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Protocol Kindermishandeling 
 
Inleiding 
Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kin- 
deren en ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. Zij zijn degenen die in actie 
moeten komen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit 
protocol vertelt hoe u dat moet doen 
Kinderen die worden mishandeld vertellen hier meestal niet uit zichzelf over, en dat geldt 
ook voor degenen die mishandelen. Daarom is het nodig dat beroepskrachten, die vanwege 
hun functie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van die kinderen en hun ouders, in actie 
komen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. In de praktijk 
leidt dit tot vragen als: wanneer is iets kindermishandeling en waar merk je dat aan? Wat 
moet je doen of juist niet doen als je kindermishandeling vermoedt? Wie is waarvoor 
verantwoordelijk? Bij wie kun je terecht? Wat zeg je tegen de ouders? Welke hulp is er 
nodig? Dit protocol geeft antwoord op deze en andere vragen. 
 
 
De stappen in het kort 
1 breng de signalen in kaart 
2  vraag advies aan deskundige collega, aandachtsfunctionaris, bij organisatie veilig 
thuis en/of het Steunpunt Huiselijk Geweld 
3  praat met cliënt, ouder(s) en/of kind 
4  weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld 
5  beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij Veilig thuis en/of het Steunpunt 
Huiselijk Geweld. 
 
 
 
Belangrijk: volg de stappen in dit protocol. Dat hoeft niet noodzakelijk in deze volgorde. U 
kunt ook stappen herhalen als de situatie daarom vraagt. 
 
Belangrijk: ga altijd uit van uw eigen deskundigheid. Als beroepskracht heeft u kennis van de 
ontwikkeling van kinderen en bent u bij uitstek degene die afwijkend gedrag kan signaleren. 
Vertrouw op uw kennis, ervaring en intuïtie en bespreek uw zorgen ook met anderen binnen 
de organisatie. 
 
Definitie van kindermishandeling 
Elke vorm van voor 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 
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opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan 
de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (wet op de jeugdzorg) 
 
Een kortere definitie is: 
Kindermishandeling is het doen en laten van ouders, of anderen in een soortgelijke positie 
ten opzichte van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid 
of welzijn van het kind. (Baartman, 2010) 
 
Toelichting op het begrip ouders 
In de definitie duidt de term ‘ouders’ op de biologische ouders, maar ook op stiefouders, 
adoptief- ouders en pleegouders. Door de toevoeging ‘andere personen tot wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat’ heeft de definitie ook  
betrekking op anderen van wie het kind afhankelijk is voor aandacht, bescherming en 
verzorging. De term ‘onvrijheid’ verwijst naar het loyaliteitsconflict dat kan ontstaan als 
ouders of andere bekenden, bijvoorbeeld broers of zussen, andere familieleden, kennissen 
of buren, een kind mishandelen. 
 
 
De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling. 
 
Lichamelijke mishandeling: 
 Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of 
schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, 
schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking. 
 
Lichamelijke verwaarlozing: 
Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig 
heeft, zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en 
benodigde medische verzorging. 
 
Psychische of emotionele mishandeling: 
Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, 
achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet 
kan voldoen, getuige zijn van huiselijk geweld. 
 
Psychische en emotionele verwaarlozing: 
Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig 
heeft: Aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en 
bevestiging. 
 
Seksueel misbruik: 
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Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd en ontwikkeling, of 
seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten 
van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen 
van pornografisch materiaal bij kinderen, of het besnijden van de vagina, valt onder seksueel 
misbruik. 
 
Stap 1: Breng de signalen in kaart (max. 1 maand) 
 
De signalen die ouders of kinderen uitzenden zijn niet altijd herkenbaar als teken van 
kindermishandeling. En soms gaat het om een vaag gevoel bij de hulpverlener dat niet direct 
te herleiden is tot duidelijke signalen. Waar moet je alert op zijn? 
Het overzicht van risico- en beschermende factoren en van signalen die kunnen wijzen op 
kindermishandeling wijst u de weg.  
 
Breng de signalen die een vermoeden van kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in 
kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die 
worden gezet en de besluiten die worden genomen. 
 
 
Risico- en beschermende factoren 
Er zijn allerlei factoren van invloed op het welzijn en de gezondheid van kinderen. Als u zich 
zorgen maakt om een kind is het belangrijk dat u zo objectief mogelijk beschrijft wat u ziet of 
hoort. Kijk daarbij naar zowel de risico’s als de factoren die juist beschermend zijn. Al 
voldoet een gezin aan meerdere risicofactoren, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat er 
werkelijk sprake is van kindermishandeling. De beschermende factoren kunnen het risico 
juist weer verkleinen. Daar moet u dus ook op letten. 
 
