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FIet signalerenvan

De landelijke prevalentie van kindermishandeling ligt rond 3

procent. Dat betekent dat ongeveer 119.000 kinderen jaar-

lijks slachtoffer zljn van mishandeling. Een maatschappelÍjk
probleem dat niet alleen een ernstige bedreiging vormt voor de

lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen, maar ook

voor hun ontwikkeling. Klndermishandeling vormt een risico
voor het ontstaan van diabetes, depressíe, posttraumatische

stressstoornis, risicogedrag en relatieproblemen. De kans op

intergenerationele overdracht is groot. JaarlÍjks overlijden in
Nederland veertig tot vijftig kinderen aan de gevolgen van hui-
selijk geweld. Vroeg ingrijpen is daarom essentieel. Schattingen
van het aantai gevallen van kÍndermishandeling dat op de SEH

wordt gemist, lopen uiteen van 11 procent tot 64 procent.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd onder een heteÍogene groep veÍ-
pleegkundigen werkzaam op de SEH (n=24), door een enquète

bestaand uit meerkeuzevragen en open antwoordvelden. De

gebruÍkte enquète ls tot stand gekomen door literatuuron-
derzoek en semigestructureerde interviews met experts op

het gebied van kindermishandeling. De enquète is globaal

ingedeeld in de domeinen kennis, gedrag, omstandigheden en

ontwikkelbehoeft e. Na enkele feedbackronden zljn 28 vragen
vastgelegd. De enquéte is vervolgens verspreid ondeÍ 30 poten-

tiële deelnemers, die bestond uit High Care-, SEH- en kinderver-
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pleegkundlgen werkzaam op de SEH. Dit leverde 24 ingevulde

vrageniijsten op, een Íesponspercentage van 80 pÍocent.

Basiskennis
Twee derde van de respondenten geeft aan de vijf stappen van

de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling redelijk

tot goed te kennen. Gevraagd naar kennis van de wettelijke
deflnitie van kindermishandeling, Ís dit bijna negen van de

tien. Verpleegkundigen op de SEH lijken zich dus op rudimen-

tair niveau bewust te zijn van de uiteenlopende vormen van

kindermishandeling. Deze kennis is belangrljk om verschillen-

de vormen van kindermishandeling te kunnen signaleren. Het
overgrote deel geeft aan te letten op een breed spectrum aan

signalen - naast wonden en blauwe plekken - ook op aspecten

zoals verwaarlozing en verstoorde interactie tussen ouder en

kind.

Een overweldigende g5procent van de respondenten vindt dat
de verpleegkundige op de SEH een unieke en onmisbare positie

heeft in het signaleren van kindermishandeling. Op basis

hiervan lijkt een gedegen fundament te bestaan voor verdere

ultbouw van de handelingsvaardigheid en -bereidheid.

Ruisopdelijn
Ondanks het hoge zelf-gerapporteerde kennisniveau, geeft

ruim twee derde van de respondenten aan wel eens discussie
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met collega's te voeren over wat nou kindeÍmishandeling is en

wat niet. Dit suggereert dat de wettelijke kaders niet volstaan

als praktijkinstrument om kindermishandeling te kunnen clas-

siflceren. Deze muitiinterpretabiliteit geeft ruimte voor ruls

en gemiste of veronachtzaamde signalen. Blijkens de voorbe-

reidende expertintenriews spelen factoren zoals eigen normen,

waarden en omgangsvormen hierÍn mogelijk een ro1.

Ruim 70 procent geeft aan graag gebruik te willen maken

van een laagdrempelige overlegmogelijkheld met een interne

expert. Oftewel: behoefte aan een vertrouwde sparringpartner.

Op de werkvloer hadden enkele in de materie gespecialiseerde

verpleegkundigen zich al beschikbaar gesteld als vraagbaak,

maar zíj waren ten tljde van het onderzoek geen onderdeel van

d e offi ciële infrastructuur.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan zichzelfniet vol-

doende geschoold te vinden om alle facetten van de meldcode

te kunnen hanteren. Hierbij bestond geen evident verschil in ja-

ren werkervaring. Voorts geeft ruim twee derde aan bang te zijn

onterechte verdenkingen te uiten, een derde geeft aan bang te

zijn de behandelrelatie te schaden. Deze resultaten zijn analoog

aan bevindingen uit bestaande literatuur.

