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Maatschappelijk probleem

Meer dan 119.000 kinderen per jaar die zorg vragen 

laten dit op verschillende manier zien:   

 Psychische klachten zoals angsten en somberheid

 Gedragsproblemen 

 Lichamelijk klachten

 Sociale problemen 

 Kans op verslaving



Maatschappelijk probleem

Als kind mishandelde volwassenen:

 Meer psychische klachten

 Meer lichamelijk klachten

 Meer kans op verslaving

 Vaker zelf dader van huiselijk geweld en mishandeling van 
eigen kinderen



Maatschappelijk probleem

Als volwassenen:

 Langdurige arbeidsinvaliditeit

 Groot beroep op medische - en psychiatrische zorg

 Economische schade voor de samenleving



Gevolgen een leven lang

 Belemmerde ontwikkeling

 Ontwikkelingsachterstand

 Negatief zelfbeeld

 Negatief beeld van anderen

 Lichamelijk letsel

 Psychiatrische problemen

 Hechtingsstoornis(sen)



Maar niet bij iedereen: 
veerkracht

• Vermogen goed te blijven functioneren na een ingrijpende 
gebeurtenis:

– Intelligentie (adaptievermogen)

– Makkelijk temperament (wat beïnvloedbaar is)

Bij veel en ernstige stress loopt iedereen schade op! 

En hoe sporen we die op?



Richtlijn Kindermishandeling

• Alle kinderen en jongeren hebben recht om veilig te zijn en 
kansen te krijgen 

• Maar ook ouders verdienen naast steun en hulp, respect en 
mededogen.

• Kindermishandeling is een complex probleem zonder één 
duidelijke oorzaak en zonder één duidelijk oplossing.

• De richtlijn geeft aanbevelingen voor het handelen bij 
(vermoedens van) kindermishandeling

• Ontwikkeld door TNO.



14 richtlijnen



Waar gaat deze richtlijn over?

Prevalentie in Nederland

• naar schatting 3,4 procent. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar; 

• van de scholieren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar zegt 9,9 procent zich slachtoffer 
te voelen van kindermishandeling en dit in het voorafgaande jaar te hebben 
meegemaakt; 

• in 45 procent van de gevallen van kindermishandeling komen combinaties van 
twee of meer vormen van mishandeling voor;

• verwaarlozing in alle vormen komt het meeste voor. De jaarprevalentie van 
lichamelijke verwaarlozing is naar schatting 8,1 procent en van onderwijs- en 
emotionele verwaarlozing 8,4 procent;

• de jaarprevalentie (2010) van slachtofferschap van seksueel misbruik is bijna 1 op 
de 1000 jeugdigen (1 procent).



Richtlijn 

kindermishandeling

Knelpunt: signalering

1. Wat zijn risicofactoren voor (verschillende vormen van) 
kindermishandeling?

2. Wat zijn beschermende factoren voor kindermishandeling

3. Wat zijn signalen van (verschillende vormen van) kindermishandeling



AANBEVELINGEN RICHTLIJN

• Weet wat (wetenschappelijk onderbouwde) risicofactoren van kindermishandeling 
zijn, maar besef dat deze factoren in ieder individueel geval anders werken en niet 
per se tot kindermishandeling hoeven te leiden. 

• Weet dat kindermishandeling een breed scala aan oorzaken en beïnvloedende 
factoren kent, waarbij het vrijwel altijd gaat om een samenspel van meerdere 
factoren tegelijkertijd. 

• Weet dat de meest zwaarwegende factoren die factoren zijn die met de ouder(s) te 
maken hebben, en dat het risico op kindermishandeling groter is wanneer 
risicofactoren bij beide ouders aanwezig zijn. 

• Kijk bij constatering van risicofactoren ook altijd naar de beschermende en 
(veiligheid) bevorderende factoren. 

• Houd de ontwikkeling van relevante kennis op dit gebied bij via vakliteratuur en 
scholing. 



