
0182-680888

Carolien van der Ham 

Anita Geuze



Signaleren kindermishandeling

 Definitie  
 Vormen van mishandeling 
 Signaleren
 Gesprek met de ouders
 Gesprek met het kind
 Meldcode
 AMK melding



Kindermishandeling

Elke voor de 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 en van 
onvrijheid staat,

actief of passief opdringen,

waardoor ernstige schade aan de minderjarige wordt berokkend of 
dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van 
fysiek letsel of psychische stoornissen



Definitie (simpel)

Herman Baartman, emeritus hoogleraar Preventie en 
hulpverlening inzake kindermishandeling (VU) :

‘Wanneer ouders of verzorgers dingen doen, of juist 
dingen nalaten die de veiligheid en het welzijn van 
een kind ernstig bedreigen’. 



Vormen van Mishandeling

 Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing

 Psychische (emotionele) mishandeling en verwaarlozing

 Affectieve verwaarlozing

 Seksueel misbruik

 Pedagogische verwaarlozing

 Getuige van huiselijk geweld

 Kinderen in de knel bij (v)echtscheiding

 Münchhausen by Proxy



Signaleer!

 Het komt echt voor!!!
 Neem je gevoel serieus
 Wees alert op signalen en risicofactoren
 Bespreek het thema geregeld 
 Praat erover met iemand in de (werk)omgeving
 Schakel het protocol in
 Handel tot de mishandeling stopt
 Schakel iemand of hulpverlening in 
 Bel het AMK voor advies/consult of maak een 

melding 
 Bel de politie



Wat zeggen slachtoffers van mishandeling

 Waarom keek iedereen toe en heeft niemand iets 
gedaan? 

 De schade is onherstelbaar
 Er was geen betrokkenheid en medemenselijkheid
 Ik leefde 24 uur per dag in angst; dit staat in niet in 

verhouding tot de angst die de omgeving heeft om in 
te grijpen.

 Niet geschoten is altijd mis
 Een luisterend oor gaf me vertrouwen om te gaan 

praten
 Een kaartje met een telefoonnummer hielp



Gedragssignalen kind 

 Timide, depressief
 Weinig spontaan
 Passief, lusteloos, weinig interesse in het spel
 Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
 In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
 Labiel
 Erg nerveus
 Hyperactief
 Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 Negatief lichaamsbeeld
 Agressief, vernielzucht
 Overmatige masturbatie
 Agressief
 Speelt weinig met andere kinderen
 Wantrouwend
 Niet geliefd bij andere kinderen
 Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders
 Angst om zich uit te kleden
 Angst voor lichamelijk onderzoek
 Verstijft bij lichamelijk contact
 Overdreven aanhankelijk
 Vermijdt oogcontact

WEES ALERT  OP:
 Plotselinge gedragsverandering
 Het kind gedraagt zich niet naar leeftijd
 Slechte leerprestaties
 Rondhangen na school
 Taal- en spraakstoornissen



Lichamelijke signalen

 Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab-en bijtwonden
 Groeiachterstand
 Te dik
 Slecht onderhouden gebit
 Geregeld buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
 Kind stinkt, heeft geregeld smerige kleren aan
 Oververmoeid
 Vaak ziek
 Ziektes herstellen slecht
 Kind is hongerig
 Eetstoornissen
 Achterblijvende motoriek
 Niet zindelijk op leeftijd dat het hoort



Signalen ouders

 Onverschillig over het welzijn van het kind 
 Laat zich geregeld negatief uit over het kind 
 Troost het kind niet 
 Laat merken het niet meer aan te kunnen 
 Is verslaafd 
 Is ernstig (psychisch) ziek 
 Kleedt het kind te warm of te koud aan 
 Zegt geregeld afspraken af 
 Vergeet preventieve inentingen 
 Houdt het kind vaak thuis van school 
 Heeft irreële verwachtingen van het kind 
 Zet het kind onder druk om te presteren



Omgevingssignalen

 Gezinssituatie verstoord  
 Combinatie van stressvolle omstandigheden, 

zoals slechte huisvesting, financiële 
problemen en relatieproblemen

 Sociaal isolement
 Alleenstaande ouder
 Partnermishandeling
 Gezin verhuist geregeld
 Slechte algehele hygiëne



Risico-inschatting 

Risicofactoren 
• Jeugdige 
• Opvoeding en verzorging
• Ouders
• Omgevingsfactoren
• Gezinsfactoren



Kindcheck
 Wat is de kindcheck?
 Wanneer doe je de kindcheck?
 Verantwoordelijkheid?
 Verbreken vertrouwensrelatie?
 Hoe doe je de kindcheck?



