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Wat wil ik je meegeven?

• De urgentie voelt van het thema (o.a. door pandemie)

• Weet waar je op moet/kunt letten (risicofactoren en signalen)

• Kunt handelen als dat nodig is (meldcode) 

• Oplossingsrichtingen kunt benoemen (integrale aanpak)

• Minder onmacht voelt (mogelijkheden en tips)

Dat je aan het eind van deze les:
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Ontwikkelingen in tijden van Corona
Negatief
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Binnen gezinnen

• Bestaande spanningen lopen op, er is geen uitlaatklep

• Nieuwe spanningen ontstaan

• Angsten versterkt vanwege corona

• Toenemende werkloosheid

Voor slachtoffers

• Weinig escape-mogelijkheden

• Eenzaamheid

Hulpverlening

• Gezinnen raken uit beeld

• Hulpverlening op afstand, niet fysiek aanwezig

Algemeen

• Meer (?) meldingen 

• Meer (?) uithuisplaatsingen



5



Ontwikkelingen in tijden van Corona
Positief
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Binnen gezinnen

• Rust in het gezin, want geen hoge eisen vanuit hulpverleners

• Grote mate van zelfredzaamheid

Voor slachtoffers (en plegers)

• Nieuwe mogelijkheden voor contact en steun

Hulpverlening

• Afname van bureaucratie en regels, meer eigen initiatief mogelijk

• Nieuwe initiatieven, nieuwe mogelijkheden

Algemeen

• Veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling in politiek en 
media



Samen tegen kindermishandeling

• Het komt meer voor dan je misschien zou denken

• Het neemt niet af

• Het is wettelijk verboden

• Het is schadelijk op korte termijn

• Het is schadelijk op lange termijn

• Het wordt van generatie op generatie overgedragen

• Het levert hoge maatschappelijke kosten op

• Het is verkeerd, niet wenselijk, je gunt het niemand

Waarom is aandacht voor het onderwerp zo belangrijk?
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Ongeveer 3% van alle 
kinderen heeft te 
maken met een 

onveilige thuissituatie



Prevalentie kindermishandeling

“In 2017 zijn in Nederland tussen de 

90.000 en 127.000 kinderen en jongeren 

van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een 

vorm van kindermishandeling. Dat is 

ongeveer 3 procent van alle kinderen in 

Nederland. Het gaat hierbij om kinderen 

waarbij professionals mishandeling 

hebben gesignaleerd. Aangezien niet alle 

gevallen van kindermishandeling 

gesignaleerd worden geldt 3 procent als 

ondergrens.”

8Bron:https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling


Prevalentie kindermishandeling

• Alleen meldingen bij Veilig Thuis

• Topje van de ijsberg?

• Wanneer professionals zich zorgen maken

• Op dat moment nog niet nader onderzocht

• Mate van subjectiviteit

• Zelfrapportage

• Overrapportage: momentopname

• Onderrapportage: slachtoffer/pleger ziet situatie zelf niet als 

kindermishandeling

Kanttekeningen
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Kindermishandeling

“ Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 

seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 

afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 

opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of 

dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 

vorm van fysiek of psychisch letsel.” 

Jeugdwet, artikel 1.1
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NB: kindermishandeling komt in 

alle lagen van de bevolking voor

Risicofactoren

Als ouderschap onder druk staat door: 

• Leefomgeving 

• Gezinssituatie

• Ouderfactoren

• Kindfactoren

• Stress 

Omstandigheden die de kans op kindermishandeling vergroten
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NB: soms 
helemaal 

géén 
signalen!

Signalen

Wat kun je oppikken als professional of buitenstaander: 
• Fysiek letsel

• Gedrag van een kind (internaliserend én externaliserend)

• Psychische gesteldheid van een kind en/of een ouder

• Bejegening van het kind door de ouders (en omgekeerd)

Waar kun je nog meer op letten?
• “Onderbuikgevoel”

• Risicofactoren 

• Wat een kind zegt (disclosure) 

• Wat een ouder zegt

• Als meerdere mensen in de omgeving zich zorgen maken (!)
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Zaken die kunnen duiden op kindermishandeling



Gevolgen van kindermishandeling

• Korte termijn
• Verwondingen, letsel
• Stress, trauma 
• Gedragsproblemen (externaliserend én internaliserend)
• Problemen op school (ontwikkelingsachterstand, uitval en verzuim)

• Lange termijn
• Lichamelijke schade (lijf, hersenen, ontwikkelingsachterstand)
• Psychische schade (hechting, emotieregulatie, angsten, trauma, pttss)
• Intergenerationele overdracht
• Maatschappelijk kosten (jeugdzorg, criminaliteit, GGZ, verzuim, werkloosheid)

13



Wat kun je doen?

• Signalen herkennen bij kind

• Signalen herkennen bij ouder

• Praten met anderen

• Je zorgen delen met anderen

• Veilig Thuis vragen om hulp en advies

• Praten met het kind

• Praten met de ouder

Verschillende mogelijkheden

14Zie ook: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Je hoeft het niet in je 
eentje op te lossen!

http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/


Wat moet je doen?

• Stap 0: wees je er altijd van bewust dat er sprake kan zijn van 
onveiligheid in een gezin

• Kindcheck

• Probeer het gezin (ouders, kinderen) mee te nemen in alle stappen

• Je hebt als professional de plicht om de meldcode te volgen, niet de 
plicht om te melden. Je hebt meldrecht 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Wat moet je doen?
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: 5 stappen
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Afwegings
kader Gesprek



Integrale aanpak kindermishandeling

• Preventie, ouders versterken

• Alle ouders (universele preventie)

• Kwetsbare groepen, risicogroepen (selectieve preventie)

• Gezinnen waar sprake is van onveiligheid (geïndiceerde preventie)

• Herkennen, signaleren, er alert op zijn 

• Bespreekbaar maken, taboe doorbreken

• Professionals

• Ouders

• Kinderen 

• Interventie(s) plegen om onveiligheid te stoppen

• Opgelopen schade beperken/herstellen (bijv. traumatherapie)

Verschillende sporen, verschillende spelers 



Wat kun je nog meer doen?

• Contact maken

• Een relatie opbouwen

• Vragen hoe het gaat 

• Een luisterend oor bieden 

• Een veilige plek bieden, in elk geval tijdelijk

• Praktische steun of hulp bieden 

Voor ouder en kind:
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Hoor mij,
zie mij, 

steun mij!

Het is niet jouw schuld!



Ten slotte
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Wat kun jij doen? Hoe kun je 

betekenisvol zijn?

Verstand

Regels

Hart

Gevoel

LEF



Mail: s.l.ketner@pl.hanze.nl

Twitter: @ketnersusan

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/drsusanketner/

Contact?

mailto:s.l.ketner@pl.hanze.nl
https://nl.linkedin.com/in/drsusanketner/