Belangrijk: objectief signaleren 
In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide lijst signalen. Ook hier is de regel: trek niet te snel  
conclusies en ga niet interpreteren. Met andere woorden: signaleer objectief en niet 
subjectief. Beschrijf dus concrete, feitelijke signalen. Schrijf bijvoorbeeld: ‘Stefan ziet wit, 
heeft wallen onder de ogen en strakke trekken in zijn gezicht’ in plaats van: ‘Stefan ziet er 
slecht uit’. 
 
Belangrijk: wees zorgvuldig 
Het opmerken van de signalen in de lijst hierna hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden 
van kindermishandeling. Een andere oorzaak is ook mogelijk. Bovendien is deze lijst niet 
volledig. Ook andere signalen, die niet in deze lijst staan, kunnen wijzen op 
kindermishandeling. Met andere woorden: wees zorgvuldig. 
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Risicofactoren voor kindermishandeling 
 
Ouders 
•  mishandeling van een eerder kind; 
•  mishandeling of verwaarlozing in eigen verleden; 
•  persoonlijkheidsstoornis: impulsiviteit, instabiliteit, agressie, suïcideneiging, moord; 
•  verslaving: alcohol, drugs, gokken; 
•  (lichte) verstandelijke handicap; 
•  ontkenning ernst kindermishandeling; 
•  verbaal of lichamelijk relationeel geweld; 
•  vader of moeder is jonger dan 20 jaar; 
•  alleenstaand ouderschap; 
•  afhoudend jegens gezondheidszorg en hulpverlening (no-show’s). 
 
 
Omgeving 
•  financiële problemen (armoede); 
•  werkloosheid, lage opleiding, gebrek aan perspectief; 
•  weinig steun van familie en omgeving (isolement); 
•  nieuwe migranten, illegalen. 
 
 
Kind 
•  ongewenst of tegenvallend kind; 
•  huilbaby; 
•  kind met (meervoudige) handicap; 
•  kind met ontwikkelings- en gedragsprobleem (ADHD, autisme, ODD); 
•  prematuur of dysmatuur geboren kind; 
•  adoptiekind, pleegkind of stiefkind; 
•  groot gezin van drie of meer kinderen; 
•  kind dat eerder mishandeld is. 
 
 
 
Gezin, interactie tussen ouder en kind 
•  gebrek aan kennis over opvoeding, vreemde verwachtingen of opvattingen; 
•  negatieve ouder-kindinteractie; 
•  ongewenste zwangerschap; 
•  negatief ervaren zwangerschap (medische complicaties, geweld, relatieproblemen); 
•  stressfactoren in gezin (verhuizing, scheiding). 
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Beschermende factoren 
 
Ouders 
•  competentie en draagkracht: ouders kunnen opvoeding qua tijd en energie aan; 
•  positief zelfbeeld; 
•  partner ondersteunt en deelt in zorg en opvoeding; 
•  ouders hebben vervelende jeugdervaringen goed verwerkt; 
•  ouders kunnen steun putten uit eigen liefdevolle opvoeding; 
•  ouders zijn in staat steun uit omgeving te vragen en deze goed te gebruiken; 
•  ouders zijn aanwezig en emotioneel beschikbaar voor  het kind; 
•  ouders zijn flexibel  en kunnen omgaan met veranderingen. 
 
 
Kind 
•  kind is sociaal vaardig, kan gevoelens goed verwoorden, probleemoplossend 

vermogen; 
•  positief zelfbeeld; 
•  bovengemiddelde intelligentie; 
•  aantrekkelijk uiterlijk, kind ziet er leuk uit; 
•  kind heeft goede relatie met andere volwassene(n) naast ouders; 
•  egoveerkracht, kind kan staande blijven in allerlei sociale situaties, toont veerkracht;  
•  kind is bereid en in staat te veranderen, kan naar eigen aandeel kijken en nieuwe 

dingen aanleren. 
 
 
Gezin en omgeving 
•  steun uit informeel netwerk: er is ten minste één betrouwbare persoon die het kind 

kan opvangen of de ouders praktisch, materieel of emotioneel bijstaan; 
•  steun uit formeel netwerk: instanties helpen ouder(s) en/of kind (bijvoorbeeld 

jeugdgezondheidszorg, huisarts, kerk). 
 
 
Signalen bij kinderen die kunnen wijzen op mishandeling: 
 
 
Lichamelijke signalen bij kinderen tot 12 jaar 
•  onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, botbreuken; 
•  krab-, bijt- of brandwonden; 
•  littekens; 
•  slechte verzorging in kleding, hygiëne, voeding; 
•  onvoldoende geneeskundige of tandheelkundige zorg; 
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•  achterstand in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel, cognitief); 
•  psychosomatische klachten (buikpijn,  hoofdpijn, misselijk,  etc.); 
•  vermoeidheid, lusteloosheid; 
•  genitale of anale verwondingen; 
•  jeuk of infectie bij vagina of anus; 
•  opvallend vermageren of dikker worden; 
•  recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen; 
•  niet zindelijk (vanaf 4 jaar); let op: bij een verstandelijke beperking kan de       

zindelijkheidsleeftijd afwijken; 
•  afwijkende groei- of gewichtscurve; 
•  kind gedijt niet goed; 
•  kind komt steeds bij andere artsen of ziekenhuizen; 
•  houterige manier van bewegen (benen, bekken ‘op slot’); 
•  pijn bij lopen of zitten; 
•  seksueel overdraagbare aandoening; 
•  slaapproblemen; 
•  voeding- of eetproblemen. 
 
