian American study’ 
Data verzameld in 
2002-2003. Methode 
van uitvragen niet 
toegelicht. 

604 Financiële 
zekerheid  
(meer geld dan je 
nodig hebt; net 
genoeg geld dat je 
nodig hebt) 
 
Arbeidsparticipatie  
(werkend; werkloos) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Vrouwen met betaald werk rapporteerden vaker 
partnergeweld te dan vrouwen zonder werk. 
 
Er wordt geen verband gevonden tussen financiële 
zekerheid en partnergeweld. 



5 
 

Christy-McMullin (2005) 
Economic resources and 
woman abuse: 
Differences and 
similarities among African 
American, Hispanic, and 
White women 

Vrouwen, 18-90 
jaar; Euro-
Amerikaans, 
Afro-
Amerikaans, 
Latijns-
Amerikaans; 
grootste deel 
getrouwd of 
alleenstaand. 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse met 
data van een subgroep 
uit de ‘1999 National 
Crime Victimization 
Survey’. Het NCVS 
gebruikt een 
gestratificeerd, cluster-
steekproefontwerp van 
woonadressen om 
deelnemers te 
selecteren.  

651 Huisbezit  
(eigenaar van een 
huis; huurder van 
een huis) 
 
Gezinsinkomen  
(totaalsom inkomen 
(o.a. loon, rente, 
pensioengeld, 
‘public support’ en 
kinderbijslag) in 
afgelopen 12 
maanden van alle 
leden uit het 
huishouden 14+ 
jaar, loopt van 
<US$5,000 tot 
>US$75,0000 met 
14 categorieën) 
 
Arbeidsparticipatie 
(werkstatutus in de 
afgelopen 6 
maanden naar 
‘type’ : professional, 
service, other 
employment, and 
not employed5) 

Fysiek, psychisch, 
seksueel 
partnergeweld  
(42 items omtrent 
fysiek, psychisch en 
seksueel geweld) 

Voor vrouwen met Latijns-Amerikaanse herkomst 
wordt geen verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en arbeidsparticipatie enerzijds en 
partnergeweld anderzijds.  
 
Voor Afro-Amerikaanse vrouwen geldt dat werkende 
vrouwen die werkzaam zijn in andere dan 
categorieën ‘professional’ of ‘service’, vaker 
psychisch partnergeweld rapporteren dan werkloze 
vrouwen met. Na controle op ‘burgerlijke staat’ en 
‘leeftijd’, is deze relatie niet meer significant. 
Op gezinsinkomen wordt een negatief verband met 
psychisch geweld gevonden: naarmate het inkomen 
toeneemt, neemt rapporteren van geweld af. 
 
Werkende Euro-Amerikaanse vrouwen, in ‘service’ of 
‘andere’ banen, rapporteren vaker fysiek en seksueel 
geweld dan werkloze vrouwen. Na controle op 
burgerlijke staat en leeftijd is deze relatie niet meer 
significant. 
Zonder controle op woningbezit, burgerlijke staat en 
leeftijd wordt een negatief verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en fysiek geweld: naarmate het 
inkomen toeneemt, neemt rapporteren van fysiek 
geweld af.  

Christy-McMullin & 
Shobe (2007) 
The role of economic 
resources and human 
capital with woman 
abuse 

Vrouwen 18-90 
jaar; Euro-
Amerikaans, 
Afro-
Amerikaans, en 
Latijns-
Amerikaans. 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse met 
data van een subgroep 
uit de ‘1999 National 
Crime Victimization 
Survey’. Het NCVS 
gebruikt een 
gestratificeerd, cluster-
steekproefontwerp van 
woonadressen. 

6536 Gezinsinkomen  
(totaalsom inkomen 
afgelopen 12 
maanden van alle 
leden uit het 
huishouden 14+ 
jaar) 
 

Fysiek, psychisch, 
seksueel 
partnergeweld  
(42 items omtrent 
fysiek, psychisch en 
seksueel geweld) 

 
Vrouwen met hogere gezinsinkomens rapporteerden 
minder vaak emotioneel geweld. Vrouwen die 
werkzaam waren in dienstverlening of andere 
beroepen rapporteerden vaker emotioneel geweld 
dan vrouwen zonder werk. 
 

 
5 Onder ‘professional’ vallen beroepen als arts, verpleegkundige, docent, sociaal werker; onder ‘service’ vallen dienstverlenende beroepen als winkelier, horecamedewerker, beveiliger en chauffeur. 
6 Betreft dezelfde study-sample als Christy-McMullin (2005). Vanwege vergelijking tussen herkomstgroepen, zijn twee respondenten die zich zowel als Afro-Amerikaans als Latijns-Amerikaans identificeerden in de 
studie van Christy-McMullin (2005) geëxcludeerd.  
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Arbeidsparticipatie 
(werkstatutus in de 
afgelopen 6 
maanden naar 
‘type’ : professional, 
service, other 
employment, and 
not employed) 
 

Vrouwen in ‘andere beroepen’ dan ‘professioneel’ of 
‘dienstverlening’ rapporteren twee keer vaker dan 
werkloze vrouwen fysiek geweld. 
 

Dal Grande, Hickling, 
Taylor & Woollacott 
(2003) 
Domestic violence in 
South Australia: A 
population survey of 
males and females 

Koppels; 18 jaar 
en ouder; in een 
intieme relatie 
of recent een 
langdurig 
intieme relatie 
gehad. 

Australië, 
Zuid-
Australië  

Secundaire analyse 
data uit SERCIS (1999), 
telefonisch survey. 
Representatieve 
steekproef. 

6,004 Arbeidsparticipatie  
(fulltime, parttime, 
werkloos, 
economisch 
inactief) 
 
Gezinsinkomen  
(<$20,000; 
$20,001-$40,000; 
$40,001- $60,000; 
$60,001- $80,000; 
>$80,001)  
 

Partnergeweld 
(Operationalisering 
o.b.v. Australian 
Women’s Safety 
Survey en Canadian 
Violence Against 
Women 
Survey)   

De respondenten die middels de vragenlijst 
aangaven ervaring te hebben met partnergeweld 
(n=976) waren vaker werkloos of parttime werkzaam 
en hadden vaker een laag gezinsinkomen (<$40,000).  

DeMaris, Benson, Fox, Hill 
& Van Wyk (2003) 
Distal and proximal 
factors in domestic 
violence: A test of an 
integrated model 

Koppels, 
heteroseksuele 
relaties; 
samenwonend 
of getrouwd; 
mannelijke 
partner 
werkzaam. 
 
 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data uit de NSFH-survey 
(1988) en US Census 
(1990), verzameld 
onder gerandomiseerde 
huishoudens via face-
to-face interviews. 
Geen representatieve 
sample. 

4,095  Relatieve 
werkstatus  
(beide partners 
werken; één partner 
werkt; geen van 
beide werkt) 

Fysieke agressie; 
intens mannelijk 
geweld7 
(Operationalisering 
gebaseerd op 
Szinovacz & Egley 
(1995)) 

In koppels waar één van de partners werkt is de kans 
op beide vormen van geweld groter dan in koppels 
waar beide partners werken. Waar alleen de vrouw 
werkt loopt zij een 3,41 keer groter risico op intens 
mannelijk geweld dan als beide partners werken. 

 
7 Eerst werd aan koppels gevraagd ‘Soms worden ruzies tussen partners fysiek. Is dit het afgelopen jaar gebeurt in ruzies tussen u en uw man/vrouw/partner?’. Vervolgens werd gevraagd hoe vaak er sprake was van 
‘slaan, duwen of voorwerpen naar de andere persoon gooien’ en of één van beide partners ‘gesneden, gekneusd of ernstig gewond’ was tijdens een gevecht met de partner. ‘Intens mannelijk geweld’ werd in dit 
onderzoek geclassificeerd als één van beide partners in één van de metingen meldde dat (a) de man vaker gewelddadig was dan de vrouw, (b) de man de enige gewelddadige partner was, of (c) de man was 
gewelddadig of beiden waren gewelddadig, maar de vrouw de enige was die gewond raakte. 
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Fox, Benson, DeMaris & 
Van Wyk (2002) 
Economic distress and 
intimate violence: Testing 
family stress and 
resources theories 

Koppels; drie 
overlappende 
steeproeven 
met vrouwen 
en diversiteit in 
etniciteit. 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data uit de NSFH-survey 
(1987, 1994) en US 
Census (1990). 
Hierdoor zijn er drie 
samples: N1 koppels 
van 1987, N2 koppels 
van 1994, en N3 
koppels uit beide. 

N1  
5,624  
 
N2  
4,583  
 
N3  
3,680  

Arbeidsparticipatie  
(werkt; werkloos) 
 
Financiële 
adequaatheid  
(ratio tussen 
gezinsinkomen en 
behoeften) 
 
Financieel welzijn 
(tevredenheid met 
huidig inkomen; 
frequentie van 
zorgen over huidig 
inkomen) 

Fysiek partnergeweld 
(operationalisering 
onbekend8)  

Het hebben van werk vermeerdert het rapporteren 
van partnergeweld met 70% vergeleken met 
vrouwen die niet werken.  
 
Waar de man meer bijdraagt aan het gezinsinkomen 
dan de vrouw, wordt minder geweld ervaren. 
 
