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kindermishandelingkindermishandeling

SignalenSignalen, , symptomensymptomen bijbij kinderenkinderen en en 
watwat tete doendoen??

Ben Rensen Ben Rensen jeugdartsjeugdarts

DefinitieDefinitie kindermishandelingkindermishandeling

•• ElkeElke vormvorm van van voorvoor hethet kind kind bedreigendebedreigende
en en gewelddadigegewelddadige interactieinteractie van van fysiekefysieke, , 
psychischepsychische of of seksueleseksuele aardaard die de die de 
opvoederopvoeder hethet kind in de kind in de 
afhankelijkheidsrelatieafhankelijkheidsrelatie, , actieactie of of passiefpassief
opdringenopdringen, , waardoorwaardoor ernstigeernstige schadeschade
ontstaatontstaat DAN WEL DREIGT DAN WEL DREIGT tete ontstaanontstaan in in 
de de vormvorm van van fysiekfysiek letselletsel en/of en/of psychischepsychische
stoornissenstoornissen. . 
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•• Vader Vader bezorgtbezorgt baby baby veertigveertig botbreukenbotbreuken
•• LEEUWARDEN LEEUWARDEN -- De 34De 34--jarige Ricardo B. jarige Ricardo B. moetmoet

zichzich dinsdagdinsdag voorvoor de de rechtbankrechtbank in Leeuwarden in Leeuwarden 
verantwoordenverantwoorden, , omdatomdat hijhij zijnzijn zoontjezoontje meermeer dandan
4040 botbreukenbotbreuken heeftheeft bezorgdbezorgd..

•• De De vadervader uituit hethet FrieseFriese BurgumBurgum zouzou hethet kind kind 
sindssinds zijnzijn geboortegeboorte op 16 op 16 februarifebruari 2005 tot en 2005 tot en 
met 19 met 19 meimei van van datdat jaarjaar hebbenhebben mishandeldmishandeld. . 
HetHet OpenbaarOpenbaar MinisterieMinisterie (OM) in Leeuwarden (OM) in Leeuwarden 
heeftheeft de man de man aangeklaagdaangeklaagd voorvoor zwarezware
mishandelingmishandeling met met voorbedachtenvoorbedachten raderade onderonder
verzwarendeverzwarende omstandighedenomstandigheden, , zozo bleekbleek vrijdagvrijdag
uituit de de dagvaardingdagvaarding. . 

•• De De advocaatadvocaat van de van de verdachteverdachte, , steltstelt datdat hethet
jongetjejongetje op last van de op last van de RaadRaad voorvoor de de 
KinderbeschermingKinderbescherming bijbij de de oudersouders is is weggehaaldweggehaald. . 
DD d htd ht dd dd dd ijij

Epidemiologie:Epidemiologie:

•• 107.000  kinderen/jaar107.000  kinderen/jaar
•• 41.744 kontakten/j bij AMK (2006) 13.815 meld.41.744 kontakten/j bij AMK (2006) 13.815 meld.
•• 50 kinderen overlijden jaarlijks (<2jaar)50 kinderen overlijden jaarlijks (<2jaar)
•• 237.000 kinderen als getuigen van geweld237.000 kinderen als getuigen van geweld
•• Seksueel misbruik 2/3<6 jaar.(6% incest)Seksueel misbruik 2/3<6 jaar.(6% incest)
•• 50%50%vdvd daders daders mishmish ook tijdens zwangerschap.ook tijdens zwangerschap.
•• Intra Intra uterienuterien door door polydrugspolydrugs//alcalc/roken (10%)/roken (10%)
•• 360/j met foetale alcohol effecten. (ADHD?)360/j met foetale alcohol effecten. (ADHD?)
•• Een mishandelde vrouw is Een mishandelde vrouw is gemgem 33x 33x mishmish voor voor 

aangifte. Kind 17x voor gemeldaangifte. Kind 17x voor gemeld
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Art 19 IVRK Art 19 IVRK rechtenrechten v/hv/h kind.kind.

•• is is HetHet de de plichtplicht van de van de StaatStaat kinderenkinderen tete
beschermenbeschermen tegentegen allealle vormenvormen van van 
mishandelingmishandeling door door oudersouders of door of door anderenanderen
die die verantwoordelijkverantwoordelijk zijnzijn voorvoor de de 
verzorgingverzorging, en , en maatregelenmaatregelen tete nemennemen terter
VOORKOMING, VOORKOMING, opvangopvang en en behandelingbehandeling..