Verdiepingsslag gewenst
De respondenten werd gevraagd naar scholingsbehoefte. Hierin
kwamen gespreksvoering met de ouders/verzorgers van een

kind, de samenwerking met Veiiig Thuis en scholing over het

signaleren van kindermishandeling het sterkst naar voren. De

scholingsbehoefte op het gebied van signalering lijkt ietwat
verassend in het licht van de goede zelf gerapporteerde theo-

retische kennis en het breed georiënteerde signaleringsgedrag.

Het verrast minder wanneer deze wordt afgezet tegen het fre-
quente discussiëren over wat nou eigenlijk kindermishandeling
is en de aanzienlijke behoefte aan laagdrempelig intercollegiaal

overleg met een interne expert.

Vermoedelijk speelt ook de angst voor het uiten van onte-

rechte verdenkingen mee. Dit werpt de vraag op of primalr de

signaleringsvaardigheden moeten worden verbeterd, of dat de

focus juist moet worden gelegd op het kantelen van de houding
jegens vermeende onterechte meldingen, en kindermishan-

deling in het algemeen. Het grootste deel van de bevraagden

staat in dit kader positieftegenover casuïstiekbesprekingen als

s cholingsinterventie.

Bij het uiteenzetten van de onderzoeksresultaten springen ver-

pleegkundigen met ervaring op een kinderafdeling in het oog.

Zij dichten zichzelfvaker een essentiële ro1 toe in het signaleren

van kindermishandeling, tonen een relatief grotere handelings-

bereldheid en gaan vaker in discussie met collega's over het

duiden van signalen. Het lijkt aannemelijk dat deze subgroep

op de SEH een aanjagende rol heeft in het bespreken en melden

van kindermlshandeiing.

Aanbevelingen
Consolidatie en verdieping zijn de pijlers waarop de vier voor-

naamste aanbevelingen rusten: de basis versterken, frequenter

overleg, in gesprek over kindermishandeling, en dit structure-

ren. Er gaat al veel goed: lnterne handelingspaden en richtlijnen
worden geactualiseerd, de basiskennis is aanwezig en de ur-
gentie wordt gevoeld. Relatief kleine aanvullingen kunnen deze

basis nader versterken, zoals action cards met de eerste paar te

zetten stappen en een lijstje voorbeeld-openingszlnnen.

Bij signalen van kindermishandeling op de SEH bestaat een

grote behoefte aan de mogelljkheid tot IaagdrempelÍg collegiaal

overleg. Beschikbaarheid van een daartoe aangewezen co1-

Iega zou een optie kunnen zijn, zoals een kinder- of forensisch

verpleegkundige. Ook Iiggen kansen in bestaande bronnen,

zoals het raadplegen van Veilig Thuis, advisering door het LECK

en scholingsmogelijkheden van Augeo. Mogelijk worden deze

kanalen nog onvoldoende benut, of sluiten zij onvoldoende aan

op de ervaringen van de dagelijkse praktijk op de SEH. Dit zou

gebied van nader onderzoek kunnen zljn.

Verpleegkundigen moeten worden aangemoedigd met elkaar

in gesprek te gaan over wat kindermishandeling is. Bespreek

elkaars omgangsvormen, eigen opvoedÍngsnormen en -waar-

den met elkaar. Ondanks beschikbaarheid van wettelijke kaders

bestaan (grote) onderlinge verschillen in wat a1s mishandeling

moet worden geduid, gesignaleerd en gemeld. Casuïstiekbe-

sprekingen kunnen helderheid verschaffen, of een spelvorm.

Intercollegiale gesprekken zouden structureel gefaciliteerd kun-

nen worden door de werkgever, liefst onder begeleiding van een

expert op het gebied van kindermishandeling.

Deze aanbevelingen en kleine verbeteringen kunnen syner-

getisch behoorlijke resultaten opleveren. Vereist is echter dat

de werkgever het concept implementeerl en de uren vergoedt.

Scholing is essentieei. Bij het intreden van nieuwe werknemers

komen nieuwe opvattingen de groep binnen. Dit betekent dat

scholingen en casuistiekbesprekingen een structureel karakter

moeten hebben. De discussie over wat kindermÍshandeling is,

is nooit af.

Het volledige artikel, inclusief bijlagen, is te vinden op

www.v e ntic ar e.nl/het-l aat st e -ke nnisb ank.ht ml
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