Goed gevoel van financieel welzijn verkleint de kans 
op geweld met 36%. 

Franklin & Menaker 
(2014) 
Feminism, status 
inconsistency, and 
women’s intimate partner 
victimization in 
heterosexual 
relationships 

Vrouwen met 
een 
romantische 
relatie 
(getrouwd, 
samenwonend, 
datend); 18-81 
jaar. 

VS, Texas Secundaire data 
analyse van de ‘Fourth 
Annual Texas Crime 
Victimization Survey’ 
uit 2007. Telefonische 
interviews naar 
willekeurige selectie 
van inwoners uit de 
staat. Representativiteit 
niet beschreven. 

303 Relatieve 
werkstatus  
(beiden werken; 
alleen partner 
werkt; alleen vrouw 
werkt; beiden 
werkloos) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Als beide partners werken is de kans op 
partnergeweld ruim 2,2 keer groter dan waar alleen 
de mannelijke partner werkt.  
 
Wanneer beide partners werkloos zijn, is de kans op 
partnergeweld ruim 12 keer groter dan wanneer 
alleen de mannelijke partner werkt. 

Gartland et al. (2011) 
Intimate partner violence 
during pregnancy and the 
first year postpartum in 
an Australian pregnancy 
cohort study 

Vrouwen 
zwanger van 
hun eerste kind 
die zich hebben 
geregistreerd 
bij publieke 
ziekenhuizen. 

Australië, 
Melbourne 

Primaire data-analyse 
o.b.v. zelfrapportage 
i.c.m. telefonische 
interviews bij intake, 3, 
6, en 12 maanden na 
bevalling. Werving in 
publieke, stedelijke 
ziekenhuizen tussen 
2003-2005. Steekproef 
niet representatief voor 
leeftijd, afkomst, en 
taal. 

1,301 Toegang tot betaald 
zwangerschaps-
verlof  
(betaald werk + 
betaald 
zwangerschaps-
verlof; betaald werk 
+ geen betaald 
zwangerschaps-
verlof; geen betaald 
werk) 

Partnergeweld  
(Composite Abuse 
Scale) 

Werkzame vrouwen die recht hadden op betaald 
zwangerschapsverlof hadden een kleinere kans op 
het rapporteren van fysiek en psychisch 
partnergeweld in de 12 maanden na bevalling, 
vergeleken met vrouwen zonder werk.  
 
Werkzame vrouwen zonder betaald 
zwangerschapsverlof hadden een lagere kans op 
partnergeweld dan vrouwen zonder werk. 

 
8 Er wordt respondenten gevraagd “how often during the past year they became ‘physically violent’ in the course of arguments with the spouse or partner. Respondents are also asked how often arguments resulted in 
their spouse or partner becoming physically violent with them.”.  
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Gibson-Davis, Magnuson, 
Gennatian & Duncan 
(2005) 
Employment and the risk 
of domestic abuse among 
low-income women 

Alleenstaande 
moeders met 
een laag 
inkomen die 
een uitkering 
ontvangen voor 
ten minste 24 of 
36 maanden 
voor de start 
van de studie, in 
stedelijke 
gebieden 
wonen, en een 
kind hebben 
van 2-9 jaar 
oud. 
 
 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data uit twee 
gerandomiseerde 
effectstudies: The 
Minnesota Family 
Investment Program 
(1994-1996) en The 
National Evaluation of 
Welfare-to-Work 
Strategies (1988), 
waarvan data afkomstig 
is van staatsarchieven 
en follow-up survey, 
afgenomen door sociale 
dienstverleners of via 
zelfapprtage. Beide 
studies hebben 
representatieve 
steekproeven. 
Aandachtspunt: de 
auteurs accepteren ook 
een α=10% als 
significant. 

N1  
862 
 
N2  
1,957 

Arbeidsparticipatie 
(werkstatus in de 
afgelopen twee 
jaar) 
 
Eigen inkomen  
(som van inkomsten 
uit loon en 
uitkeringen) 

Partnergeweld  
(respondenten 
werden gevraagd of 
ze vijf soorten van 
beledigende of 
bedreigende 
gebeurtenissen 
hadden meegemaakt, 
en zo ja, wie die 
gebeurtenissen 
hadden gepleegd en 
of de gebeurtenissen 
zich in het afgelopen 
jaar hadden 
voorgedaan.)9 
 
 

Het ‘Minnesota Program’ toont dat 
arbeidsparticipatie zes van de zeven vormen van 
partnergeweld10 in deze studie vermindert.  
 
Het ‘National Evaluation’ toont dat betaald werk 
partnergeweld vermindert.  
 
Voor sommige moeders in de ‘National Evaluation’ 
studie bleek het ontvangen van een uitkering tot 
hogere frequenties van sommige vormen van 
partnergeweld te leiden. 

Golden, Perreira, & Piette 
Durrance (2013) 
Troubled Times, Troubled 
Relationships: How 
Economic Resources, 
Gender Beliefs, 
and Neighbourhood 
Disadvantage Influence 
Intimate Partner Violence 

Moeders, uit 
stedelijke 
gebieden, met 
jonge kinderen 
en 
samenwonend 
met hun 
intieme 
partners 

VS, 16 
steden 

Secundaire analyse van 
data uit Fragile Families 
and Child Wellbeing 
Study. Betreft 
geboortecohort van 
bijna 5.000 kinderen 
van (meestal) 
ongehuwde ouders, 
geïdentificeerd met 
behulp van een 
gestratificeerde 

1,886 Economische 
tegenslagen  
(uitvraag van acht 
vragen rondom het 
bestaan van 
achterstanden in 
betalingen en 
openstaande 
schulden)  
 

Fysiek, psychisch 
partnergeweld  
(o.b.v. 
gestandaardiseerde 
vragenlijsten van 
Lloyd (1996) en Straus 
(1979, 1990)).  

Moeders met economische tegenslagen rapporteren 
vaker partnergeweld dan moeders zonder 
economische tegenslagen. Dit geweld betreft vaker 
psychisch geweld en dwang dan fysiek geweld.  
 
 
 
 
 

 
9 “The measure of emotional abuse captures whether mothers had experienced events such as being yelled at, being put down, or having their every move controlled. If respondents indicated that they had been 
threatened with physical harm or had been hit, slapped, or kicked, they are considered as having been physically abused. Sexual abuse (measured in the Minnesota Program but not in the National Evaluation) is 
measured by a maternal report of having been forced into sexual activities. We also created measures of whether mothers had experienced any type of abuse from a partner (former or present) or by someone else.” 
(p.1155).  
10 Deze vormen waren: 1) fysiek geweld, 2) psychisch geweld, 3) seksueel geweld, 4) psychisch geweld huidige partner; 5) psychisch geweld ex-partner; 6) fysiek geweld huidige partner; 7) fysiek geweld ex-partner.  
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willekeurige steekproef 
van grote Amerikaanse 
steden. Voor deze 
studie is de data van 16 
steden en vanuit de 
derde meting (2001 t/m 
2003, 3 jaar na 
geboorte) gebruikt.  

Toegang tot 
financiële middelen  
(wel/geen eigen 
bankrekening; 
wel/geen 
goedkeuring van 
man nodig voor 
toegang tot (eigen) 
bankrekening)  
 
Arbeidsparticipatie  
(fulltime, parttime 
(>10 uren en 
minstens 12 weken) 
of geen werk)  
 
 

Moeders zonder toegang tot financiële middelen 
rapporteren twee keer zo vaak psychisch geweld en 
dwang dan moeders met matige toegang.  
 
Er wordt geen verband gebonden tussen 
arbeidsparticipatie en partnergeweld.  
 
Het onderzoek nam tevens gendernormen mee als 
variabele (uitgevraagd middels uitvraag van zeven 
situaties (bv beslissingen nemen over financiële 
uitgaven) en de vraag of de beslissingen in deze 
situaties ‘zeer gelijk’ tot ‘zeer traditioneel’ genomen 
worden). Traditionele genderovertuigingen werden 
geassocieerd met een zevenvoudig verhoogde 
rapportage van fysiek geweld, maar vertoonden 
geen significant verband met andere vormen van 
geweld.  

Gül (2013) 
The role of the State in 
protecting women 
against domestic violence 
and women’s shelters in 
Turkey 

Vrouwen uit 
vrouwenopvang
; verschillende 
grootste deel 
respondenten 
getrouwd en 
niet geschoold; 
tussen 14 en 61 
jaar; merendeel 
moeder of 
zwanger. 

Turkije, 10 
provincies 

Primaire analyse van 
semigestructureerde 
interviews, afgenomen 
in veldonderzoek onder 
in 2009-2010 binnen 24 
vrouwenopvanghuizen.  

103 Gezinsinkomen, 
arbeidsparticipatie, 
financiële zekerheid  
(operationalisering 
onbekend) 

Partnergeweld 
(operationalisering 
onbekend) 

Een meerderheid van de vrouwen die op 
minderjarige leeftijd gedwongen zijn te trouwen, 
komen uit arme gezinnen.  
 
De interviews geven aanwijzingen dat de kans op 
blootstelling aan geweld toeneemt als vrouwen arm 
zijn. Daarnaast lijkt armoede (hier: gezinsinkomen 
onder armoedegrens) een interveniërende variabele 
die de impact van andere economische factoren 
(zoals lage sociale status van vrouwen; geen 
arbeidsparticipatie; laag opleidingsniveau en bestaan 
van patriarchale tradities en attitudes) beïnvloeden.  
 