 
Extra voor kinderen tot 4 jaar 
•  lichaam stijf houden bij optillen. 
 
 
Emoties en gedrag bij kinderen tot 12 jaar 
•  extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos; 
•  teruggetrokken gedrag; 
•  in zichzelf gekeerd, depressief; 
•  passief, meegaand, apathisch, lusteloos; 
•  kind is bang voor de ouder; 
•  plotselinge verandering in gedrag; 
•  veel aandacht vragen op een vreemde manier; 
•  niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met seksualiteit; 
•  vastklampen of veel afstand houden; 
•  angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact; 
•  zelfverwondend gedrag; 
•  overijverig; 
•  jong of ouwelijk gedrag; 
•  stelen, brandstichting, vandalisme; 
•  altijd waakzaam; 
•  (angst voor)  zwangerschap; 
•  extreem verantwoordelijkheidsgevoel; 
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•  niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar); 
•  afwijkend spel (ongebruikelijke thema’s die kunnen wijzen op kindermishandeling); 
•  snel straf verwachten; 
•  gebruik van alcohol of drugs; 
•  agressieve reacties naar andere kinderen; 
•  geen interesse in speelgoed of spel. 
 
Extra voor kinderen tot 4 jaar 
•  angstig bij het verschonen; 
•  driftbuien; 
 •      vertraagde spraak-taalontwikkeling 
 
Signalen bij het gezin 
•  onveilige behuizing; 
•  onhygiënische leefruimte; 
•  sociaal geïsoleerd; 
•  gesloten gezin dat hulp vermijdt; 
•  kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn; 
•  gezin verhuist vaak; 
•  gezin wisselt vaak van huisarts, specialist of ziekenhuis; 
•  relatieproblemen van ouders; 
•  lichamelijk of geestelijk straffen is normaal in het gezin; 
•  gezin kampt met diverse problemen; 
•  regelmatig wisselende samenstelling van gezin; 
•  sociaaleconomische problemen: werkloosheid, uitkering, migratie; 
•  veel ziekte in het gezin; 
•  geweld tussen gezinsleden; 
•  andere kinderen zijn uit huis geplaatst; 
•  gezin maakt onverzorgde, verwaarloosde indruk. 
 
 
Signalen van ouder(s) 
•  ouder schreeuwt naar het kind of scheldt het kind uit; 
•  ouder troost het kind niet bij huilen; 
•  ouder reageert niet of nauwelijks op het kind; 
•  ouder komt afspraken niet na; 
•  ouder heeft irreële verwachtingen van het kind; 
•  ouder heeft zelf ervaring met geweld in het verleden; 
•  ouder staat er alleen voor en heeft weinig steun uit de omgeving; 
•  ouder weigert benodigde medische of geestelijke hulp voor kind; 
•  ouder heeft psychiatrische of psychische problemen; 
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•  ouder gedraagt zichzelf nog als kind; 
•  ouder heeft cognitieve beperkingen; 
•  ouder vertoont negatief en dwingend gedrag; 
•  ouder is voor een ander kind uit de ouderlijke macht ontzet; 
•  ouder belast kind met volwassen zorgen of problemen; 
•  ouder heeft andere kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. 
 
 
 
Signalen van zwangere vrouwen 
•  alcohol- of drugsgebruik; 
•  roken; 
•  zich afzijdig houden van of vertrek bij prenatale zorg; 
•  geen vaste verblijfplaats; 
•  frequent verhuizen (meer dan twee adressen in een jaar); 
•  ongezonde leefomgeving; 
•  maakt onverzorgde, verwaarloosde indruk; 
•  geïsoleerd leven; 
•  geen sociaal netwerk; 
•  psychische of psychiatrische problemen (in heden of verleden); 
•  verstandelijke of cognitieve beperking; 
•  een verwarde indruk maken; 
•  onvoorbereid op bevalling of de komst van een kind; 
•  verbergen van de zwangerschap; 
•  het kind niet willen; 
•  onrealistische verwachting van het ongeboren kind; 
•  snelle opeenvolging van zwangerschappen; 
•  een vorig kind is mishandeld, verwaarloosd of misbruikt; 
•  ouder is voor een vorig kind uit de ouderlijke macht ontzegd of vorig kind is uit huis 

geplaatst; 
•  vrouw wordt zelf mishandeld of heeft dit meegemaakt; 
•  seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s); 
•  prostitutie; 
•  criminaliteit; 
•  ongecontroleerd medicatiegebruik. 
 
