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Aandacht voor de kinderen 
Henriëtte Eggen 
 

  ‘Mijn moeder is erg 
somber, soms ligt ze de 

hele dag op de bank’ 

‘Mijn vader is soms   
zomaar boos, terwijl ik 

niks gedaan heb’ 
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Even voorstellen 

• Henriëtte Eggen 
• Aandachtsfunctionaris voor gezinnen met 

kinderen binnen de GGZ Duin en Bollenstreek 
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onderwerpen 

• KOPP 
• Meldcode 
• Hoe ga je in gesprek met ouders 
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KOPP 
.Aanmeldingen 
 
.Waarheen 

 
 .Welke groepen  
 
.Websites 
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Laagdrempelig 

• Praten met de kinderen (zelf of met preventie) 
• KOPP groepen (spel/praatgroepen) 
• Opvoedingsondersteuning (Triple P) 
• Mijn baby en ik 
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Met indicatie 

 Eerst Bureau Jeugdzorg voor een verwijzing 
 
– GGZ Kinderen en Jeugd 
– Cardea Jeugdzorg  
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Goede website 

 
Websites: www.kopopouders.nl voor ouders 
            www.kopstoring.nl voor kinderen en jongeren 
Folders:   KOPP groepen 
      
    



Defintie kindermishandeling 

• Kindermishandeling is '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'.  
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Meldcode 

• stap 1: signaleren 

• Stap 2: collegiale consultatie 

• Stap 3: een gesprek met de client 

• Stap 4: weging risico taxatie binnen je team BPE 

• Stap5: beslissen hulp organiseren of melden 
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Ongemotiveerd en zorgelijk 

• AMK 
• Steunpunt Zorg en Overlast 
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 Hoe voer je een gesprek met 
de ouders 
 
 
  

Denk aan het uitgangspunt: 

 geen ouder heeft een kind op de wereld gezet met de 
bedoeling hem of haar pijn te doen. 
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Aandacht voor de kinderen 

• Wat zijn mogelijkheden voor ondersteuning 
binnen een  gezin? 
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Cijfers 
• 1,6 miljoen KOPP kinderen in Nederland 
• 15 % van alle ouders ervaart opvoedproblemen 
• 3 % van de kinderen blootgesteld aan kindermishandeling 

 
 

 
 

Bronnen: www.rivm.nl 
 www.nji.nl 

www.nu.nl   



Nederlandse kinderen zijn de 
gelukkigste kinderen van 
westerse wereld 
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Inventariseren ideeën 

• Hoe en wanneer kun je ouders het beste 
informeren over de mogelijkheden? 



Dilemma’s welke we tegen komen 
binnen de GGZ 
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Aandachtsfunctionaris 

• Henriëtte Eggen:  h.eggen@ggzduinenbollenstreek.nl  
    0252-502008 / 06-29516698 
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Contact preventieafdeling jeugd 
Je kunt mailen naar: 
Preventie@ggzkinderenenjeugd.nl 
 
Of informatie vinden op: 
www.ggzkinderenenjeugd.nl/preventie  
 
 

 

 