Art 24 IVRK:Art 24 IVRK:

•• Het recht van kinderen de hoogst Het recht van kinderen de hoogst 
mogelijke graad van gezondheid te mogelijke graad van gezondheid te 
bereiken en het recht op bereiken en het recht op 
gezondheidsdiensten, met vooral nadruk gezondheidsdiensten, met vooral nadruk 
op basisgezondheidszorg, op op basisgezondheidszorg, op 
gezondheidsvoorlichting en op gezondheidsvoorlichting en op 
verminderen van de kindersterfte. De verminderen van de kindersterfte. De 
plicht van de Staat om schadelijke plicht van de Staat om schadelijke 
traditionele praktijken af te schaffentraditionele praktijken af te schaffen……
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IVRK OnderwijsIVRK Onderwijs

•• Onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing Onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing 
v/d persoonlijkheid en de begaafdheid v/h kind.v/d persoonlijkheid en de begaafdheid v/h kind.

•• Het kind moet worden voorbereid op zijn leven Het kind moet worden voorbereid op zijn leven 
als volwassene.als volwassene.

•• Zijn eerbied voor de basisrechten v/d mens Zijn eerbied voor de basisrechten v/d mens 
moet worden gevoed.moet worden gevoed.

•• Respect v/d eigen cultuur en nationale waarden Respect v/d eigen cultuur en nationale waarden 
v/h kind en van anderen dient daarbij het v/h kind en van anderen dient daarbij het 
uitgangspunt te zijn.uitgangspunt te zijn.

Meldingen bij AMK 2006 (%)Meldingen bij AMK 2006 (%)

Melders:Melders: adv adv conscons meldmeld
AMWAMW 3,63,6 2,42,4 1,91,9
GGZGGZ 2,52,5 2,22,2 2,02,0
HuisartsHuisarts 1,61,6 3,03,0 1,31,3
JGZJGZ 6,36,3 5,75,7 4,14,1
OnderwijsOnderwijs 10,010,0 10,9  7,010,9  7,0
PolitiePolitie 5,45,4 5,25,2 25,925,9
ZiekenhuisZiekenhuis 3,73,7 7,07,0 4,44,4
Naaste omgevingNaaste omgeving 45,9   43,6  31,945,9   43,6  31,9
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RedenenRedenen omom nietniet tete meldenmelden::
•• Ernst, Ernst, omvangomvang, , gevolgengevolgen vallenvallen meemee..
•• StruisartssyndroomStruisartssyndroom..
•• OnzekerheidOnzekerheid eigeneigen reactiereactie..
•• WaarWaar bemoeibemoei ikik me me meemee??
•• IkIk hebheb hethet al al zozo drukdruk..
•• Angst Angst reactiereactie oudersouders
•• Is Is hethet welwel mishandelingmishandeling??
•• Bang Bang voorvoor foutenfouten..
•• Angst Angst voorvoor justitijustitiëëlele gevolgengevolgen. . BeroepsgeheimBeroepsgeheim!!
•• WatWat tete doendoen? ? WaarWaar moetmoet ikik watwat wanneerwanneer meldenmelden ??
•• IkIk benben nietniet deskundigdeskundig..
•• Wachtlijsten,wantrouwen in hulpverleningWachtlijsten,wantrouwen in hulpverlening
•• Angst voor schaden vertrouwensrelatieAngst voor schaden vertrouwensrelatie

RisicofactorenRisicofactoren in in ontogenetischontogenetisch
systeemsysteem::
•• MishMish. In eigen jeugd. In eigen jeugd OR 1,05OR 1,05--37,837,8
•• Dagelijks geschreeuwDagelijks geschreeuw OR 3,78OR 3,78
•• Moeder < 20Moeder < 20 OR 3,17OR 3,17
•• Vader <20Vader <20 OR 6,33OR 6,33
•• VerslavingVerslaving OR 1,83OR 1,83
•• PNDPND OR 3,59OR 3,59
•• DepressieDepressie r     .65r     .65
•• Geloof in fysieke straffenGeloof in fysieke straffen OR 3.22OR 3.22
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Risicofactoren in het Risicofactoren in het 
microsysteem:microsysteem:
•• EthnischeEthnische minderheidminderheid OR 2,63OR 2,63
•• Ongeplande zwangerschapOngeplande zwangerschap OR 2,92OR 2,92
•• Alleenstaande ouderAlleenstaande ouder OR 2,09OR 2,09
•• RelatieproblematiekRelatieproblematiek OR 3,26OR 3,26
•• PrePre--dysmaturiteitdysmaturiteit kindkind OR 2,08OR 2,08
•• Moeilijk temperament kindMoeilijk temperament kind OR 2,02OR 2,02

Risicofactoren in het Risicofactoren in het 
exosysteemexosysteem::