 
Signalen bij kinderopvang 
•  kind wordt regelmatig te laat opgehaald of gebracht; 
•  geen of weinig belangstelling van de ouders voor belevenissen of ontwikkeling van 
het kind; 
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•  afwijkend gedrag van het kind bij het halen en brengen door ouders; 
•  kind wil zich niet uitkleden voor het slapen; 
•  kind wil niet verschoond worden; 
•  knijpen, bijten, haren trekken bij andere kinderen; 
•  kind wordt onverzorgd gebracht (heel volle luier, ongewassen, hongerig); 
•  kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid. 
 
 
2   Op basis van overzicht Bureau Jeugdzorg Utrecht, oktober 2008; bron: LIRIK, bijlage 3. 
 
Eigen deskundigheid staat voorop 
Tot slot een advies. De lijstjes met signalen wijzen u de weg bij het in kaart brengen ervan. 
Ze zijn niet meer en niet minder dan een hulpmiddel. Om goed te kunnen handelen, is het 
belangrijk dat u altijd uitgaat van uw eigen deskundigheid. Als beroepskracht heeft u kennis 
van de ontwikkeling van kinderen en bent u bij uitstek degene die afwijkend gedrag kan 
signaleren. Vertrouw op uw kennis, ervaring en intuïtie en neem uw gevoel over de situatie 
serieus. Maak concreet waar u zich feitelijk zorgen over maakt (inclusief de vraag of er 
misschien sprake is van seksueel misbruik) en deel uw zorgen over een kind of gezin met een 
deskundige collega of aandachtsfunctionaris. 
 
Stap 2: Vraag advies aan deskundig collega, aandachtfunctionaris, bij veilig thuis en/of shg 
(max. week 5) 
 
Nu de signalen in kaart gebracht zijn, is het noodzakelijk dat u deze bespreekt met een 
deskundige collega of aandachtsfunctionaris of dat u veilig thuis en/of SHG consulteert. Het 
voorbeeld- formulier brengt structuur in het gesprek, legt alle informatie vast en maakt 
duidelijk welke actie nodig is. 
 
Formulier 
Op de volgende pagina’s vindt u een formulier voor verslaglegging van intern overleg met 
een collega of aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Beschrijf de gegevens zo 
zorgvuldig en objectief mogelijk 
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Toestemming van kind of ouder(s) en beroepsgeheim 
Overleg met een deskundige collega of aandachtsfunctionaris binnen uw organisatie is intern 
overleg. Toestemming van het kind of de ouder(s) voor  het verstrekken van gegevens is dan  
niet nodig. Dat geldt ook wanneer u een adviesgesprek bij BJZ/AMK heeft en daarbij de 
cliëntgegevens anoniem houdt. 
Maar wanneer u melding doet of overleg heeft met iemand buiten uw organisatie, en daarbij 
gegevens over kind of ouder(s) verstrekt, is daarvoor toestemming nodig van kind of 
ouder(s). De regels hiervoor zijn echter niet eenduidig. De Wet bescherming 
persoonsgegevens bepaalt dat een cliënt vanaf  16 jaar zelf toestemming geeft aan een 
beroepskracht voor het verstrekken van zijn gegevens aan een ander (al dan niet in de vorm  
van het doen van een melding). De Wet op de jeugdzorg en de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst geven een cliënt dit recht vanaf zijn twaalfde jaar. Toch moet 
over een melding, als het gaat om een cliënt tot 16 jaar die nog thuis woont, ook gesproken 
worden met zijn ouder(s). Want bij de melding worden doorgaans niet alleen gegevens over  
de jongere verstrekt maar ook over zijn ouder(s). 
 
 
 
 
Stap 3: Praat met de client, ouders en/of kind (max. week 6) 
 
Een gesprek met de cliënt, de ouder(s) en/of het kind is noodzakelijk, maar soms ook lastig. 
In dit hoofdstuk staan adviezen voor een goede voorbereiding en tips voor het gesprek zelf. 
 
Bespreek de signalen met de cliënt. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het 
voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of veilig 
thuis en/of het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
1.  leg de cliënt het doel uit van het gesprek. 
2.  beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan. 
3.  nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven. 
4.  kom pas na deze reactie zo nodig tot een interpretatie van hetgeen u hebt gezien,              
gehoord en waargenomen. 
 