1. KEN DE RISICO 

FACTOREN 
STERKE VOORSPELERS

• Partnergeweld tussen ouders (dynamisch)

• Alcohol en drugsgebruik (dynamisch)

• Temperament van ouders

• Mate van boosheid/agressie bij de ouders

• De ouder ziet het kind als probleem

• Psychiatrische problematiek/chronische ziekte bij de ouder 
(statisch)

• Ouders zelf ook slachtoffer van kindermishandeling



MINDER STERKE VOORSPELLERS

• Jonge leeftijd van het kind

• Lage SES (werkeloosheid/uitkering)

• Geringe betrokkenheid in gezin

• Voorkomen van veel conflicten in gezin

• Sociale vaardigheden van het kind



• Weet wat (wetenschappelijk onderbouwde) beschermende factoren van 
kindermishandeling zijn, maar besef dat deze factoren in ieder individueel geval 
anders werken. 

• Weet dat beschermende en (veiligheid)bevorderende factoren van groot belang zijn 
in relatie tot risicofactoren, en kijk altijd naar beschermende en 
(veiligheid)bevorderende factoren wanneer je risicofactoren constateert. 

• Houd de ontwikkeling van relevante kennis op dit gebied bij via vakliteratuur en 
scholing. 

AANBEVELINGEN RICHTLIJN



2. KEN DE 

BESCHERMENDE 

FACTOREN

Direct een gunstige invloed hebben:

Mate van veerkracht bij kind:

- Vermogen tot emotie- en gedragsregulatie

- Oplossend vermogen; gevoel van perspectief (IQ)

- Vermogen om met anderen om te gaan/sociale 
vaardigheden; ondersteunende gezinsband

- Zelfbeeld; beleving van eigen effectiviteit



BESCHERMENDE 

FACTOREN IN OMGEVING

• Stabiliteit in woonsituatie

• Positieve schoolomgeving

• opvoedingsvaardigheden van ouders

• Welzijn van ouders

• Invloedrijke andere volwassenen



HERKENNEN VAN 

KINDERMISHANDELING

> Allemaal a-specifiek..

niet een kenmerk is specifiek voor kindermishandeling; ze

kunnen ook voor een ander probleem een signaal zijn!!

Daar ligt groot probleem



Klinisch signalen  
ten gevolge van geweld

• Onveilig  gehecht   persoon van troost en 
geborgenheid is ook bron van dreiging en 
onvoorspelbaarheid

• Onveilig gehecht  grote kans op ontwikkelings- en 
gedragsproblemen op latere leeftijd

• Directe gevolgen voor regulatieprocessen



Hechting en psychopathologie

• Veilige hechting beschermt tegen grote verscheidenheid 
van psychopathologie

• Het beschermt tegen stress en trauma

• Het mobiliseren van interne of externe steun om gevoel 
van veiligheid te krijgen, verminderd intensiteit van 
psychiatrische klachten



signaleren 

• Stress en trauma hebben effect op de organisatie en 
werking van de hersenen (Roos en de Beer)

• Hoe jonger de kinderen hoe groter de verstoring van 
de hersenstructuur.

• Hoe langer de stress en onveiligheid hoe slechter de 
stressregulator is afgestemd 



WINDOW OF TOLERANCE

Ogden and Minton (2000)



FAS…zo simpel is het nooit

• Vertraagde groei

• Morfologische 
afwijkingen in gelaat

• Neurologische 
afwijkingen



En dit zie je alleen met een scan!