•• Sociale isolatieSociale isolatie OR 3,09OR 3,09
•• Gebrek aan praktische steunGebrek aan praktische steunr r r .69r .69
•• Krappe behuizingKrappe behuizing OR 2,16OR 2,16
•• Het gevoel Het gevoel ‘‘er niet bij te horen er niet bij te horen ‘‘ r .80r .80
•• Laag inkomenLaag inkomen OR 3,02 OR 3,02 
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Risicofactoren in het domein Risicofactoren in het domein 
van pedagogisch besef:van pedagogisch besef:
•• Weinig betrokkenheid moeder Weinig betrokkenheid moeder OR 2,68OR 2,68
•• Weinig betrokkenheid vaderWeinig betrokkenheid vader OR 3,14OR 3,14
•• Zelf gerapporteerd gebrek aan Zelf gerapporteerd gebrek aan 

ouderschapscompetentieouderschapscompetentie r .60r .60
•• Onrealistische verwachtingenOnrealistische verwachtingen r .59r .59
•• ExtExt attributies pos. gedrag kattributies pos. gedrag k r .61r .61
•• Int attributies neg. gedrag kInt attributies neg. gedrag k r .66r .66
•• Negatief Negatief nonverbaalnonverbaal gedrag naar kgedrag naar k r .78r .78

Risicofactoren:Risicofactoren:

•• Een derde Een derde vdvd ouders die zelf mishandeld zijn ouders die zelf mishandeld zijn 
mishandeld later zelf ook.mishandeld later zelf ook.

•• Geen enkele risico factor kans=3%Geen enkele risico factor kans=3%
•• Meer dan 4 risicofactoren kans= 24%Meer dan 4 risicofactoren kans= 24%
•• Beschermende factoren?! Sociale steun!Beschermende factoren?! Sociale steun!
•• Veranderbare  factoren?Veranderbare  factoren?
Inschattingsfouten: beperkte info,ook Inschattingsfouten: beperkte info,ook 

tegenstrijdige, recente voorbeelden vertekenen, tegenstrijdige, recente voorbeelden vertekenen, 
oorzaakoorzaak--gevolg relaties?gevolg relaties?
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VormenVormen van van mishandelingmishandeling::

•• LichamelijkLichamelijk mishandelingmishandeling: : slaanslaan, , slingerenslingeren, , 
gooiengooien, , schuddenschudden, , knijpenknijpen, , brandenbranden, , vastbindenvastbinden, , 
onderdompelen.(18,0% onderdompelen.(18,0% meldingenmeldingen))

•• GeestelijkeGeestelijke mishandelingmishandeling:  :  
terroriserenterroriseren, , pestenpesten, , tete hogehoge eiseneisen stellenstellen, , 
corrumperencorrumperen, , scheldenschelden, , vernederenvernederen, , isolerenisoleren, , 
afwijzenafwijzen. (22,6%). (22,6%)
GetuigeGetuige van van geweldgeweld in in gezingezin: 35,2% : 35,2% vdvd meld.meld.

VerwaarlozingVerwaarlozing::

•• LichamelijkeLichamelijke verwaarlozingverwaarlozing::
tekorttekort aanaan : : voedingvoeding, , kledingkleding, , slaapslaap, , onderdakonderdak, , 
medischemedische zorgzorg, , hygihygiëënene. (19,3%). (19,3%)

AffectieveAffectieve, , emotioneleemotionele verwaarlozing(verwaarlozing(39,5%)39,5%)
afwijzenafwijzen, , isolerenisoleren, , negerennegeren, , onverschilligheidonverschilligheid. . 
TekortTekort aanaan: : steunsteun, , liefdeliefde, , veiligheidveiligheid, , continucontinuïïteitteit, , 
regelsregels, , toezichttoezicht, , sociaalsociaal--medischemedische en en psych.zorgpsych.zorg
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SeksueelSeksueel misbruikmisbruik (6,8%)(6,8%)

•• BinnenBinnen hethet gezingezin::
incest, incest, verleidenverleiden tot tot handelingenhandelingen. . 

BuitenBuiten hethet gezingezin::
pornograverenpornograveren, , dwingen/verleidendwingen/verleiden tot tot 
handelingenhandelingen, , aanrandenaanranden, , verkrachtenverkrachten, , 
prostitutieprostitutie, lover boys., lover boys.

PsychischePsychische kindermishandelingkindermishandeling

•• De De opvoederopvoeder ontneemtontneemt actiefactief en en stelselmatigstelselmatig
eeneen kind kind zijnzijn gevoelgevoel vanvan

•• VeiligheidVeiligheid , , zelfvertrouwenzelfvertrouwen en en zelfwaardereingzelfwaardereing, , 
of of helpthelpt nietniet dezedeze gevoelensgevoelens tete ontwikkelenontwikkelen..