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen 
mogelijk als: 
•  de veiligheid van de cliënt, die van uzelf, of die van een ander in het geding is; 
•  u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het   

contact met u zal verbreken. 
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Toelichting op het gesprek met de ouder(s) 
 
Zorgen delen 
Als u zich zorgen maakt over een kind of de ouder(s), bespreek deze dan zo snel mogelijk 
met een of beide ouders. Zij zijn uw belangrijkste gesprekspartner en informatiebron. Als de 
‘niet-besproken zorgen’ zich opstapelen, vragen ouders zich af waarom ze niet eerder op de 
hoogte zijn gesteld en dat kan het vertrouwen schaden. Natuurlijk kan het lastig zijn zo’n 
gesprek met de ouder(s) te voeren. Toch is het nodig om een goed beeld te krijgen van de 
situatie. Misschien blijkt wel dat er iets anders aan de hand is dan kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Of geeft het gesprek de ouder(s) net dat duwtje in de rug dat ze nodig 
hebben om hulp te zoeken. Bovendien: in situaties waarin ouders terughoudend, defensief 
of agressief reageren, is er reden temeer u ernstige zorgen te maken. U kunt het ook  om- 
draaien: welke ouder vindt het vervelend dat iemand oog heeft voor zijn of haar kind? 
Verder moet u rekening houden met het feit dat het kind door iemand anders dan de 
ouder(s) mishandeld kan worden. Kortom: probeer in dit eerste, belangrijke gesprek uw 
zorgen te delen met de ouder(s). 
 
Een doel bepalen 
Het contact of gesprek met de ouder(s) is altijd gekoppeld aan een doel. Bijvoorbeeld het 
verzamelen van meer informatie, het delen van de zorgen over het kind of de ouder(s) 
motiveren voor hulp. Bepaal altijd van tevoren het doel van het gesprek, bij voorkeur samen 
met een deskundige collega of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Met een 
duidelijk doel voor ogen heeft u houvast en verkleint u het risico op een gesprek waar niets 
uitkomt. 
 
Verdere voorbereiding 
Behalve het gespreksdoel moet u ook bepalen wie het gesprek met de ouder(s) gaat voeren 
en wat u als reden voor het gesprek aangeeft. Bedenk ook of het wenselijk of noodzakelijk is 
het gesprek samen met een collega te voeren, en of het voor uw eigen veiligheid nodig is dat 
een collega weet dat u dit gesprek voert, zodat hij of zij in de buurt kan blijven. Bereid de 
praktische kant voor: waar vindt het gesprek plaats, hoe laat en op welke dag, is er opvang 
voor het kind en andere kinderen uit het gezin? En spreekt u af met een of beide ouder(s)? 
Denk ook alvast na over het vervolg. Wat kunt u de ouder(s) bieden aan hulp? Waar kunnen 
ze terecht? 
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Belangstellende vragen 
Het is belangrijk dat u – figuurlijk gesproken - niet tegenover, maar naast de ouder(s) blijft 
staan. Open het gesprek met gewone, belangstellende vragen. Heeft u aan de parkeermeter 
gedacht? Is uw zoon al naar de dokter geweest? Hoe gaat het thuis? Hoe beleeft uw dochter 
de komst van haar babybroertje? Dit zijn gewone vragen, maar ze kunnen wel extra 
informatie opleveren waardoor de situatie duidelijker wordt. En ze zorgen voor een meer 
ontspannen sfeer. 
 
Vervolg van het gesprek 
In de volgende gespreksfase legt u uit wat het doel is van het gesprek en waarom u zich 
zorgen maakt over het kind (dat kan ook een ongeboren kind zijn). Vertel daarbij feitelijk wat 
uw zorgen zijn en vraag na of ouder(s) deze herkennen. Vertel ook wat er goed gaat met het 
kind. Houd bij het delen van uw zorgen rekening met mogelijke reacties van schrik,  
boosheid of verdriet en wees u ervan bewust dat dit normale reacties zijn op een vervelende 
boodschap. Het is niet makkelijk voor ouders te horen dat het niet goed gaat met hun kind. 
Voor sommige ouders is het gesprek een opluchting, omdat ze zich erkend voelen in de 
zorgen die ze zelf hebben over hun kind. Belangrijk is dat u de ouder(s) de ruimte geeft te 
reageren. Kijk wat het verhaal bij de ouder(s) losmaakt en hoe ze reageren. Vraag na of ze al 
hulp krijgen en wat er kan gebeuren om de zorgen te verminderen. Ga ook na wat de eigen 
mogelijkheden voor hulp zijn in het sociale netwerk van het gezin, bijvoorbeeld om het gezin 
te ontlasten. In uw regionale sociale kaart staan organisaties waar ouders en kinderen hulp  
kunnen krijgen.  
 
Afronding van het gesprek 
Rond het gesprek af met een korte samenvatting van wat er is besproken. Check of de 
boodschap is overgekomen bij de ouder(s). Het is ook de bedoeling dat u de afspraken en 
besluiten uit het gesprek kort en zakelijk vastlegt; de ouder(s) krijgen een kopie. 
 