• Conclusie: Emotioneel contact is 
basisvoorwaarde   voor gezondheid en 
ontwikkeling

• Of later als de gedragsproblemen ontstaan



Gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid

• verandering in gedrag of emoties; selectief mutisme (niet spreken); 
gehechtheidsproblemen; veel onduidelijke buikpijnklachten; slaapproblemen; weglopen;

Signalen uit de omgeving

• Onvoldoende toegang tot onderwijs of zorg; onvoldoende toezicht; onvoldoende 
lichamelijke verzorging; negatieve interactie tussen ouders

Lichamelijke signalen

• Brandwonden; blauwe plekken; kale plekken in het hoofdhaar; terugkerende urine 
weginfectie; psychosomatische klachten; veelvuldig medisch bezoek; hyperventilatie

 Lees meer signalen in de richtlijn!

SIGNALEN VAN 

KINDERMISHANDELING 
VOORBEELDEN



Vroege gedragssignalen of
verstoorde ontwikkeling bij 0-4 jaar

• Vroeg optredende voedingsproblemen/eetproblemen 
(meestal eerste 2 maanden (of gevolgen van HG ?)

• Achterstand in ontwikkeling motoriek en taal (zonder andere 
oorzaak dan HG ?)

• Selectief mutisme

• Futloosheid, zelfstimulering (hoofdbonken)

• Tekort aan bij leeftijd passende wederkerigheid in sociaal 
contact (ASS of gevolgen van HG ?)

• hechtingsproblemen



Bij peuter/kleuter 

• Veranderingen in gedrag en emoties; angstig 

• Regressief gedrag; bedplassen en broekpoepen, 
slaapproblemen; selectief mutisme

• Onduidelijke buikklachten

• Agressief of destructief gedrag; hoofdslaan en 
wiegen

• Onveilig hechtingsgedrag en (Separatie)Angsten

• Posttraumatisch spel



Hulp zoeken voor/bij

• Failiure to thrive

• Psycho-somatische klachten (hoofd- en buikpijn, 
slaapproblemen)

• Permanente waakzaamheid: hyperactiviteit, 
concentratieproblemen, leerproblemen (ADHD ?)

• Pesten of gepest worden (gedragsstoornis of ASS ?)

• PTSS klachten: nachtmerries, herbelevingen



Lagere schoolleeftijd

• Emotionele en gedragsproblemen; agressieve of 
angstige fantasieën

• Verminderde schoolprestaties; afgenomen 
concentratie

• Somatische klachten, bedplassen/broekpoepen

• Onterechte schuldgevoelens

• Bezorgdheid over veiligheid of om anderen



Hulp zoeken bij/voor

• Conflicten met ouders en leerkrachten (gedragsstoornis?)

• Angsten; paniekaanvallen (angststoornis ?)

• Huilbuien, depressieve gevoelens (stemmingstoornis ?)

• Jezelf niets waard vinden (stemmingsstoornis ?)



Pubers/adolescenten

• Toename conflicten met ouders

• Gevaarlijk gedrag, weglopen 

• Problemen op school en veel schoolverzuim

• Destructieve en agressieve fantasieën, 

• Emotie reguatieproblemen; automutilatie

• Radicale gedragsveranderingen

• Schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid

• Neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen/geseksualiseerd gedrag

• Alcohol- en/of drugsmisbruik

• Beperkt toekomstperspectief



Hulp zoeken voor/bij

• Risicovol seksueel gedrag en kans op tienerzwangerschappen

• Onvermogen gezonde relaties aan te gaan, problemen met 
seksualiteit (persoonlijkheidsstoornis?)

• PTSS; depressies, gedragsstoornissen enz.



vervolg

• Verslaving aan tabak, alcohol en drugs

• Verhoogde kans op crimineel gedrag (gedragsstoornis ?)

• Lagere prestaties op school en schoolverzuim 
(angststoornis? ADHD?)

• Problemen met vertrouwen

• Jezelf terugtrekken uit sociale contacten  (ASS, sociale 
angststoornis, stemmingsstoornis?)



AANBEVELINGEN 

• Weet wat (wetenschappelijk onderbouwde) signalen van kindermishandeling 
zijn.