•• ErEr is is eeneen voortdurendevoortdurende, , vijandigevijandige, , afwijzendeafwijzende
houdinghouding naarnaar hethet kind, kind, eeneen houdinghouding die die hethet kind kind 
in angst en in angst en onzekerheidonzekerheid doetdoet levenleven..
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kinderdodingkinderdoding

•• SneeuwitjeSneeuwitje,Hans&Grietje,Isaac,,Hans&Grietje,Isaac,MedeaMedea,,OedOed
ipusipus

•• NeonaticideNeonaticide,infanticide (<1j),,infanticide (<1j),filicidefilicide(1j<)(1j<)
•• M=V                      M=V                      
•• Bekend 15/jaar 50Bekend 15/jaar 50--80 /j? 80 /j? darkdark numbernumber

Motieven voor kinderdodingMotieven voor kinderdoding
•• 1. Altru1. Altruïïstische motieven (genade,pnd)stische motieven (genade,pnd)
•• 2. Psychose/depressie/2. Psychose/depressie/borderlineborderline/dissociatie /dissociatie 

(80% (80% vdvd dodingen)dodingen)
•• 3. Ongewenst kind (3. Ongewenst kind (neonaticideneonaticide))
•• 4. Onbedoeld na 4. Onbedoeld na mishmish/verwaarlozing/verwaarlozing
•• 5. Wraak (op partner)5. Wraak (op partner)
•• 6. Jaloezie/afwijzing6. Jaloezie/afwijzing
•• 7. Gevolg van lijfstraf7. Gevolg van lijfstraf
•• 8. 8. MMöönchhausennchhausen byby proxyproxy
•• 9 Na seksueel/ritueel misbruik9 Na seksueel/ritueel misbruik
•• 10. Onbekend10. Onbekend
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Gevolgen langere termijn:
1.. 80% vd TBS patiënten in het PBaan C is emotioneel

verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt
(v.Marle, 1995).

2.70% vd jeugdige zedendelinquenten in “Harreveld”is
zelf seksueel misbruikt (v. Heteren, 1994).

3.Bij 66% van de harddrugs-verslaafden wordt emot.
verw.als oorzaak van het verslavingsproces gezien
(Prins, 1995).

4.60% vd groep jonge thuislozen geeft aan dat zij hun
ouders als weinig zorgend en steunend hebben
ervaren
(Tavecchio, 1991).

5.35% vd kinderen in int. voor jhulpverl. is mishandeld, 
verwaarloosd of misbruikt (Noordhoek, 1992).

6.28-35% vd patiënten in de GGZ zijn vroeger mish., 
verwaarl. en of misbruikt. (Herman, 1990)

LichamelijkeLichamelijke klachtenklachten bijbij kinderenkinderen
met met chronischechronische angst:angst:

•• BuikpijnBuikpijn, , brakenbraken , , diarreediarree
•• WeerWeer onzindelijk,polyurieonzindelijk,polyurie
•• LusteloosLusteloos, , flauwvallenflauwvallen, , duizelligheidduizelligheid,  ,  

hyperventilerenhyperventileren
•• slaapmoeilijkhedenslaapmoeilijkheden
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SignalenSignalen van van psychischepsychische
problemenproblemen::

•• ContactproblemenContactproblemen met met andereandere kinderenkinderen
•• OngelukkigOngelukkig, , verdrietigverdrietig, , depressiefdepressief
•• NervositeitNervositeit, , gespannengespannen
•• GeslotenGesloten
•• ObsessiesObsessies
•• VeelVeel negatievenegatieve aandachtaandacht vragenvragen
•• WantrouwendWantrouwend, , angstigangstig, bang, bang

SignalenSignalen van van kinderenkinderen alsals getuigegetuige
van van geweldgeweld::

•• Bang, Bang, gevoelensgevoelens van van onveiligheidonveiligheid
•• TeruggetrokkenTeruggetrokken gedraggedrag
•• BuikpijnBuikpijn, enuresis, , enuresis, encopresisencopresis
•• WeglopenWeglopen, , spijbelenspijbelen ((verzuimverzuim!)!)
•• AgressiefAgressief, , grenzenloosgrenzenloos, , wraakgevoelenswraakgevoelens, , 

verbitterdverbitterd
•• WantrouwendWantrouwend t.o.vt.o.v. . volwassenenvolwassenen
•• GebrekGebrek aanaan zelfvertrouwenzelfvertrouwen, , gepestgepest, , machteloosmachteloos
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Kinderen als getuigen:2Kinderen als getuigen:2

•• Negatief zelfbeeldNegatief zelfbeeld
•• Geen respect voor volwassenenGeen respect voor volwassenen
•• OntwOntw. achterstand. achterstand-->>leerprestleerprest..-->motivatie>motivatie--> > 

drop outdrop out
•• PTSS, internaliserend PTSS, internaliserend cqcq externaliserendexternaliserend
•• HyperalertHyperalert--> slaapgebrek, nachtmerries> slaapgebrek, nachtmerries
•• Laat op straatLaat op straat
•• Isolement (gezinsgeheim)Isolement (gezinsgeheim)--> mutisme> mutisme
•• ParentificatieParentificatie
•• Mishandeling (40%), verwaarlozing.Mishandeling (40%), verwaarlozing.