Meldcode volgen

 Volg interne meldcode 

 www.ggznederland.nl



Stappenplan



AMK: Advies en consult

 Laagdrempelig telefonisch/ mondeling contact

 Een- of meermalig contact, casusbespreking

 Handelingsadvies (volg meldcode) 

 Eigen verantwoordelijkheid

 Registratie op nummer (1 jaar) (vraag ernaar)

Kern is meedenken en coachen van de 
advies/consultvrager van een anonieme casus 



Gesprek met ouders

 Bespreek je zorgen tijdig
 Beschuldig niet, benoem je zorgen (feiten), 

zwak niet af.
 Benoem je zorgen in een vroeg stadium
 Je hebt de taak te signaleren en je zorgen 

over een kind te benoemen en te bespreken. 
Benoem het protocol

 Verwijs zo mogelijk naar de hulpverlening
 Je meldt ‘een vermoeden’ bij het AMK 



Weerstand van ouders
 Weerstand 
Vermijd eigen emotie 
Probeer niet eerst de weerstand van de ander te veranderen  
 Accepteren
Accepteer de weerstand 
Vraag door op wat de ouder aangeeft. 
Begrijp en benoem waarvoor hij of zij bang is.
 Motiveren
Miscommunicatie
Neem vooral de tijd. 
 Bespreek 
Bespreek je zorgen tijdig en kom er op terug 
Je hoeft het niet 100% zeker te weten; benoem wat je ziet/ denkt/ voelt 



Spreek het kind (indien mogelijk)

 Wees oprecht
 Sluit aan bij het kind
 Luister actief
 Accepteer wat het kind zegt
 Val de ouders niet af
 Stel korte open vragen
 Geef uitleg
 Beloof nooit geheimhouding



Wie staat je te woord
 Via 0900-123 123 0  of 0182- 680888
 Telefoniste 
 Meldingendienst:
1. Maatschappelijk werker of 
2. Vertrouwensarts 



Informatie-uitwisseling
 Openheid over vermoedens en over de informatie 

uitwisseling
 Gegevens feitelijk (objectief) en actueel
 Gerelateerd aan (vermoedelijke) kindermishandeling
 Vastleggen in dossier
 Bij het geven van informatie op verzoek van het 

AMK; laat het accorderen
 Artikel 40 A Wet  BIG
 Artikel 1:240 Burgerlijk Wetboek
 Onderlinge afspraken instanties 



Melding> onderzoek AMK

 Onderzoek (ongeveer 3 maanden)

(door maatschappelijk werker, vertrouwensarts en/of 
gedragswetenschapper)

 Gesprek met ouders/ kind /informanten

 Verwijzing /overdragen aan hulpverlening 

(huisarts en Jeugd Gezondheidszorg worden geïnformeerd)

 Feedback aan melder

 Afsluiting met brief aan ouders

 Rappel (3 tot 6 maanden) > hermelden?



Vervolg na AMK onderzoek

▪ Let op: AMK stopt bemoeienis (onderzoek)

▪ Geen inzet van hulpverlening mogelijk >alert maken 

professioneel netwerk

▪ Vrijwillige hulpverlening op gang brengen

▪ Raad voor de Kinder-bescherming (rechter)

• >OTS onder toezichtstelling van het kind

• >UHP uithuisplaatsing 

▪ Aangifte 



AMK Zuid Holland
Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling
Zuid Holland

Crabethpark 24
2801 AP  Gouda

Tel.: 0182 - 680888
Tel.: 0900 - 123 1230

Toekomst 2015: Transitie jeugdzorg naar gemeenten 

AMHK 
Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 



Let op   

Deze informatie is gegeven op 17 september 2014.
Op dit moment is er sprake van sterk veranderende maatschappelijke 
ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg. Daarom zal de inhoud van deze informatie 
mogelijk ook veranderen als het AMK in 2015 overgaat in het AMHK (Advies en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). 
Op dit moment is er onvoldoende duidelijkheid te geven over deze toekomstige 
ontwikkelingen. We vragen dan ook rekening te houden met het feit dat deze 
informatie uitdrukkelijk gaat over de situatie van dit moment.