• Weet dat de meeste signalen van kindermishandeling aspecifiek zijn, en er dus 
niet één signaal kenmerkend of uniek is voor kindermishandeling;

• Houd de ontwikkeling van relevante kennis op dit gebied bij via vakliteratuur en 
scholing.



KNELPUNT: HANDELEN, 

COMMUNICATIE EN 

SAMENWERKING

4. Hoe kan de jeugdprofessional de situatie in kaart brengen en 
weten wat er aan de hand is?

5. Wat moeten jeugdprofessionals doen bij signalen van en 
risicofactoren voor kindermishandeling?

6. Welke instrumenten zijn beschikbaar voor veiligheids- en 
risicotaxatie?

7. Welke houding en vaardigheden (competenties) heeft de 
jeugdprofessional nodig om (het risico op) kindermishandeling 
adequaat te kunnen signaleren en aansluitend te kunnen handelen 
en beslissen?



6: ALS JE JE ZORGEN 

MAAKT

Vijf stappen van de meldcode

1. in kaart brengen van de situatie (signalen, risico- en beschermende factoren);

2. overleggen met Veilig Thuis, collega’s, en interne en externe deskundigen;

3. gesprek met betrokkene(n);

4. wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling (bij twijfel: Veilig Thuis 
raadplegen);

5. beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

Stap 0 = Overwegen: kàn er sprake zijn van kindermishandeling?



KNELPUNT: 

INTERVENTIES

8. Wat zijn (de werkzame componenten van) interventies om 

kindermishandeling te stoppen en om herhaling te voorkomen?

9. Wat zijn (de werkzame componenten van) interventies om de

schadelijke gevolgen van kindermishandeling te beperken?

10.Hoe kan de jeugdprofessional bepalen welke interventie(s) voor een

jeugdige en een gezin aangewezen is (zijn)? 

11. Hoe kan de jeugdprofessional de veiligheid van de jeugdige en de

resultaten van de ingezette interventie(s) monitoren? 



9: INTERVENTIES VOOR 

VEILIGHEID EN HERSTEL

• Het veiligheidsplan vormt de basis voor de verdere begeleiding

• Interventies

– interventies die gericht zijn op het beïnvloeden van risicofactoren in gezinnen waarin 
mishandeling (nog) niet aan de orde is; 

– interventies die gericht zijn op het bevorderen van veiligheid; 

– interventies die gericht zijn op herstel (na trauma). 



PROGRAMMA’S EN METHODIEKEN 

GERICHT OP VEILIGHEID 
Ambulante Spoedhulp Het gezin als geheel helpen bij het hanteren van spoedeisende problemen en 

crisissituaties.

Multisysteem Therapie-Child 

Abuse & Negelect (MST-CAN)

Uithuisplaatsing voorkomen en de mishandeling stoppen.

Intensieve Ambulante

Gezinsbegeleiding (IAG)

Het gezinsklimaat verbeteren zodat de jeugdige veilig kan opgroeien en zich kan 

ontwikkelen. Gezinsleden meer vaardigheden aanleren om gebruik te maken van hun 

sociale netwerk.

Voorwaardelijke Interventie in 

Gezinnen (VIG)

Een veilige opvoedingssituatie creëren zodat hulpverlening in een vrijwillig kader (weer) 

mogelijk is. 

Relationele Gezinstherapie 

(voorheen FFT)

Het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van 

crimineel gedrag verkleinen. 

Families First Oplossen van crisis en de veiligheid in het gezin vergroten, teneinde een uithuisplaatsing 

van een of meer van de kinderen te voorkomen.

Veilig, Sterk & Verder De veiligheid thuis herstellen zodat de jeugdige zich weer veilig kan voelen in de relatie 

met zijn ouders. Afname van psychopathologie die het geweld veroorzaakt of het gevolg is 

van het geweld, daderbehandeling. 

Deltamethode De ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige opheffen doordat gezinsvoogden een 

samenwerkingsrelatie met ouders en jeugdigen aangaan waarin de ontwikkeling van de 

jeugdige centraal staat. 