SignalenSignalen bijbij lich/emotion. lich/emotion. 
Mish./Mish./verwaarlozingverwaarlozing babies:babies:

•• NietNiet groeiengroeien/ / gedijengedijen/failure to thrive/failure to thrive
•• VeelVeel infectiesinfecties, , slechteslechte hygihygiëënene
•• VeelVeel ziekenhuisopnamesziekenhuisopnames
•• VaakVaak verschversch. . BlauweBlauwe

plekken,zwellingen,striemenplekken,zwellingen,striemen,,
•• Brandw.rareBrandw.rare plaatsen,verklaringenplaatsen,verklaringen
•• ErnstigeErnstige luieruitslagluieruitslag
•• OntwikkelingsachterstandOntwikkelingsachterstand, , doffedoffe blikblik, , haarhaar
•• HechtingsstoornisHechtingsstoornis, , schrikachtigschrikachtig bijbij aanrakenaanraken
•• GebrekGebrek aanaan responsiviteitresponsiviteit, frozen , frozen watchfullnesswatchfullness
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SignalenSignalen lich/emotion. Mish/lich/emotion. Mish/verwverw. . 
KleutersKleuters::
•• GeringeGeringe lengtelengte
•• MicrocephalieMicrocephalie ((kleinklein schedeltjeschedeltje))
•• SlechteSlechte HygiHygiëënene, , huidafwhuidafw., ., anemieanemie
•• InfectiesInfecties
•• VertraagdeVertraagde spraaktaalontwikelingspraaktaalontwikeling
•• ConcentratiestoornisConcentratiestoornis
•• SociaalSociaal--emotioneleemotionele onrijpheidonrijpheid
•• HyperactiefHyperactief, , agressiefagressief, , impulsiefimpulsief
•• AllemansvriendAllemansvriend
•• ZoektZoekt veelveel lich. lich. KontaktKontakt vreemdenvreemden

SignalenSignalen seksueelseksueel misbruikmisbruik <4j.:<4j.:
•• HechtingsstoornisHechtingsstoornis
•• SlaapproblemenSlaapproblemen
•• WeerWeer onzindelijkonzindelijk, , regressieregressie
•• SpecifiekeSpecifieke angstenangsten, bang , bang voorvoor mannenmannen
•• ApathieApathie, , terugtrekkenterugtrekken in in fantasiefantasie..
•• ChronischeChronische buikklachtenbuikklachten, , urineweginfectiesurineweginfecties
•• UitslagUitslag rondrond anus, vagina, anus, vagina, mondmond
•• Rode plekken, zwelling, hematoom rond anus, Rode plekken, zwelling, hematoom rond anus, 

vagina.vagina.
•• Blauwe plekken op bovenbenen.Blauwe plekken op bovenbenen.
•• Openstaande anus, ruptuur.Openstaande anus, ruptuur.
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SignalenSignalen bijbij seksseks misbruikmisbruik 44--12j.12j.
•• VaakVaak urineweginfectiesurineweginfecties
•• VAGINALE INFECTIESVAGINALE INFECTIES
•• ANALE AFWIJKINGENANALE AFWIJKINGEN
•• SEKSUEEL GEDRAG, J SEKSUEEL GEDRAG, J agressiefagressief seksseks

gekleurdgekleurd gedraggedrag tovtov andereandere kinderenkinderen
•• NietNiet willenwillen uitkledenuitkleden, bang lich. , bang lich. kontaktkontakt
•• Angst Angst bijbij rugliggingrugligging, , vastklampenvastklampen MM
•• DriftbuienDriftbuien of of excessiefexcessief terugtrekkenterugtrekken

SignalenSignalen bijbij seksseks misbruikmisbruik 44--12j.12j.
•• VertraagdeVertraagde

spraaktaalontwikkeling,mutismespraaktaalontwikkeling,mutisme
•• Boos op Boos op eigeneigen lichaamlichaam of of schaamtschaamt zichzich

ervoorervoor
•• AutomutilatieAutomutilatie
•• AfwijkendAfwijkend looppatroonlooppatroon ((onderlijfonderlijf op slot)op slot)
•• VerkrampenVerkrampen bijbij aanrakenaanraken bovenbenenbovenbenen, lich , lich 

kontaktkontakt, , geengeen aapjeshoudingaapjeshouding
•• GeenGeen spontaanspontaan bewegingsspelbewegingsspel
•• ProblemenProblemen met met zittenzitten
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Signalen bij seks misbruik 4Signalen bij seks misbruik 4--12j.12j.
•• Rijden,wippen,schuren, masturbatieRijden,wippen,schuren, masturbatie
•• Slaapstoornissen, bang donker, nachtmerriesSlaapstoornissen, bang donker, nachtmerries
•• Secundaire Secundaire enuresisenuresis, , encopresisencopresis
•• Veel vage buikklachtenVeel vage buikklachten
•• Vieze onderbroekenVieze onderbroeken
•• Terugtrekken in eigen fantasiewereldTerugtrekken in eigen fantasiewereld
•• Maakt tekeningen met piemels, bloed, rood en Maakt tekeningen met piemels, bloed, rood en 

heftige krassen door kruis bij mensfiguren.heftige krassen door kruis bij mensfiguren.