Het veldonderzoek laat tevens zien dat werkloosheid 
onder mannen een belangrijke escalerende factor is 
in de toename van geweld. Vooral in situaties waar 
er ook sprake is van financiële zorgen.  
 

Huang & Gunn (2001) 
An examination of 
domestic violence in an 
African American 
community in North 

Afro-
Amerikaanse 
vrouwen op een 
universiteit 
(student of 
medewerker); 

VS, North 
Carolina 

Secundaire analyse van 
een survey op een 
universiteitscampus in 
1998, gebaseerd op 
gerandomiseerde 

110 Sociaaleconomische 
status 
(educatieniveau, 
jaarlijks eigen 
inkomen, jaarlijks 
gezinsinkomen) 

Fysiek partnergeweld; 
controlerende relatie  
(uitgevraagd als: 
‘hebt u en uw partner 
ooit een fysiek conflict 
gehad; bent u op dit 

Er werd geen significant verband gevonden tussen 
eigen inkomen en fysiek partnergeweld of 
controlerende relatie. 
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Carolina: Causes and 
consequences 

18 jaar en 
ouder. 
 
 

selectie van personen 
ouder dan 18 jaar.  

 
Eigen inkomen & 
Gezinsinkomen op 
jaarbasis 
(jaarinkomen 
<$5,000 tot 
>$75,000, met 
intervallen van 
$5,000) 

moment in een relatie 
waarin de volgende 
situaties plaats 
hebben gevonden…)11 

Er werd geen significant verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en fysiek partnergeweld of 
controlerende relatie. 
 
Onderzoekers concluderen dat sociale 
controlevariabelen zoals sociale steun, opleiding, 
persoonlijk inkomen en gezinsinkomen geen 
oorzakelijke factoren zijn die gewelddadige relaties 
verklaarden.  

Kaukinen (2004) 
Status compatibility, 
physical violence, and 
emotional abuse in 
intimate relationships 

Getrouwde 
vrouwen die in 
de afgelopen 5 
jaar slachtoffer 
zijn geweest 
van 
partnergeweld; 
16 jaar en 
ouder; 
merendeel 
getrouwd; 
diversiteit in 
etniciteit. 

Canada Secundaire analyse van 
nationale, 
representatieve data uit 
de ‘Canadian General 
Social Survey, Personal 
Risk 1999’. Methode 
van uitvragen niet 
toegelicht. 

7,408 Inkomen  
(12 categorieën) 
 
Arbeidsparticipatie  
(werkt; werkloos) 
 
Relatieve 
werkstatus  
(beide partners 
werken; beide 
partners werkloos; 
partner werkt; 
vrouw werkt) 
 
Relatieve inkomen  
(vrouw en man 
dragen gelijk bij aan 
gezinsinkomen; 
man draagt meer 
bij; vrouw draagt 
meer bij) 

Fysiek en psychisch 
partnergeweld 
(Operationalering 
gelijk aan andere 
nationale surveys, 
zoals the Violence and 
Threats of Violence 
Against Women and 
Men in the United 
States Survey en de 
Canadian Violence 
Against Women 
Survey; exacte 
operationalisering 
niet toegelicht) 

Hogere individuele inkomen van de vrouw, 
vermindert het risico om psychisch en fysiek 
partnergeweld te ervaren.  
Er is een significant verband tussen relatief inkomen 
en het risico van psychisch partnergeweld. In het 
bijzonder als er sprake is van ‘status reversal’, 
waarbij de vrouw 65% of meer van het 
gezinsinkomen verdient. Bij deze groep is de kans op 
psychisch partnergeweld 40% hoger.  
Voor vrouwen met betaald werk, met een werkloze 
partner is er bijna een verdubbeling in risico van 
psychisch geweld.  
Onderzoeker concludeert dat het verband tussen 
werkstatus van een vrouw en haar risico op 
psychisch partnergeweld duidelijk afhangt van de 
werkstatus van haar partner. 
Vrouwen die meer of gelijk verdienen dan hun 
partner hebben meer kans op fysiek partnergeweld, 
maar het tussen status ongelijkheid en het risico op 
fysiek geweld is niet significant.  

Kaya & Cook (2010) 
A cross-national analysis 
of physical intimate 
partner violence against 
women 

Vrouwen12 
 
 

Wereld,  
40 landen 
(zonder 
Nederland) 

Secundaire analyse van 
nationaal 
representatieve survey.  

40 
landen 

Arbeidsparticipatie 
(arbeidsparticipatie 
in agrarische en 
niet-agrarische 
sectoren)  

Fysiek partnergeweld 
(operationalisering 
gebaseerd op Ellsberg 
& Heise (2005) en 
Johnson et al. (2008)) 

Arbeidsparticipatie van vrouwen blijkt alleen een 
beschermende factor voor vrouwen werkzaam in 
niet-agrarische sectoren.  

 
11 “To measure physical abuse, participants were asked, “Have you and your spouse ever engaged in physical conflict?” Physical abuse was coded as 1 for never, 2 for occasionally, 3 for sometimes, 4 for usually, and 5 
for always. To measure behavioral abuse, participants were asked if they were currently involved in a close relationship (for example, marriage, dating, or cohabitation) and then asked if they had ever encountered 
such situations, among others, as cannot use the tele- phone, cannot see family and friends, do not have control over money, and cannot make your own decisions. Each behavior was coded as 0 for no and 1 for yes. 
An index of behavioral symptoms was created summing up all the answers from nine questions altogether, with a range from 0 to 9.” (p.800) 
12 Geen informatie bekend van achtergrondkenmerken, betreft per land een representatieve steekproef onder de vrouwen in de bevolking.  
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Ellsberg & Heise (2005) 
en Johnson et al. 
(2008). 
Aandachtspunt: de 
auteurs accepteren ook 
een α=10% als 
significant in deze 
studie. 

Kokacik, Kutlar & Erselcan 
(2007) 
Domestic violence against 
women: A field study in 
Turkey 

Vrouwen 
(waarvan meer 
dan 50% ouder 
dan 35 jaar; 
90% getrouwd, 
92% één kind of 
meer; 74% 
huisvrouw) 

Turkije, 4 
steden 

Primaire data-analyse, 
cluster-sampling, face-
to-face interviews, 
steekproef 
representatief op 
nationaal niveau, niet 
op regionaal niveau.  

695 Arbeidsparticipatie 
(wel/geen werk; 
ambtenaar/anders)  
 
Eigen inkomen & 
Gezinsinkomen  
(<200 YTL; 201-400 
YTL; 401-600 YTL; 
601-800 YTL; 801-
1000 YTL; >1000 
YTL) 

Fysiek en psychisch 
Partnergeweld 
(operationalisering 
onbekend13) 

27.5% (195 van de 695) geven middels de survey 
blijk van ervaring met fysiek en/of psychisch geweld, 
waarvan voor 89% van de vrouwen gold dat de 
pleger haar (ex)partner was.  
 
Werkende vrouwen zijn driemaal vaker slachtoffer 
van partnergeweld dan niet werkende vrouwen.  
Vrouwen met een eigen inkomen tussen de 400-600 
YTL zijn minder vaak slachtoffer van partnergeweld 
dan vrouwen met een inkomen van 200 YTL of lager. 

Laxminaray, Henrichs, & 
Pemberton (2012)   
Empowering victims of 
domestic violence in 
developing countries 

Vrouwen die 
het afgelopen 5 
jaar seksueel of 
agressief 
geweld hebben 
ervaren en met 
de pleger een 
relatie hebben 
(gehad); 16 jaar 
en ouder. 

Wereld, 33 
landen 
(waaronder 
Nederland) 

Secundaire analyse van 
data uit de 
‘International Crime 
Victim Survey’ (ICVS), 
Telefonische 
interviews. Data uit drie 
surveys: 2000, 2001 en 
2004. N1 = 18 
ontwikkelingslanden14; 
N2 = 15 ontwikkelde 
landen15.  

N1  
386 
 
N2 
544 

Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk16) 

Seksueel of agressief 
geweld  
(operationalisering 
gebaseerd op de 
ICVS17) 

Er wordt geen verband gevonden tussen 
arbeidsparticipatie en het rapporteren van 
geweldsincidenten.  
 
In ontwikkelde landen wordt wel een verband 
gevonden tussen arbeidsparticipatie en het 
inschakelen van hulp. Hier blijkt dat vrouwen met 
betaald werk meer geneigd zijn om 
geweldsincidenten te melden. Dit verband wordt 
niet in ontwikkelingslanden gevonden.  