Meer gesprekken 
Ouders hebben vaak tijd nodig om over de geuite zorgen na te denken. Het kan dus zijn dat 
één gesprek niet voldoende is. Een vervolggesprek kan ook duidelijk maken of de zorgelijke 
situatie inderdaad verandert of veranderd is. Bepaal ook bij een vervolggesprek van tevoren 
welke hulp uw organisatie aan de ouder(s) biedt en voor welke hulp er andere instanties zijn. 
Ga ook na of die instanties een wachtlijst hebben. Zo ja, bereid de ouder(s) dan hierop voor  
en overleg hoe zij de wachttijd kunnen overbruggen. 
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Veiligheid 
 
Ook uw eigen veiligheid tijdens het gesprek met de ouder(s) is belangrijk. Zorg bijvoorbeeld 
dat een of meer collega’s weten dat u dit gesprek voert. Check of er een veiligheidsbeleid is 
en pas dit toe. In sommige situaties is het beter als u, met het oog op de veiligheid, eerst 
overlegt met Veilig thuis voor u het gesprek met de ouder(s) aangaat. Als de veiligheid van 
cliënt, ouder(s), kind of uzelf in het geding is, voert u het gesprek niet. Documenteer dit en 
schakel wanneer nodig de politie in. 
 
 
Samenvatting: tips voor het gesprek met de ouder(s) 
•  Kies een invalshoek die past bij de cultuur en gewoonten van dit gezin. 
•  Open het gesprek met belangstellende vragen. 
•  Maak daarna het doel van het gesprek duidelijk. 
•  Deel uw zorgen: omschrijf concreet wat uw zorgen zijn. 
•  Vertel de ouder(s) wat u feitelijk is opgevallen aan het kind. 
•  Geef ook aan wat wel goed gaat met het kind. 
•  Vraag of de ouder(s) uw waarnemingen herkennen en hoe ze deze verklaren. 
•  Vraag hoe het thuis gaat met ouder(s) en kind. 
•  Respecteer de deskundigheid van de ouder(s) als het om hun kind gaat. 
•  Spreek de ouder(s) aan op hun verantwoordelijkheid als opvoeder. 
•  Nodig de ouder(s) uit om te praten door open vragen te stellen (wie, wat, waar, hoe, 

wanneer) 
•  Praat vanuit uzelf (ik zie dat ..., ik merk dat…) 
•  Wees eerlijk en open, maar pas op voor vrijblijvendheid. 
•  Vraag wat de ouder(s) ervan vinden dat u deze zorgen uit. 
•  Leg afspraken en besluiten na afloop van het gesprek kort en zakelijk vast en geef de 

ouder(s) een kopie van dit verslag. 
•  Laat een kind niet tolken voor zijn ouder(s). 
•  Doe geen toezeggingen die u niet waar kunt maken. 
•  Ga na of er al hulp in het gezin is. 
•  Als de ouder(s) zich dreigend uitlaten, benoem dit dan en stop het gesprek. 
•  Als de ouder(s) helemaal opgaan in hun eigen emoties, haal hen dan terug naar het 

hier en nu. Vraag bijvoorbeeld: moet er nog geld in de parkeermeter? Wilt u suiker  
of melk in de koffie? 
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Openingszinnen 
•  ‘Uw kind gedraagt zich anders de laatste tijd en daar wil ik met u over praten.’ 
•  ‘Ik maak me zorgen over uw kind, omdat ...’ 
 
 
De werkelijke boodschap 
Benoem de feiten. Bijvoorbeeld als volgt: 
•  ‘Mij valt op dat uw kind ...’ 
•  ‘Het lijkt of uw kind…. ‘ 
•  ‘Ik merk, ik hoor, ik zie, ik denk ...’ 
•  ‘Uw kind is de laatste tijd wat stil (ongeconcentreerd, rumoerig, druk, afwezig, 

verdrietig, boos, gesloten) en daar maak ik me zorgen over.’ 
•  ‘Uw kind heeft de laatste tijd moeite met andere kinderen, mij valt op …’ 
•  ‘Uw kind is de laatste tijd zo aanhankelijk en vraagt veel aandacht (heeft moeite met 

de regels). 
Is dat ook uw ervaring? Weet u misschien hoe dit komt?’ 

•  ‘Is er iets gaande in de omgeving van uw kind (vriendjes, op straat, familie)/in uw 
omgeving? Ik merk dat …’ 

•  ‘Het lijkt of uw kind gepest wordt (uitgescholden, bang is, straf krijgt, klem zit, 
gedwongen wordt, niet gelukkig is) en daar last van heeft. Wat merkt u daarvan?’ 

 
 
Bij een tweede gesprek 
•  ‘Ik wil graag nog eens met u praten om te kijken of er iets veranderd is bij uw kind.’ 
 
 
Toelichting op gesprek met het kind 
 
Signalen van peuters 
Bij heel jonge kinderen, die zich verbaal moeilijk kunnen uiten, zijn vooral lichamelijke en 
gedragssignalen belangrijk. Vanaf de peuterleeftijd gaan kinderen zinnen maken en kunnen 
ze zich verbaal uitdrukken over hun situatie. Het kan zijn dat het kind tijdens een kort 
gesprekje spontaan dingen zegt als: ‘Mama is stout, mama slaat.’ De kans is echter groter 
dat een peuter tijdens het spelen non-verbale of verbale signalen afgeeft. Bijvoorbeeld 
herhalend agressief of seksueel spel, zoals een meisje van drie dat boos tegen haar pop zegt: 
‘Stom kreng, naar je kamer, rot op!’ Ook het maken van niet bij de leeftijd passende seksueel 
getinte opmerkingen is een verbaal signaal dat kan wijzen op kindermishandeling. 
 