Signalen Signalen sexsex misbruik pubersmisbruik pubers
•• Somatisch: buikpijn,Somatisch: buikpijn,dysmenorrhoeadysmenorrhoea, pubertas , pubertas 

precoxprecox,SOA, angst voor aids.,SOA, angst voor aids.
•• Gedrag: weglopen, spijbelen, stelen, alcohol, Gedrag: weglopen, spijbelen, stelen, alcohol, 

drugs,pillen, drugs,pillen, sexsex taal, taal, overaangepasteoveraangepaste zorgerzorger
•• Psyche: depressie, schaamte, schuld, Psyche: depressie, schaamte, schuld, 

automutilatie, automutilatie, suicidaalsuicidaal gedrag, gedrag, splittingsplitting
•• Sociaal: Sociaal: parentificatieparentificatie, relatie , relatie problprobl., ., 

promiscupromiscuïïteit, zwangerschap, prostitutie, lover teit, zwangerschap, prostitutie, lover 
boys.boys.

•• Jongens: depri, macho, agressie, Jongens: depri, macho, agressie, 
identiteit?,overmatige masturbatie, identiteit?,overmatige masturbatie, 
promiscupromiscuïïteit, verslaving, prostitutieteit, verslaving, prostitutie
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Inschatten prognose/ernst:Inschatten prognose/ernst:

•• PersistentiePersistentie neg. neg. oudergedragoudergedrag..
•• EmpathischEmpathisch vermogenvermogen ??
•• SchuldgevoelSchuldgevoel? ? ExcuusExcuus? ? OnmachtOnmacht??
•• Attitude Attitude t.a.vt.a.v. . geweldgeweld in in opvoedingopvoeding..
•• VerledenVerleden en en persoonlijkheidpersoonlijkheid ouderouder..
•• ZietZiet de de ouderouder hethet kind kind alsals autonoomautonoom ind.ofind.of alsals

eeneen bezitbezit??
•• IsolementIsolement en context van en context van hethet gezingezin, , netwerknetwerk??
•• VerhoudingVerhouding draaglast/draagkrachtdraaglast/draagkracht??

Checklist veiligheid in gezinChecklist veiligheid in gezin
•• 1. Normale voorzieningen, vaste verwarmde 1. Normale voorzieningen, vaste verwarmde 

woonruimte, kookgelegenheid.woonruimte, kookgelegenheid.
•• 2.Vast inkomen:uitkering of loon.2.Vast inkomen:uitkering of loon.
•• 3. Veilige slaapplek, speelgoed voor zijn leeftijd.3. Veilige slaapplek, speelgoed voor zijn leeftijd.
•• 4. Dagelijkse verzorging: gezond eten,schone 4. Dagelijkse verzorging: gezond eten,schone 

kleding, hygikleding, hygiëëne.ne.
•• 5. Minimaal 5. Minimaal éééén vaste verzorger.n vaste verzorger.
•• 6. Regelmatig dag6. Regelmatig dag-- nachtritme voor ouder(s) en nachtritme voor ouder(s) en 

kind.kind.
•• 7. Bij  werkende OO:vaste opvang door het kind 7. Bij  werkende OO:vaste opvang door het kind 

geaccepteerd.geaccepteerd.
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Checklist veiligheid gezin (2)Checklist veiligheid gezin (2)
•• 8. Medische controle voor M en Kind (CB).8. Medische controle voor M en Kind (CB).
•• 9. Voldoende emotionele en affectieve aandacht. 9. Voldoende emotionele en affectieve aandacht. 

(OO spelen met k en troosten).(OO spelen met k en troosten).
•• 10. OO passen 10. OO passen woonrwoonr. . speelgspeelg. en Tv . en Tv progrprogr aan aan 

bij de bij de lftlft en het en het ontwontw. niveau kind.. niveau kind.
•• 11. OO zijn bereid hulp in de opvoeding te 11. OO zijn bereid hulp in de opvoeding te 

accepteren.accepteren.
•• 12. Netwerk:naast de OO minimaal 1persoon die 12. Netwerk:naast de OO minimaal 1persoon die 

als vangnet kan optreden.als vangnet kan optreden.
•• 13. Bij 13. Bij gedragsprobl.ofgedragsprobl.of problprobl. OO, garanties voor . OO, garanties voor 

uitvuitv. Opvoedingstaken en goede . Opvoedingstaken en goede ontwontw. k.. k.
•• 14.Psychiatrie bij ouders? (depressie/psychose?)14.Psychiatrie bij ouders? (depressie/psychose?)