 
13 In het artikel wordt de operationalisering als volgt omschreven: “We used different items to assess violence, including the act itself, whether it is physical (battering, wounding, keeping, etc.) psychological (threat or 
curse) or sexual (sexual abuse); as well as how it is performed (the means of violence – use of physical power, a weapon or insult and curse). We also thought it would be useful to document the duration and frequency 
of violent acts.” (p.704) 
14 Mozambique, Lesotho, Swaziland, Cambodia, Zuid Afrika, Namibië, Mongolië, Botswana, Oeganda, Zambia, Brazilië, Colombia, Georgia, Litouwen, Mexico, Argentinië, Colombia en Turkije.  
15 Noorwegen, Australië, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten, Nederland, Canada, zweden, Japan, Zwitserland, Frankrijk, Finland, IJsland, België, Denemarken en Spanje.  
16 Allereerst werd de respondenten gevraagd: “Hoe zou u uw huidige beroepspositie omschrijven? Werk je, onderhoud je het huishouden, of ga je naar school of universiteit? Of ben je met pensioen, werkloos, maar 
op zoek naar werk? " Er is vervolgens een dichotome variabele gemaakt, met waarden 0 = werkloos en 1 = werkzaam. Respondenten werden gecategoriseerd als ‘werkzaam’ wanneer ze op moment van de survey 
aan het werk waren.  
17 In de ICVS is het volgende uitgevraagd: “Have you over the past five years been personally attacked or threatened by someone in a way that really frightened you, either at home or elsewhere, such as in a pub, in 
the street, at school, on public transport, on the beach, or at your workplace.” (p.46), waarna de relatie met de pleger is bepaald.  
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Miller-Graff & Graham-
Bermann (2016)   
Individual- and 
community-level 
predictors of victimization 
frequency in a sample of 
women exposed to IPV 

Moeders die in 
de afgelopen 2 
jaar 
partnergeweld 
hebben 
ervaren; 
waarvan 
kinderen 4-6 
jaar zijn; 
diversiteit in 
etniciteit. 

VS, 
Michigan & 
Canada, 
Ontario 

Analyse data 
cohortstudie onder 
moeders die in de 
afgelopen 2 jaar 
partnergeweld hebben 
ervaren (Graham-
Bermann 2006 n=120). 
Representativiteit is 
niet beschreven. 

120 Eigen inkomen 
(maandinkomen) 
 
Inkomen 
gemeenschap 
(Gemiddeld 
inkomen in 
omgeving van 
respondent, 
gebaseerd op 
surveys US Census 
(2010) en Canadian 
Census (2010)) 

Partnergeweld  
(CTS2) 

Het inkomen op gemeenschapsniveau was alleen 
gerelateerd aan de meldingen van psychisch geweld.  
 
Er werd een consistenter verband gevonden tussen 
het individuele inkomen van de vrouw en 
partnergeweld; met uitzondering van fysiek geweld 
gold er voor alle vormen van partnergeweld een 
significant en negatief verband. 
 
Vrouwen uit een etnische minderheidsgroep 
rapporteerden een hogere frequentie van fysiek en 
seksueel geweld als zij een hoger inkomen hadden.  
Vrouwen die niet uit een etnische minderheidsgroep 
komen rapporteerden een lagere frequentie van 
fysiek en seksueel geweld als zij een hoger inkomen 
hadden. 
 
 
 

Morash, Bui, & Santiago 
(2000) 
Cultural-specific gender 
ideology and wife abuse 
in Mexican-descent 
families 

Vrouwen met 
Mexicaanse 
achtergrond, 18 
jaar of ouder, 
woonachtig in 
Detroit, 
Michigan, die 
getrouwd zijn 
(of een 
vergelijkbaar 
juridische 
overeenkomst) 
met man met 
Mexicaanse 
achtergrond. 

VS, Detroit Primaire analyse van 
kwalitatieve studie; 
face-to-face 
semigestructureerde 
interviews.  

159 Arbeidsparticipatie  
(wel/niet werkend; 
zowel voor vrouw 
als partner) 

Partnergeweld  
(indirecte uitvraag18) 

De vrouwen die ervaring hadden met partnergeweld 
(n=33) gaven aan dat financiële problemen in 
combinatie met andere problemen bij de man (zoals 
rokkenjagen en drugs-en alcoholgebruik) verband 
hielden met partnergeweld. Op het moment van het 
onderzoek had 10 procent van de vrouwen een 
voltijdbaan en 20 procent een deeltijdbaan. In bijna 
de helft van deze gezinnen lieten de vrouwen weten 
dat hun ideeën over genderrollen waren veranderd. 
Voor één tiende van de gezinnen waarin de vrouw 
(ook) werkte, week ook haar partner af van de 
traditionele rolverdeling als norm. Fysiek en 
psychisch geweld door echtgenoten kwam vaker 
voor in gezinnen waar er meningsverschillen waren 
tussen de vrouw en de echtgenoot als gevolg van 
veranderingen in de rolverwachtingen en/of ze niet 
konden voldoen aan hun verwachte rollen.  

 
18 De interviewers introduceerden een reeks situaties over de ervaringen van vrouwen met geweld, met de vraag of de respondent ook voorbeelden kenden van dergelijke conflicten. Wanneer de respondenten, 
samen met de interviewer, het eens waren dat zij en/of hun partner vormen van fysiek of psychisch geweld gebruikten, vroegen de interviewers om de ernstigste situatie van dit type geweld te beschrijven. 
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Powers & Kaukinen 
(2012) 
Trends in intimate partner 
violence: 1980-2008 

Vrouwen die 
partnergeweld 
hebben 
meegemaakt 
 

Verenigde 
Staten 

Trendstudie;Secundaire 
analyse representatieve 
‘National Crime Survey 
(NCS) and the National 
Crime Victimization 
Survey (NCVS) National 
Crime Victimization 
Survey’ over 28 jaar 
(1980-2008); Face-to-
face interviews.  

-19 Arbeidsparticipatie  
(werkt; werkloos) 

Partnergeweld 
(operationalisering 
gebaseerd op NCV en 
NCVS) 

In de periode 1980-2008 maakten werkende 
vrouwen consequent vaker partnergeweld mee dan 
werkloze vrouwen.  
 
In dezelfde periode (1980-2008) waren niet-witte 
vrouwen20 consequent vaker slachtoffer van 
partnergeweld dan witte vrouwen. Ongeacht of ze 
wel of niet werkten. 
 

Reichel (2017) 
Determinants of intimate 
partner violence in 
Europe: The role of 
socioeconomic status, 
inequality, and partner 
behavior 

Vrouwen met 
een partner. 
 
 

Europa, 28 
EU-lidstaten 

Secundaire analyse van 
data uit een EU-wijde 
survey in 2012, 
uitgevoerd door 
European Union Agency 
for Fundamental Rights 
(FRA).  
Face-to-face interviews.  
Totaal zijn 42.000 
vrouwen geïnterviewd 
(representatief per EU-
land). De secundaire 
analyse is uitgevoerd op 
steekproef van 
vrouwen die op het 
moment van survey een 
partner hadden.  
 
 

26,404 Relatieve inkomen  
(gelijk inkomen aan 
partner; partner 
verdient minder; 
partner verdient 
meer) 
 
Toegang tot 
gezinsinkomen 
(gevoel van gelijke 
zeggenschap over 
gezinsinkomen21) 

Fysiek en seksueel 
partnergeweld  
(Eigen 
Operationalisering22) 

Vergeleken met stellen met een gelijk inkomen, is 
een hogere prevalentie van partnergeweld bij stellen 
waar de partner minder verdiend dan de vrouw.  
 
De sterkste verschillen zijn waar te nemen in 
situaties waarin vrouwen aangeven geen gelijke 
zeggenschap te hebben over het gezinsinkomen, de 
partner vaak dronken wordt en de partner 
gewelddadig gedrag buiten het gezin vertoont. In 
deze gevallen neemt het percentage partnergeweld 
in de steekproef toe tot 26,4% (ongelijk zeggenschap 
gezinsinkomen), 27,1% (gewelddadige externe 
relatie) en 30,3% (bij frequent alcoholmisbruik). 

 
19 De onderzoekers hebben de jaarlijkse slachtofferschapscijfers van partnergeweld tegen vrouwelijke slachtoffers onderzocht, deze wisselen per gemeten jaar.   
20 De onderzoekers onderscheidden in hun onderzoek ‘witte vrouwen’ en ‘niet-witte vrouwen’, waarbij tot de laatste categorie vrouwen vielen die zich identificeerden als African Americans, Native Americans, Aleut, 
Eskimos, Asians en Pacific Islanders. 
21 Uitgevraagd als: “Do you feel you have an equal say with regard to the use of the household income?” 
22 Fysiek geweld is direct uitgevraagd, middels de vraag of de huidige partner “has ever “pushed or shoved you,” “slapped you,” “thrown a hard object at you,” “grabbed you or pulled your hair,” “beat you with a fist 
or a hard object or kicked you,” “burned you,” “tried to suffocate you or strangle you,” “cut or stabbed you, or shot at you,” or “beat your head against something.” Om de prevalentie van seksueel geweld in kaart te 
brengen is gevraagd of de huidige partner “has ever, “forced you into sexual intercourse by holding you down or hurting you in some way,” “attempted to force you into sexual inter- course by holding you down or 
hurting you in some way,” “made you take part in any form of sexual activity when you did not want to or you were unable to refuse,” and whether a woman has “consented to sexual activity [with a current partner] 
because you were afraid of what might happen if you refused.”.  
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Tokuç, Ekuklu, & 
Avcioğlu, (2010) 
Domestic violence against 
married women in Edirne 

Getrouwde 
vrouwen 15-49 
jaar woonachtig 
in provincie 
centrum van 
Edirne; 
diversiteit in 
etniciteit; veelal 
niet-werkend23 
 

Turkije, 
Edirne 

Primaire data-analyse, 
survey onder 
representatieve 
steekproef van 
getrouwde vrouwen. 
Face-to-face interviews 
in het huis van de 
vrouwen afgenomen 
door een getrainde 
verpleegkundige. 