 
 
 

mailto:info@villawest.nl
http://www.villawest.nl/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV Villa West Westzijde 254 1506 GH Zaandam 075-616 14 41/ info@villawest.nl www.villawest.nl 

 Kvk: 50644009 ABN AMRO 56.70.65.995 15 

Stap 4: Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling (max. week 7) 
Hoe reëel is de kans dat er echt sprake is van kindermishandeling? En hoe ernstig of acuut is 
het? Dat zijn de vragen die u moet beantwoorden nu er meer informatie bekend is. 
 
Na de eerste drie stappen beschikt de beroepskracht al over redelijk veel informatie: 
•  de beschrijving van de signalen die hij heeft vastgelegd: 
•  de uitkomsten van het gesprek met de cliënt; 
•  het advies van deskundigen. 
 
 
In stap 4  
Komt het erop aan dat de beroepskracht deze informatie weegt. Deze stap vraagt van de 
beroepskracht dat hij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat, evenals 
de aard en de ernst van dit geweld. Beschikt de organisatie of beroepsgroep over een 
risicotaxatie instrument, dan gebruikt de beroepskracht dit instrument bij zijn weging. 
Vanzelfsprekend kan ook bij deze stap advies worden ingewonnen bij de deskundige collega 
zoals de aandachtsfunctionaris, het Zorg- en Adviesteam, Veilig thuis of het Steunpunt 
huiselijk geweld. 
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Stap 5:  
Beslis: Zelf hulp organiseren of melding doen bij Veilig thuis en, of SHG (max. week 8) 
Bij de vijfde en laatste stap maakt u de keuze of u zelf hulp organiseert, of melding doet van 
uw vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig thuis en/of SHG. De 
melding moet u met cliënt, ouder(s) en/of kind bespreken. Tips hiervoor vindt u in dit 
hoofdstuk 
 
 
Hulp organiseren en effecten volgen 
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u uw cliënt en zijn gezin redelijkerwijs 
voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen: 
•  organiseer dan de noodzakelijke hulp; 
•  volg de effecten van deze hulp; 
•  doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint. 
 
 
 
 
 
 
 
Melden en bespreken met de cliënt 
Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het risico op kindermishandeling beschermen of 
twijfelt u eraan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden: 
•  meld uw vermoeden bij Veilig thuis of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld; 
•  sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk 

aan of de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is; 
•  overleg bij uw melding met Veilig thuis of het Steunpunt Huiselijk Geweld wat u na de 

melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt 
doen om uw cliënt en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op 
mishandeling te beschermen. 

 
Bespreek uw melding vooraf met de ouder  
1.  leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is; 
2.  vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie; 
3.  in geval  van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan  
deze bezwaren; 
4.  is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn 
gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging 
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de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het 
doen van een melding daartegen te beschermen; 
5.  doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de 
doorslag moet geven. 
 
Ouder(s) informeren over de melding 
Een melding bij Veilig thuis van een vermoeden van kindermishandeling is tamelijk 
ingrijpend voor ouders. Ook al is er vaak al een heel proces aan vooraf gegaan en blijken  
ouders uw bezorgdheid niet te delen. Ouders horen liever van tevoren van u dat u van plan  
bent melding te doen dan van Veilig thuis achteraf. Zo hebben ze niet het gevoel dat u 
achter hun rug om te werk bent gegaan. De ouder(s) op de hoogte stellen van de melding 
kan lastig zijn. Daarom volgen hieronder enkele tips voor de voorbereiding en het gesprek 
zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips voor het voorbereiden van de melding bij Veilig thuis 
•  Overleg met Veilig thuis of de aandachtsfunctionaris of melding van uw vermoeden 

van kindermishandeling inderdaad op zijn plaats is. 
•  Overleg met veilig thuis of de aandachtsfunctionaris of het in de situatie van dit gezin 

verstandig en veilig is de ouders zelf te informeren over de melding. 
•  Overleg met Veilig thuis of de aandachtsfunctionaris hoe u de ouder(s) kunt 

informeren over de melding, wie dat gaat doen en wie daarvan bij uw instelling of 
organisatie op de hoogte moeten zijn. Maak eventueel een vervolgafspraak met 
Veilig thuis. 

 
 
Het gesprek met de ouder(s) over een melding 
•  Neem de tijd voor het gesprek, wees serieus en laat de ouder(s) merken dat u 

bezorgd bent over hun kind. 
•  Vat uw zorgen zo concreet mogelijk samen voor de ouder(s). Vertel daarbij ook dat u 

denkt dat er sprake is van kindermishandeling (dit in tegenstelling tot eerdere 
gesprekken waarin u het woord kindermishandeling juist niet moet noemen). 