WatWat tete doendoen bijbij vermoedensvermoedens??

•• PraatPraat erer over met over met ervarenervaren collegacollega
•• VraagVraag adviesadvies bijbij hethet AdviesAdvies en en MeldpuntMeldpunt

KindermishandelingKindermishandeling (AMK) 0900(AMK) 0900--12312301231230
•• Of Of eeneen consult (consult (anoniemanoniem))
•• Of meld Of meld alsals hethet ernstigernstig is..is..
•• BijBij zeerzeer ernstigernstig en en acuutacuut: : belbel

jeugd/zedenpolitiejeugd/zedenpolitie, melding , melding bijbij RaadRaad Kb.Kb.
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Meldcode KNMGMeldcode KNMG

•• De arts die het vermoeden heeft dat een De arts die het vermoeden heeft dat een 
kind s.o. is van kind s.o. is van kimikimi, onderneemt , onderneemt 
stappenstappen

•• Die ertoe zullen leiden dat de diagnose Die ertoe zullen leiden dat de diagnose 
noodzakelijk ter verifinoodzakelijk ter verifiëëring, zo goed ring, zo goed 
mogelijk wordt verricht.mogelijk wordt verricht.

•• Hij dient bij twijfel een terzake desk. Hij dient bij twijfel een terzake desk. 
CollColl. KA of VA te consulteren , . KA of VA te consulteren , 
geanonimiseerd.geanonimiseerd.

Beroepsgeheim schenden?Beroepsgeheim schenden?
•• 1.Het is niet mogelijk toestemming. Te 1.Het is niet mogelijk toestemming. Te 

vragen/verkrijgen.(vragen/verkrijgen.(cavecave veiligheid!)veiligheid!)
•• 2. Gewetensnood bij handhaven beroepsgeheim.2. Gewetensnood bij handhaven beroepsgeheim.
•• 3. Niet doorbreken kan voor k. ernstige schade 3. Niet doorbreken kan voor k. ernstige schade 

opleveren.opleveren.
•• 4. Doorbreken van beroepsgeheim kan ernstige 4. Doorbreken van beroepsgeheim kan ernstige 

schade voorkomen.schade voorkomen.
•• 5. Geheim wordt zo min mogelijk geschonden.5. Geheim wordt zo min mogelijk geschonden.
•• 6. Geen andere manier dan doorbreking om 6. Geen andere manier dan doorbreking om 

probleem op te lossen?.probleem op te lossen?.
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MishandelingMishandeling kankan gestoptgestopt!!

•• De co, co, co De co, co, co aanpakaanpak::
•• 1. Commitment1. Commitment
•• 2. 2. CommunicatieCommunicatie
•• 3. 3. CoCoöördinatierdinatie
•• 4. 4. ContinuContinuïïteitteit
•• 5. 5. CompassieCompassie
•• 6. 6. ControleControle

Gesprek met weerstanden:Gesprek met weerstanden:

•• Is het doel Is het doel vhvh gesprek duidelijk?gesprek duidelijk?
•• Voelt de ouder zich serieus genomen?Voelt de ouder zich serieus genomen?
•• O is boos: autonomie aangetast!O is boos: autonomie aangetast!
•• Verandering lijkt niet in het belang ouder.Verandering lijkt niet in het belang ouder.
•• Ouders schatten probleem anders in.Ouders schatten probleem anders in.
•• Ouders zijn bang niet te kunnen Ouders zijn bang niet te kunnen 

veranderen.veranderen.
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Houding bij gesprek over Houding bij gesprek over kimikimi::
•• Duidelijke introductieDuidelijke introductie
•• Respect, niet veroordelen, verschil pers/gedrag.Respect, niet veroordelen, verschil pers/gedrag.
•• Uitgaan van positieve intenties van O (Uitgaan van positieve intenties van O (smsm?)?)
•• Respect voor beleving O, LUISTEREN, ruimteRespect voor beleving O, LUISTEREN, ruimte
•• Weerstand benoemen/erkennen, doorvragen Weerstand benoemen/erkennen, doorvragen 

w.(1e sec.van het gesprek al duidelijk)w.(1e sec.van het gesprek al duidelijk)
•• CCééstst lele ton ton quiqui fait la fait la musiquemusique..
•• Van verzet naar samenwerking (Van verzet naar samenwerking (ontw.kontw.k!) vermijd !) vermijd 

machtsstrijd.machtsstrijd.
•• Gebruik je professionaliteit over Gebruik je professionaliteit over ontw.kkontw.kk i.h.a.i.h.a.
•• Betrek ouders bij de oplossing (Betrek ouders bij de oplossing (kkkk voelen voelen 

acceptatie aan)acceptatie aan)