Signs of SafetyTM Veiligheid voor de jeugdige creëren met inzet van het eigen sociale netwerk; een 

samenwerkingsrelatie opbouwen met gezinnen waarin (mogelijk) sprake is van 

kindermishandeling. 

Eigen Kracht Conferentie Ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen met hulp van hun 

sociale netwerk.



INTERVENTIES GERICHT 

OP HERSTEL

EMDR Verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen die 

de cliënt hebben getraumatiseerd.

Horizon-methodiek Herstellen van vertrouwen en negatieve gevolgen door seksueel misbruik.

Steps Verminderen van PTSS-klachten ten gevolge van eenmalig seksueel geweld 

buiten het gezin en het normaliseren van gedrag. 

Ondersteuning ouders. 

Asja Zorgen dat het meisje veilig en beschermd is tegen het loverboy-circuit; 

zorgen dat het meisje leeftijdsadequaat functioneert en zich fysiek, sociaal-

emotioneel, psychisch, cognitief en seksueel goed ontwikkelt. 

WRITE junior Verdwijnen of laten afnemen van posttraumatische klachten.

Trauma Focused

Cognitieve 

Gedragstherapie 

(TF-CGT)

Verminderen of doen verdwijnen van traumatische ervaringen door eerdere 

mishandeling.

Let op de kleintjes Jeugdigen bewust maken van de gevoelens die ze onder druk van de 

omstandigheden hebben weggestopt. Meer specifieke doelen zijn: 

1. zorgen dat de jeugdige zijn ervaringen kan verwerken;

2. zorgen dat de gevolgen van die ervaringen verminderen en de jeugdige zich 

meer beschermd gaat voelen.

3. moeder ondersteunen in haar ouderrol.

Storm en Spetters Posttraumatische stress-symptomen en internaliserend en externaliserend

probleemgedrag bij de jeugdigen voorkomen of verminderen.



7: KENNIS, ATTITUDE EN 

VAARDIGHEDEN 



UP-TO-DATE  KENNIS 

De professional moet kennis hebben van:

• signalen, risicofactoren, beschermende factoren en 
gevolgen van kindermishandeling;

• hoe te handelen;

• interventiemogelijkheden



EN KENNIS VAN…

• de algemene, sociaal-emotionele, cognitieve en 
(psycho)seksuele ontwikkeling van jeugdigen, plus de 
ontwikkeling op andere terreinen, zoals motorische en 
spraak-taalontwikkeling;

• wat jeugdigen minimaal nodig hebben om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen en wat de (opvoed)taken van ouders 
hierin zijn;

• informatie over de jeugdige, het gezin, het sociale netwerk 
en de culturele achtergrond van het gezin (welke normen 
en waarden, welke gedragsregels?).



Kennis 

Attitude:

• Vertrouwen kunnen winnen en onderhouden van het gezin

• Durf, wees moedig!

• Reflecteer

• Wees je bewust van eigen normen en waarden

• Wees bescheiden

Vaardigheden:

7: KENNIS, ATTITUDE EN 

VAARDIGHEDEN 



Kenmerken van veilige hechting 

• Goed om kunnen gaan met emoties (emotieregulatie)

• Communicatief, oplossingsgericht

• Veerkrachtig, stressbestendig

(Belangrijk in situaties van verlies, gevaar, ziekte, pijn e.d.)

• Voorwaarde voor exploratie, leren en spel

• Reëel beeld van zichzelf en anderen

• Goed inlevingsvermogen

• Sociaal vaardig

• Balans zelfstandigheid-hulpvragen

• Erkenning van het belang van hechting, intimiteit

• Erkenning van de invloed van verlies



ATTITUDE

• Blijf veiligheid centraal stellen. Het centrale aandachtspunt 
van de jeugdbescherming is altijd het vergroten van de 
veiligheid. Vraag je voortdurend af: welk effect heeft dat 
wat ik doe op de jeugdige en ouder(s)?