•  Noem ook kort de gesprekken en stappen die er al geweest zijn. 
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•  Deel de ouder(s) mee dat u uw vermoeden gaat melden bij Veilig thuis, vraag geen 
toestemming. 

•  Leg duidelijk uit dat u merkt dat de ouder(s) niet dezelfde zorg of oplossing voorstaan 
als u. Of leg uit dat u het nodig vindt dat gespecialiseerde mensen de zorgwekkende 
situatie onderzoeken. 

•  Vertel de ouder(s) dat het zowel uw verantwoordelijkheid als die van uw organisatie 
is om bij deze ernstige zorgen Veilig thuis in te schakelen. 

•  Omschrijf Veilig thuis als een instelling waar iedereen, ook de ouder(s) zelf, terecht 
kan die zich zorgen maakt over kinderen en iedereen die denkt dat er misschien 
sprake is van kindermishandeling. 

•  Vertel dat u het aan Veilig thuis overlaat met de ouder(s) verder te praten over de 
zorgen. 

•  Voer het gesprek samen met een collega. Van contacten met de cliënt over de 
melding kunt u afzien: als de veiligheid van de cliënt, die van uzelf, of die van een 
ander in het geding is; 

 
Nazorg 
Evalueer het proces en de procedure 

•       De overleggroep evalueert datgene wat er is gebeurd en de procedures die zijn 
gevolgd.  

•        Zo nodig wordt de zaak ook doorgesproken met andere betrokkenen.  
•          Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht. 
•          Zorg ervoor dat geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het vermoeden 

van kindermishandeling worden geregistreerd. Deze gegevens worden door de 
directie op een centraal punt bewaard. 

•         De gegevens worden geregistreerd en bewaard om in kaart te kunnen brengen 
hoe vaak vermoedens van kindermishandeling binnen de gehele organisatie 
voorkomen en op welke wijze daarmee wordt omgegaan. Rapportage naar directie. 

  
  
Blijf alert op het welzijn van het kind 
Het op gang brengen van hulp in het gezin is de aanzet tot het verhelpen van de problemen. 
Het kost enige tijd voordat die hulp vruchten afwerpt.  
De verantwoordelijkheid van het kindercentrum in het kader van nazorg is: 
·         Het bieden van een veilige plek aan het kind. 
·         De begeleiding en het observeren van het kind. 
·         De bereidheid tot het geven van informatie aan Veilig thuis over het functioneren van 
het kind in de groep en het contact met de verzorger(s). 
·         Het meedenken in overlegsituaties ten behoeve van hulpverlening aan het kind en de 
verzorger(s). 
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Zoek zo nodig opnieuw contact met het Veilig thuis 
Als het kind is gemeld bij Veilig thuis en er nieuwe signalen zijn, is het van belang deze door 
te geven aan Veilig thuis. Veilig thuis kan zo nodig contact opnemen met het gezin of met de 
betrokken hulpverleningsinstellingen. 
Wanneer het kind, zonder duidelijke opgaaf van redenen wegblijft van het kindercentrum, is 
het belangrijk om dit door te geven aan Veilig thuis. 
 
 
Bij acute zorg geldt een noodprocedure: 
Bellen met 112 
Contact opnemen met Veilig thuis 
 
Vermoeden van mishandeling door een collega: 
Bij verdenking van een collega van kindermishandeling wordt onmiddellijk contact 
opgenomen met de directeur, door de medewerker die de vermoedens heeft of gemeld 
krijgt door een ouder / verzorger. 
De directeur neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de rest van het traject. 
Dit betreft ook de communicatie met medewerkers en ouders. 
In afwachting van nader onderzoek kan de medewerker worden geschorst. 
Als er voldoende aanwijzingen zijn wordt het onderzoek overgedragen aan de politie. 
In een dergelijke situatie zal de directeur na overleg met de ouders en de politie de zaak in 
de openbaarheid brengen. 
 
Aandachtsfunctionaris: 
De aandachtsfunctionaris van Villa West is Kelly Ooms. Zij wordt vanaf het begin betrokken 
bij een vermoeden kindermishandeling, en zij zal de volgende stappen gaan uitvoeren. Dus 
als een collega een vermoeden heeft, meldt deze dat bij onze aandachtsfunctionaris Kelly 
Ooms en zal zij het verder op gaan pakken met bijstaand overleg met onze leidinggevenden 
en directrice. 
 
 
 
De directeur en alle medewerkers van Villa west zijn niet verantwoordelijk voor: 
Vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling 
Verlenen van professionele hulp aan ouders of kinderen (begeleiding, therapie) maar wel 
voor verantwoord omgaan met vermoedens van kindermishandeling en werken volgens de 
meldcode en dit protocol. 
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