Gesprekken met kinderen:Gesprekken met kinderen:

•• Geen waarom vragen.Geen waarom vragen.
•• Open vragen.Open vragen.
•• Alledaagse dingen erbij.Alledaagse dingen erbij.
•• JIJ bent de moeite waard.JIJ bent de moeite waard.
•• Leeftijdadekwaat (6 Leeftijdadekwaat (6 jrjr concreet)concreet)
•• Maximaal 15 minuten.Maximaal 15 minuten.
•• Niet overreden tot vertrouwenNiet overreden tot vertrouwen
•• Respecteer zelfbeschikking en Respecteer zelfbeschikking en ‘‘neenee’’..
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Gesprekken met Gesprekken met allocht.oudersallocht.ouders::
•• 1.Zoeken naar gemeenschappelijkheid.1.Zoeken naar gemeenschappelijkheid.
•• 2.Kleine stappen nemen.2.Kleine stappen nemen.
•• 3.Ruimte bieden voor eigen verhaal.3.Ruimte bieden voor eigen verhaal.
•• 4.Cultuureigen oplossingen gebruiken,respect.4.Cultuureigen oplossingen gebruiken,respect.
•• 5.Tegemoet komen aan wensen ouders.5.Tegemoet komen aan wensen ouders.
•• 6.Samenwerken met allochtone hulpverleners.6.Samenwerken met allochtone hulpverleners.
•• 7.Samenwerken met somatische zorg.7.Samenwerken met somatische zorg.
•• 8.Uitleg geven over het NL systeem, loketten.8.Uitleg geven over het NL systeem, loketten.
•• 9.Opstellen als autoriteit, gebruik status.9.Opstellen als autoriteit, gebruik status.
•• 10. NEEM DE TIJD10. NEEM DE TIJD……

Valkuilen bij hulp mishandeling Valkuilen bij hulp mishandeling 

•• Ontkennen (taboe)Ontkennen (taboe)
•• Afwijzen (weerstand)Afwijzen (weerstand)
•• Niet geloven (fantasie?)Niet geloven (fantasie?)
•• Afwachten (zal wel oplossen)Afwachten (zal wel oplossen)
•• Afhouden (weet me geen raad,onmacht)Afhouden (weet me geen raad,onmacht)
•• Emoties dempen (snel Emoties dempen (snel opl.nietopl.niet luisteren)luisteren)
•• Invullen eigen gevoel (Invullen eigen gevoel (ambivalambival s.o. s.o. ontkontk.).)
•• S.o.gaat aanpassen,uit angst voor afwijzing S.o.gaat aanpassen,uit angst voor afwijzing 

(rolomkering)(rolomkering)
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Valkuilen bij hulp 2Valkuilen bij hulp 2
•• Gevoelens projecterenGevoelens projecteren
•• Invullen (moeilijk, intiem, los? Vragen!)Invullen (moeilijk, intiem, los? Vragen!)
•• Manbeeld veranderen (U bent niet Manbeeld veranderen (U bent niet 

verantwoordelijk)verantwoordelijk)
•• Adviseren, oplossen (wat wil Adviseren, oplossen (wat wil soso zelf?)zelf?)
•• Overreden tot vertrouwen (Overreden tot vertrouwen (schijnvertrschijnvertr

bespreekbaar maken)bespreekbaar maken)
•• Beschermen (opnieuw Beschermen (opnieuw afhafh.,niet serieus, leren!).,niet serieus, leren!)

DUS: GRENZEN AANGEVEN! Eerlijk zijn,wat je wil, DUS: GRENZEN AANGEVEN! Eerlijk zijn,wat je wil, 
kan.kan.

HulpverlenerskruisHulpverlenerskruis (actief)(actief)

•• OveridentificatieOveridentificatie Afstand nemenAfstand nemen
•• ReddenRedden Verwijzen,formeelVerwijzen,formeel
•• Onmogelijke strevenOnmogelijke streven Prof. Prof. facadefacade
•• Voor cliVoor cliëënt sprekennt spreken cl. Categoriserencl. Categoriseren
•• Cl. Willen reddenCl. Willen redden machteloosmachteloos
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HulpverlenerskruisHulpverlenerskruis (passief)(passief)

•• OveridentificatieOveridentificatie:: Afstand nemen:Afstand nemen:
•• Somber, moedeloosSomber, moedeloos Cynisch wordenCynisch worden
•• Roddelen over cl.Roddelen over cl. BagatelliserenBagatelliseren
•• Agressief behandelenAgressief behandelen BlamingBlaming the the victimvictim