288 Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk) 
 
Armoedeniveau  
(maandelijks 
gezinsinkomen 
onder de 
armoedegrens/bove
n de armoedegrens) 

Fysiek 
partnergeweld24 
(Operationalisering 
gebaseerd op 
vragenlijsten van de 
Turkse instelling voor 
gezinsonderzoek en 
de WHO-Multi-
Country Study on 
Women’s Health and 
Domestic Violence 
against Women.) 
 

Vrouwen die arm, laagopgeleid, werkloos waren, 
meer dan twee kinderen hadden, met meer dan vier 
mensen in het huishouden woonden of die alleen op 
grond van de beslissing van hun familie waren 
getrouwd, waren vaker blootgesteld aan fysiek 
partnergeweld dan anderen. 
 
 

Weinbaum et al. (2001) 
Female victims of 
intimate partner physical 
domestic violence (IPP-
DV), California 1998 

Vrouwen 18 
jaar en ouder; 
diversiteit in 
etniciteit. 

VS, 
California 

Secundaire analyse van 
data uit een 
telefonische survey 
(California Women’s 
Health Survey, 1988) 

3,408 Arbeidsparticipatie 
(wel/geen werk) 
 
Eigen inkomen & 
gezinsinkomen  
 
 
 

Fysiek partnergeweld 
(CTS2) 

Van de vrouwen die slachtoffer waren van fysiek 
partnergeweld (n=207), waren 45% op het moment 
van onderzoek werkzaam; 72% had een inkomen dat 
lager was dan $15,000 per jaar; bij 59% was sprake 
van een gezinsinkomen lager dan de armoedegrens 
($200.000 per jaar) en gaf 49% van de vrouwen die 
slachtoffer waren van fysiek partnergeweld gaf aan 
dat ze in de afgelopen 12 maanden vaak of soms te 
weinig geld had voor een goede maaltijd.  

Xie, Heimer & Lauritsen 
(2012) 
Violence against women 
in U.S. metropolitan 
areas: Changes in 
women’s status and risk, 
1980-2004* 

Vrouwen; 16 
jaar en ouder; 
diversiteit in 
etniciteit.  
 
 

Verenigde 
Staten (40 
stedelijke 
gebieden) 

Trendstudie; 
Secundaire analyse op 
data van de ‘National 
Crime Survey (NCS) and 
the National Crime 
Victimization Survey 
(NCVS) National Crime 
Victimization Survey’ 
over 24 jaar (1980-
2004); Face-to-face 
interviews. Steekproef 
beide surveys 
representatief voor 
populatie VS. 
 

-25 Economische status 
(percentage 
vrouwen >16 jaar 
oud dat participeert 
op de arbeidsmarkt; 
mediaan inkomen;) 
 
Relatieve status  
(percentage 
vrouwelijke 
arbeidsparticipatie 
minus percentage 
mannelijke 
arbeidsparticipatie; 
het niveau van het 

Partnergeweld 
(operationalisering 
gebaseerd op NCV en 
NCVS) 

Absolute stijgingen in vrouwelijke arbeidsparticipatie 
en inkomen staan in verband met dalingen in 
partnergeweld. 
 
Relatieve stijgingen in vrouwelijke 
arbeidsparticipatie ten opzichte van mannelijke 
arbeidsparticipatie staan in verband met stijgingen in 
partnergeweld.  

 
23 Het percentage werkende vrouwen in Edirne is in vergelijking met het totale aantal werkzame personen in Erdirne 7,61%.  
24 Er wordt ook melding gemaakt van uitvragen van psychisch en seksueel partnergeweld, maar de analyses zijn alleen gebaseerd op fysiek partnergeweld.  
25 De onderzoekers hebben de jaarlijkse slachtofferschapscijfers van partnergeweld tegen vrouwelijke slachtoffers onderzocht, deze wisselen per gemeten jaar.   
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Data over status van 
vrouwen afkomstig uit 
de ‘U.S. Census 
Bureau’s American 
Factfinder Web site, the 
GeoLytics Census CD 
1980’, en geprinte 
‘Census volumes’. 
 

inkomen-
opleidingsniveau 
van vrouwen minus 
het niveau van het 
mannelijke 
inkomen-
opleidingsniveau) 

Yüksel-Kaptanoğlu, 
Türkyılmaz & Heise 
(2012) 
What puts women at risk 
of violence from their 
husbands? Findings from 
a large, nationally 
representative survey in 
Turkey 

Vrouwen van 
Turkse 
herkomst die 
ooit getrouwd 
zijn geweest; 
15-49 jaar. 

Turkije Cross-sectionele survey 
met een nationaal 
representatieve 
steekproef. Data 
verzameld als 
onderdeel van de 
‘National Research on 
Domestic Violence 
against Women in 
Turkey’ in 2009. Face-
to-face 
dataverzameling in 
huishoudens 
(n=24,048) 
Steekproef betreft data 
van vrouwen.  

12,795 Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk) 
 
Huisbezit  
(wel/geen eigen 
woning) 
 
Acceptatie van 
mannelijke 
autoriteit  
(geen/accepteert 1-
2 situaties/ 
accepteert 3 of 
meer situaties26) 
 
Bijdrage aan 
gezinsinkomen 
(ongeveer 
gelijk/vrouw heeft 
geen 
inkomen/alleen 
vrouw werkt en/of 
verdient meer dan 
man) 
 
 

Fysiek en seksueel 
partnergeweld 
(operationalisering 
gebaseerd op de 
WHO-Multi-Country 
Study on Women’s 
Health and Domestic 
Violence against 
Women) 

Het aandeel vrouw dat werkt en een huis bezit is 
zeer laag. Er wordt geen significant verband 
gevonden tussen arbeidsparticipatie of huisbezit 
enerzijds en partnergeweld anderzijds.  
 
Hoge acceptatie van mannelijke autoriteit verhoogd 
de kans op partnergeweld. Een klein deel gaf aan dat 
haar man weleens tot vaak dronken werd (10%), 
maar hier werd wel een significant verband 
gevonden: deze groep vrouwen had wel een 
verhoogde kans op partnergeweld. Er werd geen 
significant verband gevonden tussen werkstatus van 
de man en partnergeweld.  
 
Vrouwen zonder inkomen en vrouwen in een relatie 
waarbij de man financieel het meeste bijdraagt, zijn 
vaker slachtoffer van partnergeweld.  

 
26 De situaties die aan de vrouwen voorgelegd zijn, en waarvan ze moesten aangeven of ze deze situaties accepteerden van hun man, waren: “It is necessary to beat children for disciplinary purposes, it is right to beat 
women in some situations, a woman has an obligation to have sexual intercourse with her husband, a woman has an obligation to obey her husband, and a man is responsible for his wife’s behavior.” (p.2760) 
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Zavala & Spohn (2010) 
Emotional abuse and 
controlling behaviors in 
heterosexual 
relationships: The role of 
employment and alcohol 
use for women and their 
partners 

Vrouwen 18-64 
jaar 
 
 

Verenigde 
Staten 

Secundaire analyse van 
data verzameld via 
nationaal 
representatieve survey 
tussen 1994-1996 
onder Amerikaanse 
huishoudens 
(n=16.000).  
Steekproef t.b.v. 
analyse alleen de 
vrouwen tussen 18-64 
jaar.  

4,838 Status ongelijkheid 
(werkstatus 
partner; werkstatus 
vrouw) 
 
Arbeidsparticipatie  
(fulltime, parttime, 
militair, 
werkzoekend, 
huisvrouw) 

Psychisch geweld 
(operationalisering 
gebaseerd op eigen 
schaal α-
betrouwbaarheid 
0.79)27 

De prevalentie van psychisch geweld is hoger in 
relaties waar beide partners werkloos zijn, 
vergeleken met relaties waar beide partners werken.  
Waar de man meer buitenshuis betaald werkt 
ervaren vrouwen minder psychisch geweld dan waar 
beide partners werkloos zijn.  
Waar alleen de man werkt wordt geen verband 
gevonden met psychisch geweld.  
Waar alleen de vrouw werkt, ervaren vrouwen meer 
psychisch geweld dan in relaties waar beide partners 
werken. 

 
Studies (primair) gericht op herhaling van partnergeweld  
 
Alsaker, Moen, Baste & 
Morken (2016) 
How has living with 
intimate partner violence 
affected the work 
situation? A qualitative 
study among abused 
women in Norway 

Vrouwen die 
partnergeweld 
hebben 
ervaren, 
werkervaring 
hebben, Engels 
of Noors 
spreken, hun 
partner hebben 
verlaten.  

Noorwegen, 
6 steden 

Primaire analyse van 
kwalitatieve data, 
respondenten 
geworven via 
vrouwenopvangen. Er 
zijn individuele 
interviews afgenomen 
(middels 
ongestructureerde 
vragenlijst) en drie 
focusgroepen 
uitgevoerd. 

18 Arbeidsparticipatie  
(het wel of niet 
hebben van betaald 
werk) 

Partnergeweld 
(operationalisering 
onbekend)28 

De onderzoekers identificeerden twee hoofdthema’s 
waarop de ervaring van gewelddadige relatie in 
verband staat met de economische positie van de 
vrouwen.  
Het eerste thema betrof de waarde van werk in 
herstel en overleving. Betaald werk biedt vrouwen in 
een gewelddadige relatie toegang tot inkomen, maar 
ook zelfvertrouwen en (fysieke en mentale) 
veiligheid.  
Het tweede thema betrof de negatieve aspecten van 
werk met betrekking tot partnergeweld. De vrouwen 
hadden, naast andere vormen van geweld, ervaring 
met economisch geweld, waarbij de partner hen 
belemmerde in de toegang tot werk of middelen. 
Daarnaast merkten de onderzoekers dat veel 
vrouwen gevoelens van angst en schaamte toonden 
en deze gevoelens negatieve invloed hadden op hun 
werkplezier, maar ook op het continueren van het 
geweld. 

 
27 Psychisch geweld wordt in het onderzoek toegespitst op ‘emotional abuse’ en ‘controlling bebavior’. Om controllerend gedrag in kaart te brengen, zijn de vrouwelijke respondenten gevraagd of hun huidige partner 
“is a jealous or possessive person; tried to provoke arguments; tried to limit their contact with family or friends; [or] insists on knowing who they are with at all times.” Om emotionele mishandeling vast te stellen, zijn 
vrouwelijke respondenten gevraagd of hun huidige partner: “called them names or put them down in front of others; made them feel inadequate; shouts or swears at them; and if their partner frightens them.” 
(p.535).  
28 Alle vrouwen, behalve één die middels een ‘sneeuwbal-techniek’ geworven is, hebben hulp ontvangen van de vrouwenopvang vanwege partnergeweld. In het onderzoek stond vooral de vraag centraal: Hoe heeft 
het leven in een moeilijke partnerrelatie uw werksituatie beïnvloed? 
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Babcock & DePrince 
(2013) 
Factors Contributing 
to Ongoing Intimate 
Partner Abuse: Childhood 
Betrayal Trauma and 
Dependence on One’s 
Perpetrator 

Vrouwen die bij 
de politie van 
een stad in de 
regio Rocky 
Mountain West 
melding hebben 
gedaan van 
partnergeweld, 
met mannelijke 
partner als 
verdachte  

VS, stad in 
regio Rocky 
Mountain 
West 

Primaire analyse van 
kwalitatieve data, 
geworven via 
politieregistratie. 
Deelname van 236 
vrouwen aan eerste 
interview; deelname 
van 192 vrouwen in 
tweede follow-up 
interview (6 maanden 
later).  

192 Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk) 

Continuering van 
partnergeweld  
(CTS) 

Vrouwen die werkloos waren toen ze aan het 
onderzoek begonnen, hadden 6 maanden later meer 
kans op ernstig partnergeweld met fysieke agressie, 
seksuele dwang of lichamelijk letsel (maar niet op 
psychisch partnergeweld) dan werkende vrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 

Cattaneo & DeLoveh 
(2008)   
The role of socioeconomic 
status in helpseeking 
from hotlines, shelters, 
and police among a 
national sample of 
women experiencing 
intimate partner violence 

Vrouwen die 
partnergeweld 
hebben 
ervaren; tussen 
16 en 68 jaar; 
diversiteit in 
etniciteit; er is 
een over-
representatie 
van  
vrouwen met 
lage inkomens. 

VS, 8 staten Secundaire analyse van 
data uit de ‘Violence 
Against Women Grants 
Program’ uit acht 
staten. Steekproef 
geworven via 
slachtofferhulp of 
juridische organisaties 
(hulpzoekende 
steekproef), of via een 
willekeurig belsysteem. 
Telefonische 
interviews.  
Steeproef t.b.v. analyse 
alleen vrouwen die 
partnergeweld hebben 
meegemaakt 

1,077 Gezinsinkomen 
(laag/midden/hoog) 

Hulpgezocht bij 
partnergeweld (CTS2; 
hotline/vrouwenopva
ng/politie)  

Er wordt geen verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en gebruik van een hotline. 
 
Vrouwen met een hoog gezinsinkomen maken 
minder gebruik van de vrouwenopvang.  
 
Er wordt geen direct verband gevonden tussen het 
inschakelen van hulp van de politie en 
gezinsinkomen. Er is alleen een direct verband 
tussen de ernst van het partnergeweld en 
inschakelen hulp bij politie (hoe ernstiger, hoe vaker 
politie wordt ingeschakeld). Bij de situaties van is het 
verband met inschakelen van hulp bij politie het 
sterkst bij vrouwen met hoog gezinsinkomen.   

Costello, Chung, & Carson 
(2005) 
Exploring alternative 
pathways out of poverty: 
making connections 
between domestic 
violence and employment 
practices 

Werknemers 
van organisaties 
die 
gespecialiseerd 
zijn op het 
gebied van 
huiselijk geweld 
en 
arbeidsbemidde
ling.  
 

Australië, 
Adelaide 

Verkennend 
literatuuronderzoek 
(studies uit VS, UK en 
Australië) met focus op 
de intersectie 
partnergeweld en 
arbeidsparticipatie 
(afbakening en 
zoekmethode 
onbekend); primaire 
analyse 
semigestructureerde 

10  Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk) 

Continueren van 
partnergeweld 
(Geen 
operationalisering) 

Amerikaanse studies laten zien dat werk kan helpen 
bij de beslissing van vrouwen om gewelddadige 
relaties te verlaten, maar werken in een 
gewelddadige relatie kan vrouwen ook in gevaar 
brengen, omdat de mate van onafhankelijkheid, het 
vertrouwen of zelfs het sociale contact dat via werk 
beschikbaar is, een bedreiging kan vormen voor haar 
gewelddadige partner en zo zijn geweld kan 
uitlokken. In Australië is weinig onderzoek verricht 
naar het verband. De aanvullende interviews laten 
zien dat werknemers in vrouwenopvang erkennen 
de financiële, sociale en emotionele waarde van 
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interviews met 
werknemers van 
organisaties die 
gespecialiseerd zijn op 
het gebied van huiselijk 
geweld en 
arbeidsbemiddeling uit 
de metropool Adelaide, 
Geen aselecte 
steekproef.  

werk maar geven hier in de uitvoering van hun werk 
lage prioriteit aan. De geïnterviewde werknemers 
van de arbeidsbureaus hebben de neiging om de 
prevalentie van partnergeweld en het vermogen van 
vrouwen om hun ervaringen met geweld en de 
impact ervan te verbergen voor werknemers, niet te 
erkennen. Daarnaast lijken vrouwen te verdwalen in 
bureaucratische processen om toegang te krijgen tot 
een persoonlijk ondersteuning. Ook worden 
problemen van partnergeweld door de werknemers 
buiten de verantwoordelijkheid van arbeidsbureaus 
gelegd.  

Hayes (2016) 
Impact of victim, 
offender, and relationship 
characteristics on 
frequency and timing of 
intimate partner violence 
using life history calendar 
data 

Vrouwen die in 
het afgelopen 
jaar 
partnergeweld 
hebben 
ervaren.  

VS, Chicago Secundaire analyse van 
data uit de Chicago 
Women Health Risk 
Survey (CWHRS, 2000).  
Voor de huidige studie 
zijn de cases van 
femicide en niet-
slachtoffers 
partnergeweld 
geëxcludeerd.   

493 Relatieve 
werkstatus  
(beide partners 
werken; alleen de 
man werkt; alleen 
de vrouw werkt; 
beide partners 
werkloos) 

Continueren van 
partnergeweld  
(CTS; Power and 
Control Scale; life 
history calendar) 

In vergeleken met respondenten waarin beide 
partners werkloos waren, nam het risico op 
partnergeweld af wanneer één van de partners of 
beide partners werkten.  
 
Het aantal episodes van geweld is groter wanneer 
zowel het slachtoffer (respondent) en haar partner 
(pleger) werkloos waren.  

Johnson (2003) 
The cessation of assaults 
on wives 

Volwassen 
vrouwen die 
geweld hebben 
meegemaakt en 
(op moment 
van uitvraag) 
nog getrouwd 
zijn met 
gewelddadige 
partner 

Canada Secundaire analyse van 
de nationale Violence 
Against Women Survey 
(VAWS, 1993). 
Gerandomiseerde 
selectie van 12.300 
vrouwen ouder. 
Analyse is uitgevoerd 
op de groep vrouwen 
die hadden aangegeven 
nog getrouwd te zijn 
met gewelddadige 
partners.  
 

1,326 Arbeidsparticipatie 
(met pensioen of 
runt 
huishouden/werklo
os/werkzaam) 
 
Gezinsinkomen  
(Operationalisatie 
niet bekend) 

fysiek en seksueel 
partnergeweld 
(Operationalisatie 
o.b.v. gedragsitems 
Statistics Canada 
1994)  
 
Isoleren van 
slachtoffer29 
(eigen 
operationalisering) 
  

Er wordt geen verband gevonden tussen 
gezinsinkomen en het continueren van geweld.  
 
 
Werkloosheid vergoot de kans op aanhoudend 
geweld.  
 
Pogingen om slachtoffers te isoleren van familie en 
vrienden en toegang tot inkomen te verhinderen, 
verhoogden de kans op aanhoudend partnergeweld.  

 
29 De respondenten werd gevraagd om met ja/nee te antwoorden op de volgende situaties: “He is jealous and tries to keep you away from other men; He tries to limit your contacts with family and friends; He insists 
on knowing who you are with and where you are all the times; He prevents you from knowing about access to the family income, even if you ask” (p.81/82)   
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Kaukinen, Meyer, & Akers 
(2013)    
Status compatibility and 
help-seeking behaviors 
among female intimate 
partner violence victims 

Getrouwde en 
samenwonende 
vrouwen die in 
de afgelopen 5 
jaar 
partnergeweld 
hebben 
ervaren; 16 jaar 
en ouder. 

Canada Secundaire analyse van 
een nationaal 
representatief dataset 
‘Canadian General 
Social Survey, Personal 
Risk 1999’ (n=28.876) 
Methode van uitvragen 
niet toegelicht. 

250 Inkomen  
(geen tot 
>US$1000,000 met 
12 categorieën) 
 
Arbeidsparticipatie  
(wel/geen werk) 
 
Relatieve 
werkstatus 
(beide partners 
werken/ beide 
partners werkloos/ 
partner werkt; 
vrouw werkt) 
 
Relatief inkomen 
(vrouw verdient 
minder dan haar 
partner (<45% 
bijdrage aan 
gezinsinkomen)/ 
vrouw en man 
dragen gelijk bij aan 
gezinsinkomen (45-
65% bijdrage aan 
gezinsinkomen)/ 
vrouw verdient 
meer dan haar 
partner (>65% 
bijdrage aan 
gezinsinkomen) 

Hulp zoeken bij fysiek 
partnergeweld  
(Operationalisering 
partnergeweld 
gebaseerd op Tjaden 
& Thoennes (1999); 
hulp zoeken betrof 
informele hulp 
(familie, vrienden, 
buren)/ 
huisartspsychiater/ps
ycholoog/sociale 
voorzieningen (zoals 
crisisopvang, hotline, 
vrouwenopvang, 
maar ook bijstand, 
slachtofferhulp en 
lotgenotengroep)/poli
tie. 
 

Vrouwen met een hoger inkomen zoeken minder 
psychische hulp en hulp via sociale diensten.  
 
Vrouwen die meer verdienen dan hun partner zijn 
minder geneigd om juridische hulp in te schakelen.  
 
Vrouwen met hogere inkomens en vrouwen die 
meer verdienen dan hun partner zijn minder geneigd 
om toegang te zoeken tot hulpverlening bij 
partnergeweld (zoals vrouwenopvang). 
 
Werkende vrouwen zijn meer geneigd om hulp te 
zoeken dan vrouwen zonder werk, bij familie of 
vrienden.  
 
Vrouwen die niet werken, maar hun partner wel, zijn 
minder geneigd om hulp van de politie in te 
schakelen. 

Kim & Sung (2016) 
Characteristics and risk 
factors of Chinese 
immigrant intimate 
partner violence victims in 
New York City and the 
role of supportive 
networks 

Chinese 
vrouwen 
slachtoffer van 
partnergeweld, 
waarbij pleger 
ook een 
Chinese 
migrantenachte
rgrond heeft.  

VS, New 
York City 

Secundaire analyse op 
data afkomstig uit 
managementsysteem 
van een non-profit 
organisatie die van 
2004 tot 2009 210 
Chinees-Amerikaanse 
immigranten hielp bij 
partnergeweld.  

189 Eigen inkomen  
(maandelijks > 
US$2,000 of 
<US$2,000) 
 
Arbeidsparticipatie  
(wel of niet 
werkzaam) 

Partnergeweld  
(Operationalisering 
gebaseerd op eigen 
schaal, meet fysiek, 
seksueel, economisch 
en psychisch geweld) 

Arbeidsparticipatie en hoog opleidingsniveau voor 
deze vrouwen leidt er niet toe dat vrouwen de 
gewelddadige relatie eerder verlaten. Waarschijnlijk 
omdat de arbeidskansen die beschikbaar zijn voor 
immigrantenvrouwen laagbetaalde banen zijn en 
slachtoffers van partnergeweld minder snel hun 
baan kunnen behouden.   
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Kim & Gray (2008)   
Leave or stay? Battered 
women’s decision after 
intimate partner violence 

Vrouwen die bij 
politie in 
Nebraska 
melding hebben 
gemaakt van 
partnergeweld; 
18 jaar en 
ouder; op 
moment van 
melding 
samenwonend 
met de pleger. 

VS, 
Nebraska 

Secundaire analyse van 
data uit de ‘Domestic 
Violence Experience’ 
(1986-1987). Deze 
survey volgde de 
meldingen van huiselijk 
geweld die bij de politie 
in Nebraska tussen  
16:00 en 00:00 uur 
binnenkwamen. 
Interviews: 1 week, 6 
maanden, en 12 
maanden na het 
incident. 
 
Alleen de vrouwelijke 
respondenten die 
partnergeweld 
rapporteerden zijn 
geïncludeerd voor deze 
studie. 

452 Financieel 
onafhankelijk van 
de pleger 
(Wel/niet; maar 
operationalisering 
niet bekend) 
 
Ontvangen van 
uitkering 
(Wel/geen bijstand) 
 
 

Verlaten van partner  
(wel/niet) 

Er wordt geen verband getoond tussen het 
ontvangen van een uitkering en het verlaten van een 
gewelddadige partner wanneer haar mate van 
financiële zelfstandigheid wordt meegerekend. 

O' Campo, McDonnell, 
Gielen, Burke & Chen 
(2002) 
Surviving physical and 
sexual abuse: What helps 
low-income women? 

Vrouwen met 
een laag 
inkomen; HIV+ 
of HIV- status; 
18 jaar of 
ouder; niet 
zwanger. 

VS, 
Baltimore 

Secundaire analyse van 
survey onder hiv+ en 
hiv- vrouwen. 
Werving tussen 1997-
1999 via ziekenhuizen, 
behandelcentra, 
daklozenopvang, of 
gemeenschapscentrum.  
T.b.v. deze studie data 
vrouwen geselecteerd 
die fysiek of seksueel 
partnergeweld hebben 
meegemaakt (n=390) 
en aanvullende 
interviews afgenomen 
(n=78).   

390 & 
78   

Gezinsinkomen  
(<US$300 per 
capita; >US$300 per 
capita) 

Behoefte aan hulp bij 
partnergeweld  
(Eigen 
operationalisering30) 

Vrouwen zijn gevraagd welke diensten het meest 
zouden kunnen helpen bij het beëindigen van 
gewelddadige relatie, de antwoorden betroffen: het 
hebben van werk en inkomen (33%), stabiele 
huisvesting (24%), behandeling met medicatie (14%), 
coaching (12%), medische hulp (9%) en sociale steun 
(7%). 
 
Voor 5% van de vrouwen hielp het hebben van een 
uitkering om de gewelddadige relatie te beëindigen. 

 
30 Vrouwen zijn de volgende vragen gesteld: “Have you ever been hit, slapped, kicked, pushed or shoved or otherwise physically hurt…” en “have you ever been forced into sexual activities…?” Wanneer vrouwen 
bevestigend reageerden, werd naar de relatie tot de pleger gevraagd en warden vragen gesteld over de start- en einddata van het geweld. Onder intiem partner verstaan de onderzoekers een huidige of ex-partner, 
vriend, of ‘same sex’ partner.  
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Rothman, Hathaway, 
Stidsen  
& De Vries (2007) 
How employment helps 
female victims of intimate 
partner violence: A 
qualitative study 

Vrouwelijke 
werknemers in 
een stedelijk 
zorgorganisatie, 
die die tussen 
augustus 1999 
en februari 
2001 hulp 
ontvingen 
vanuit het EAP-
programma 
(Employee 
Assistance 
Program) t.b.v. 
het meemaken 
van 
partnergeweld.  

Verenigde 
Staten 

Primaire analyse van 
kwalitatieve data, 
verzameld via 
semigestructureerde 
diepte interviews 
tussen 2001 en 2002 
door twee vrouwelijke 
sociaal werk studenten. 

21 Arbeidsparticipatie; 
eigen inkomen31 

Partnergeweld  
(operationalisering 
onbekend) 

De onderzoekers identificeren zes manieren waarop 
werk nuttig was voor de vrouwen: (1) hun financiën 
verbeteren, (2) fysieke veiligheid bevorderen, (3) het 
gevoel van eigenwaarde vergroten, (4) de sociale 
verbondenheid verbeteren, (5) mentaal respijt 
bieden, en (6) motivatie of een 'doel in het leven' 
bieden. Alle respondenten gaven aan dat werk voor 
hen op ten minste één van deze zes manieren nuttig 
was en voor de meerderheid van de vrouwen 
bevonden de voordelen van werk zich op vier of 
meer van de zes gebieden.  
1) hun financiën verbeteren, en (3) het gevoel van 
eigenwaarde vergroten werden het meest genoemd.  

Sabina & Tindale (2008)   
Abuse characteristics and 
coping resources as 
predictors of problem-
focused coping strategies 
among battered women 

Vrouwen die 
gebruik hebben 
gemaakt van 
gezondheidsvoo
rzieningen en 
partnergeweld 
hebben 
meegemaakt.  