• Erken dat in elk gezin signalen van veiligheid aanwezig zijn. 
Die zorgen ervoor dat de kinderen in elk geval voor een 
deel – vaak het grootste deel – van de tijd veilig zijn.



ATTITUDE

• Durf, wees moedig!

• Wees openhartig en eerlijk (ook gedurende het onderzoek). 

• Hanteer een houding van ‘niet-weten’, dat wil zeggen 
onbevooroordeeld zo veel mogelijk informatie vergaren 
met een onderzoekende houding.

• Neutraal en niet veroordelend



ATTITUDE

• Respecteer alle gezinsleden als individuen die het waard 
zijn om mee te werken. Ga uit van het standpunt dat het 
gezin het vermogen heeft om te veranderen. Dat geeft 
hoop en perspectief.



ATTITUDE

• Werk samen met de persoon, niet met ‘de 
kindermishandeling’. 

 professionals kunnen een relatie met de leden van een 
gezin opbouwen zonder het misbruik op enigerlei wijze te 
rechtvaardigheden. 

 Wees ‘meerzijdig partijdig’: erken alle partijen en trek partij 
voor het slachtoffer zonder je tegen de pleger te keren. 



ATTITUDE

• Gun het gezin keuzemogelijkheden en kansen. Ga na wat 
de gezinsleden willen.

 Accepteer de zorgen en verlangens van alle gezinsleden. 

 Gebruik hun doelen bij het opstellen van een plan van 
aanpak en om de gezinsleden tot verandering te motiveren.

 Definieer gezamenlijke doelen: het welzijn en de veiligheid 
van de jeugdige. Daarmee worden de gezinsleden bij het 
proces betrokken en wordt de samenwerking bevorderd.



ATTITUDE

• Besef dat samenwerken ook mogelijk is wanneer dwang is 
vereist. Professionals zullen bijna altijd een zekere mate 
van dwang moeten gebruiken en moeten vaak hun 
wettelijke gezag uitoefenen om situaties te voorkomen 
waarin gevaar aanwezig blijft, maar dit mag hen er niet van 
weerhouden om te streven naar een partnerschap met de 
ouders.



ATTITUDE

• Beschouw het gesprek als een ‘platform voor verandering’

• Concentreer je op het tot stand brengen van kleine 
veranderingen. Raak niet gefrustreerd wanneer grote 
doelen niet onmiddellijk worden bereikt. Richt je op kleine, 
haalbare doelen en wees erkentelijk wanneer die zijn 
bereikt.



ATTITUDE

• Reflecteer: 

 wees je bewust van je eigen ontwikkeling en grenzen aan je 
kennis, vaardigheden en bevoegdheden. Wat zijn jouw 
sterke kanten en wat vind je moeilijk? Vraag om hulp en 
advies. Misschien kan een collega of andere professional dit 
gezin beter begeleiden? Je hebt dan niet gefaald maar 
toont juist dat je inzicht hebt in jezelf en wat het gezin 
nodig heeft. 



ATTITUDE

 Als professional moet je ook zelf in evenwicht zijn. Als je 
bijvoorbeeld door ingrijpende gebeurtenissen uit balans 
bent, dien je je af te vragen of je op dat moment de juiste 
persoon bent om dit probleem adequaat aan te pakken, of 
dat je het gezin moet overdragen aan een collega. Dat kun 
je bespreken met een collega en/of manager.



ATTITUDE

• Wees je bewust van je eigen normen en waarden, eigen 
referentiekader (eigen jeugd, opvoeding en problemen met 
de eigen kinderen of partner, eigen overtuigingen, religie) 
en de invloed die dit heeft op jouw contact met ouders en 
jeugdigen en jouw oordeelsvorming



BEDANKT VOOR JE AANDACHT

DRS. M. REIJNS

KLINISCH PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT


