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Landelijk Knooppunt 
HUWELIJKSDWANG
EN ACHTERLATING 

WALDECK PYRMONTKADE 943
2518 JW DEN HAAG
POSTBUS 352
2516 XB DEN HAAG
T 070  466 22 00 
F 070  466 22 20

HERKEN DE SIGNALEN 
EN GA IN GESPREK!
Tips voor professionals

Mijn ouders dwingen me om te trouwen. 
Hoe kom ik hier onderuit? Ik ben bang  
dat ik na de zomervakantie niet terug  
mag naar Nederland. Kan dat zomaar?  
Ga als professional open het gesprek aan 
met degenen die bang zijn om gedwongen 
te trouwen of te worden achtergelaten in 
het buiten land. Zij weten als geen ander 
hoe hun familie in elkaar zit en welke  
belangen er spelen. Hoe speel je als  
professional tijdig in op signalen en  
pak je het gesprek hierover aan?  
In deze folder de belangrijkste vragen.

 
Krijg je als (sociale) professional te maken 
met een concrete hulpvraag, neem dan  
contact op met het Landelijk knooppunt  
voor Huwelijksdwang en Achterlating.  
Bel ook bij twijfel.

www.huwelijksdwangenachterlating.nl
LKHA@veiligthuishaaglanden.nl 
070 345 43 19



VIJF VRAGEN OVER EEN (MOGELIJK)  
GEDWONGEN HUWELIJK

> Hoe zijn je ouders, broers, zussen, neven  
en nichten getrouwd?

> Zijn er voortekenen of voorbereidingen  
voor een huwelijk? Welke?

> Wat zijn de familieregels en wie neemt  
de beslissingen? 

> Wat gebeurt er als je dit huwelijk niet wilt?
> Wat wil jij en wie kan jou helpen? 

VIJF VRAGEN OVER EEN (MOGELIJK)  
GEDWONGEN ACHTERLATING

> Vraag naar de details van de reis  
(plaats, doel, hoe lang, met wie,  
bewaar je zelf je paspoort?) 

> Waar ben je bang voor? 
> Welke signalen of aanwijzingen  

heb je gezien of gehoord? 
> Kun je weigeren om mee te gaan?
> Wat wil jij en wie kan jou helpen?

SIGNALEN GEDWONGEN HUWELIJK OF ACHTERLATING

> Verandering in gedrag: teruggetrokken, 
verlegen, bang, boos, agressief 

> Slecht eten
> Zelfverwonding
> Weglopen van huis
> Tekenen van mishandeling, geweld,  

bang om op vakantie te gaan
> Stiekeme relatie(s)
> Conflicten tussen ouders en kinderen
> Gedragsproblemen in de ogen van ouders
> Opgroeien tussen twee culturen met  

botsende waarden en normen
> Onverklaarbare afwezigheid
> Plotseling reizen naar familie

TIPS VOOR HET GESPREK

> Gebruik duidelijke taal, wees concreet
> Durf door te vragen 
> Luister zonder oordeel
> Let op veiligheid cliënt
> Wees duidelijk over mogelijkheden,  

consequenties en wettelijke kaders,  
doe geen beloftes

> Bepaal samen of een gesprek met ouders/
familie gewenst is. Bereid dit goed voor

> Bespreek vervolgstappen

  

Voorkoming van huwelijksdwang en achter
lating vereist dat je als professionals alert 
bent op signalen en deze bespreekt met 
je cliënt. Er is niet één specifiek kenmerk 
in uiterlijk, gedrag of ontwikkeling. Iedere 
casus is anders. Wees alert op gedrags
veranderingen bij een cliënt.

 