VS, Chicago Secundaire analyse van 
data uit de Chicago 
Women’s Health Risk 
Study (2000), via 
screening bij 
gezondheidscentra, 
klinieken en 
ziekenhuizen data 
verzameld. T.b.v. deze 
studie is gebruik 
gemaakt van de data 
van vrouwen die 
mishandeld zijn door 
een mannelijke partner. 
Data fac-to-face 
verzameld.  
  

478 Eigen inkomen  
(per jaar <$5,000 
tot  
>$50,000 met 
interval van 
$10,000) 
 
Arbeidsparticipatie 
(fulltime, parttimer, 
student, huisvrouw, 
werkeloos) 

Partnergeweld  
(Bij screening zijn drie 
vragen gesteld32; in 
de vervolginterviews 
is de CTS gebruikt)  
 
Frequentie van hulp 
zoeken, een 
straatverbod 
aanvragen, 
wegblijven van de 
pleger 
(operationalisering 
onbekend) 

Zowel vrouwen met werk als huisvrouwen hebben 
een verhoogde kans om een straatverbod aan te 
vragen, dan vrouwen die werkloos zijn33.  
  

 
31 Respondenten werden eerst gesloten (ja/nee) vragen voorgelegd, waarna er doorgevraagd werd op een bevestigend antwoord. Als voorbeeld werd de vrouwen gevraagd: “Does earning an income help you with 
your abusive situation?” Degene die hier bevestigend op antwoordden, werd de open vraag gesteld: “How does earning an income help?” 
32 Deze drie vragen betroffen: “Has your intimate partner ever hit, slapped, kicked or otherwise physically hurt or threatened you?”; “Has your intimate partner ever forced you to engage in sexual activities that made 
you uncomfortable?”; “Are you afraid of your intimate partner?” Elke positieve reactie op de drie screeningsvragen in het afgelopen jaar werd aangemerkt als partnergeweld.  
33 Het is niet duidelijk welk onderscheid de onderzoekers maken tussen ‘huisvrouw’ en ‘werkloos’ en of hier wel of geen sprake is van overlappende categorieën.  
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Sanders (2015) 
Economic abuse in the 
lives of women abused by 
an intimate partner: A 
qualitative study 

Vrouwen met 
laag inkomen 
en die 
partnergeweld 
hebben 
meegemaakt en 
deelnemen aan 
een programma 
om 
economische 
positie te 
verbeteren 

VS, St. Louis Kwalitatieve studie, 
onderdeel van een 
grotere studie naar het 
REAP34-programma 
(een programma dat is 
ontworpen om de 
economische positie 
van slachtoffers van 
partnergeweld met een 
laag inkomen op de 
lange termijn te 
verbeteren (Sanders & 
Schnabel, 2006).  
Onderdeel is een IDA-
programma. Met de 
eerste 30 vrouwen die 
een IDA (individuele 
spaarrekening) 
openden en mee 
wilden doen aan een 
onderzoek  
zijn tussen 2002 en 
2004 telefonische 
semigestructureerde 
interviews afgenomen.  
De vragenlijst bevatte 
vier hoofdthema's, 
t.b.v. deze studie zijn de 
antwoorden op het 
tweede thema 
geanalyseerd: manieren 
waarop financiële en 
economische kwesties 
een rol speelden in de 
ervaringen van 
vrouwen met 
partnergeweld.  

30 Economische 
zekerheid; 
economische 
zelfstandigheid; 
economisch welzijn; 
zeggenschap over 
gezinsinkomen 
(Open uitvraag) 

Partnergeweld  
(operationalisering 
onbekend) 

De onderzoeker identificeert acht thema’s waarop 
economische kwesties samenhangen met 
partnergeweld. Vier van de acht thema’s zijn 
gerelateerd aan financieel geweld: (1) verbieden van 
toegang tot financiële middelen; (2) financiële 
zorgen als aanleiding tot verbaal, fysiek en/of 
seksueel geweld; (3) diefstal of vernietiging van 
eigendommen; en (4) overige financiële strategieën 
zoals stalking van en naar het werk. Doordat de 
gewelddadige (ex)partner deze tactieken inzette, 
was het voor de vrouwen moeilijk toegang te krijgen 
tot financiële middelen en economisch zelfstandig te 
zijn.  
Drie thema’s haken in op de gevolgen van 
partnergeweld op de economische zelfstandigheid: 
(5) gevolgen voor werkgelegenheid of opleiding; (6) 
gevolgen voor schulden; en (7) omgaan met de 
nasleep van economisch misbruik.  
Het achtste thema is gerelateerd aan de rol van 
economische factoren bij de keuze om te blijven of 
te vertrekken.  Zo gaven enkele vrouwen aan dat ze 
hun gewelddadige partner eerder hadden verlaten 
wanneer ze meer financiële middelen hadden gehad. 
Bij één vrouw gold echter het tegengestelde: omdat 
ze bang was haar baan – en daarmee de toegang tot 
financiële middelen – te verliezen als ze haar partner 
zou verlaten (en elders moest gaan wonen), verliet 
ze haar partner pas toen ze in de situatie kwam 
waarbij ze vreesde voor haar eigen leven. 

 
34 Redevelopment Opportunities for Women’s Economic Action Program.  
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Velonis et al. (2017) 
Strategizing safety: 
Theoretical frameworks 
to understand women’s 
decision making in the 
face of partner violence 
and social inequities 

Vrouwen tussen 
25-60 jaar; in 
afgelopen 5 jaar 
partnergeweld 
meegemaakt, 
Engels 
sprekend, 
woonachtig in 
‘social, 
transitional, or 
market 
housing’. 

Canada, 
Ontario 

Kwalitatieve studie. 
Data is verzameld in 
verschillende regio’s in 
Ontario tussen 2010-
2011. Vrouwen zijn 
geworven via lokale 
vrouwenorganisaties en 
-netwerken, sociale 
huisvesting, en sociale 
dienstverlening; en het 
uitdelen van flyers door 
personeel van deze 
organisaties. 
Semigestructureerde 
face-to-face interviews.  

41 Arbeidsparticipatie; 
inkomen 

Partnergeweld 
(Open uitvraag)35   

Een laag of minimuminkomen uit werk speelt een 
belemmerende rol in het weggaan bij de partner. 
Ook instabiliteit in huisvesting en armoede 
belemmeren vrouwen in de keuzes die zij maken. 
Sommige vrouwen geven aan dat de behoefte aan 
huisvesting of financiële zekerheid hun 
kwetsbaarheid voor geweld vergrootte. 

Voth Schrag (2019) 
Experiences of economic 
abuse in the community: 
Listening to survivor 
voices 

Vrouwelijke 
studenten, 18 
jaar of ouder, 
afgelopen jaar 
een intieme 
gewelddadige 
relatie.  
 
 

VS, Texas Secundaire analyse van 
data verzameld in een 
groter mixed-method 
studie naar vrouwelijke 
studenten (n=435). 
Respondenten via een 
gerandomiseerde 
steekproef. Met de 
respondenten die 
partnergeweld hebben 
meegemaakt (zijn in 
2015-2016 telefonisch 
semigestructureerde 
interviews afgenomen 
door sociale werksters.   

20 Economische 
factoren36  
 

Partnergeweld  
(Operationalisering 
via 
sceeningsinstrument 
Abusive Behavior 
Inventory) 

In combinatie met andere vormen van naast 
partnergeweld, hadden bijna alle respondenten 
ervaring met tactieken van financiële controle 
uitbuiting en manipulatie. Deze tactieken van 
hadden vervolgens invloed op het inschakelen van 
hulp en meer specifiek de keuze de partner te 
verlaten. Zo gaf een student aan dat de keuze om bij 
haar gewelddadige partner te blijven, betekende dat 
ze toegang had tot middelen (waaronder haar eigen 
middelen) en daarom haar studie kon voortzetten. 
Net als een aantal andere geïnterviewde studenten 
gaf deze studente blijk van een weloverwogen keuze 
(‘calculated choice’) om de dagelijkse veiligheid in te 
ruilen voor toekomstige veiligheid.  Een aantal 
studentes gaven expliciet aan dat de economische 
afhankelijkheid waarin ze zich nu bevonden, of 
hadden bevonden, hen extra motiveerde hun studie 
af te maken en te gaan werken aan een toekomst 
waarin ze economisch onafhankelijk konden zijn. 

 
35 De semigestructureerde vragenlijst was gericht op de ervaringen van vrouwen met huisvestingsinstabiliteit; partnergeweld en lichamelijke en geestelijke gezondheid tijdens perioden van instabiliteit en stabiliteit 
van de huisvesting; coping-strategieën; en gebruik van gezondheidszorg en sociale diensten. De onderzoekers hebben de vrouwen geen definities gegeven van deze concepten; ze waren eerder geïnteresseerd in de 
perceptie van vrouwen over hoe hun ervaringen verband hielden met deze termen. Vrouwen deelden hun verhalen over partnergeweld, instabiliteit van huisvesting en gezondheid vaak in chronologische volgorde in 
relatie tot de perioden waarin ze bij hun partner woonden (voor vertrek, gedurende de tijd dat ze bij de partner woonden en na vertrek).  
36 De semigestructureerde vragenlijst bevatte vragen over de wijze waarop economische factoren en de (gewelddadige) relatie met elkaar verband hielden. De volgende vragen waren opgenomen: “How has [the 
relationship/the IPV] impacted you financially” en “What sort of financial challenges have you faced?” 
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