
 
Overeenkomsten Sektarisch misbruik en Huiselijk gew eld  

 
1.Isolatie 1.   Isolatie 
1.1 Isolatie van de familie 
1.2 Isolatie van vrienden en sociaal    
      ondersteunend netwerk 
1.3 Isolatie van werk, studies en interesses 
1.4 Isolatie naar een andere plaats of  
      onderkomen 
 

1.1 Isolatie van de familie 
1.2 Isolatie van vrienden en sociaal    
      ondersteunend netwerk 
1.3 Isolatie van werk, studies en interesses 
1.4 Isolatie in de woning 

2. Contrôle en manilupatie van informatie 2. Contrôle en manilupatie van informatie  
2.1 Manipulatie van informatie 
2.2 Manipulatie van taal 
 

2.1 Manipulatie van informatie 
2.2 Verbergen van misbruik 

3. Contrôle op het persoonlijke leven 3. Contrôle op het persoonlijke leven  
3.1 Contrôle over, of misbruik van, financiën 
3.2 Contrôle over activiteiten en tijdgebruik 
3.3.Contrôle en inspectie op gedrag 
3.4.Contrôle op intieme relaties en sexueel   
      leven 
3.5 Ondermijnende contrôle op fysieke en    
      mentale gezondheid 
 

3.1 Contrôle over, of misbruik van, financiën 
3.2.Contrôle over dagelijkse activiteiten en  
      tijdgebruik 
3.3 Contrôle over de kinderen 
3.4 Seksuele dwang 
3.5 Ondermijnende contrôle op fysieke en    
      mentale gezondheid 

4. Emotioneel misbruik 4. Emotioneel misbruik  
4.1 Uit eigenbelang positieve emoties   
      activeren 
4.2 Eisen van affectie en enthousiasme 
4.3 Intimidatie en bedreigen 
4.4 Minachting, vernedering, afwijzing 
4.5 Manipilatie van schuld 
4.6 Dwingen het te belijden van afwijkend  
     gedrag, gedachten, gevoelens 
4.7 Het verlenen van vergeving 

4.1 Uit eigenbelang positieve emoties   
      activeren 
4.2 Intimidatie en bedreigen 
4.3 Minachting, vernedering, afwijzing als  
      persoon 
4.4 Minachting voor rollen 
4.5 Manipilatie van schuld 
4.6 Dwingen het te belijden van afwijkend  
      gedrag, gedachten, gevoelens 
4.7 Geringschating over andermans emoties  
      en ideeën. 
 

5. Indoctrinatie met een absoluut en  
   dualistisch geloofssyteem 

5. Oplegging van zijn/haar eigen  
    denksysteem 

5.1 Reconstructie van een negatief verleden 
      en een vorige identiteit 
5.2 Afstraffen van kritisch denken 
5.3 Het eisen van het volledig eens zijn met 
      de doctrine en zijn toepassingen 
5.4 Het stellen van de doctrine boven mensen 
      en de wet 
5.5 Verheerlijking van de eigen groep en      
      afwijzing van buitenstaanders. 
 

5.1 Afstraffen van kritisch denken 
5.2 Herdefiniëren van de werkelijkheid 
5.3 Uit eigenbelang  de band van  
      afhankelijkheid idealiseren 

6. Oplegging van een buitengewone 
     autoriteit  

6. Oplegging van een ondergeschikte rol 

6.1 Oplegging van een absolute autoriteit 
6.2 Implentatie van het geloof in de speciale 
      kwaliteiten van de leider 
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