Factsheet: Kindermishandeling

Deze factsheet is onderdeel van een serie van meer dan 25
factsheets. Het doel van de factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifiek typen geweld,
mishandeling, misbruik, verwaarlozing en/of uitbuiting.
Voorbeelden van dergelijke specifieke typen zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, kindoudergeweld, ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg, eergerelateerd geweld, stalking, online
seksuele intimidatie en mensenhandel.
Hieronder volgen een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je
erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen
van de meldcode.
Wat is kindermishandeling?
De Jeugdwet definieert kindermishandeling als: ‘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.’
Vormen
Kindermishandeling kent verschillende vormen, zoals lichamelijke mishandeling of verwaarlozing,
psychische mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik (ook online) en het getuige zijn van
(partner)geweld. Specifieke vormen van lichamelijke mishandeling zijn schudden van een baby met
hersenletsel als gevolg, pediatric condition falsification en meisjesbesnijdenis.
Veiligheid en risico’s inschatten
Veel kennis over risico- en beschermende factoren is samengevat in diverse Richtlijnen
kindermishandeling.
Enkele aandachtspunten:
▪

Risicofactoren vergroten de kans op kindermishandeling.

▪

Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op het ontstaan of herhaling van kindermishandeling.

▪

De belangrijkste risicofactoren hebben te maken met kenmerken van de ouders en de
leefomstandigheden van het gezin.

▪

Partnergeweld is een belangrijke risicofactor.
Verschillende instrumenten kunnen helpen om een risicotaxatie te maken. In de praktijk blijken er
soms misverstanden te zijn over risicotaxatie. Lees hier meer over in de publicatie Veiligheid en
risico’s inschatten: wat helpt.
Verschil tussen acute en structurele onveiligheid

▪

▪

Bij acute onveiligheid kan het o.a. gaan om direct fysiek gevaar of afwezigheid van basale
verzorging bij zorgafhankelijke kinderen
Bij structurele onveiligheid gaat het om gezinnen of huishoudens waar sprake is van zich
herhalende of voortdurende onveilige gebeurtenissen en situaties. Deze structurele onveiligheid
wordt (soms bij gebrek aan ‘kindsignalen’) door veel beroepskrachten niet gesignaleerd.
Signalen: Hoe zie ik dat een kind slachtoffer kan zijn?
Kinderen laten soms geen signalen zien en lijken goed te functioneren, ondanks veel problemen bij
de ouders. Toch kan er sprake zijn van onveiligheid in de opvoedingssituatie. Er bestaan veel
overzichten van signalen van kindermishandeling.
Vrijwel alle signalen van kindermishandeling zijn aspecifiek: niet één kenmerk in uiterlijk, gedrag
of ontwikkeling is specifiek voor kindermishandeling en alle kenmerken kunnen ook een signaal
zijn voor andere problemen. Belangrijker dan kennis over signalen is daarom misschien wel een
‘gevoeligheid’ voor signalen en het wegen ervan.
Professionals die met volwassenen werken dienen de kindcheck uit te voeren. Dit maakt deel uit
van de meldcode en is dus niet vrijblijvend. Professionals zijn er verantwoordelijk voor om de
meldcode te volgen bij signalen en feiten die een vermoeden van kindermishandeling onderbouwen.
Aandachtspunten
Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te
gebruiken (zie deze link). Algemene meldcode richtlijnen (zoals de 5 stappen) staan niet op deze
factsheet beschreven – bezoek daarvoor de link.
Wijziging meldcode per 1 januari 2019: Het bij Veilig Thuis melden van vermoedens van
kindermishandeling is met ingang van 1 januari 2019 noodzakelijk in alle gevallen waarbij sprake is
van acute en/of structurele onveiligheid.

