Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling.
Stappenplan voor het handelen bij signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze meldcode is gebaseerd op het voorbeeld voor alle scholen van
Lucas Onderwijs .
Dit voorbeeld is gebaseerd op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van
volksgezondheid, welzijn en sport, januari 2019.
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1. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
(Lucas Onderwijs), het bevoegd gezag van CBS Melodie
Overwegende:


dat CBS Melodie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn
leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van
dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling;



dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij CBS Melodie op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en
ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of
kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;



dat CBS Melodie een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers weten welke
stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;



dat Melodie in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen
ondersteunt;



dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door
iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of
psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook
begrepen ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.
Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en
huisgenoten;



dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een 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, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale
verminking;



dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor CBS Melodie
werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de basisschool zorg, begeleiding, of een
andere wijze van ondersteuning biedt;



dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn
professionele diensten verleent;
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In aanmerking nemende






de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
de Wet op de jeugdzorg;
de Wet bescherming persoonsgegevens;
de Wet op het primair onderwijs;
het privacyreglement van CBS Melodie

Stelt Lucas onderwijs de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
2. Definities

Medewerker:

De medewerker die binnen de school werkzaam is en die in dit verband aan
de leerlingen onderwijs, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning
biedt. Hieronder vallen in ieder geval leerkrachten, intern begeleiders,
directieleden, facilitair medewerkers, schoolmaatschappelijk werkers.

Aandachtsfunctionaris: de medewerker werkzaam binnen de school met specifieke deskundigheid op
het terrein van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Ouders/verzorgers:

de volwassenen of volwassene die verantwoordelijk zijn/is voor de zorg en
opvoeding van het kind; ouder(s), verzorger(s), voogd.

MDO:

Multi Disciplinair Overleg

SMW:

School Maatschappelijk Werk

IB-er:

Intern Begeleider

CJG:

Centrum voor Jeugd en Gezin

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

VIR:

Verwijsindex Risicojongeren
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3. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 1
In kaart brengen van signalen








Stap 2
Overleggen met een (deskundige)
collega en/of evt (anoniem) Veilig
Thuis

Stap 3
Gesprek met
ouders/verzorgers/kind

Stap 4
Wegen:
5 vragen (vermoeden) geweld of
kindermishandeling

Stap 5
Beslissen:
I. Melden bij Veilig Thuis
II. Én hulpverlenen?

Observeer (gebruik de signalenlijst)
Onderzoek naar onderbouwing
Overleg met intern begeleider/SMW/AF
Gesprek met ouders: delen van de zorg/signalen
Doe, indien nodig, een kindcheck (= check
veiligheid kinderen bij problematiek van ouders)
Actie richting stap 2 wordt vastgelegd.

Stap 2: Overleggen met een (deskundige) collega
en/of evt (anoniem) Veilig Thuis.
Consulteer interne en/of externe collega’s tijdens:
 Collegiale consultatie
 MDO (schoolondersteuningscommissie; IB,
SMW, adviseur SPPOH)
 De IB-er, SMW-er of AF maakt gebruik van
extern overleg
 Jeugdarts, leerplichtambtenaar, verwijsindex
Stap 3: Gesprek met de ouders en of kind.
 Leerkracht en IB/SMW/AF hebben een gesprek
met de ouder(s): delen de zorg opnieuw,
bespreken uitkomsten van de consultaties uit
stap 2.
Stap 4: Weging van het geweld.
 Maak een inschatting van de aard en de ernst
van de situatie op basis van de informatie uit
stap 1 t/m 3. Vraag bij twijfel advies aan Veilig
Thuis.
 Blijft je vermoeden bestaan? Indien nee:
meldcode afsluiten.
 Zo ja, is er sprake van (een vermoeden van)
acute of structurele onveiligheid.
Stap 5: Neem twee beslissingen.
I. Is melden noodzakelijk? Als je acute of structurele
onveiligheid vermoedt, doe je een melding bij
Veilig Thuis en beoordeel je gezamenlijk of hulp
bieden of organiseren ook tot de mogelijkheden
behoort.
II. Is hulp (ook) mogelijk? Beantwoord de volgende
vragen:
 Ben je in staat effectieve hulp te bieden of
organiseren?
 Werken betrokkenen mee aan de geboden hulp?
 Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot
duurzame veiligheid en welzijn van alle
betrokkenen?
Indien nee: alsnog melden bij Veilig Thuis
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4. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of 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. In de route staat vast wie
verantwoordelijk zijn voor deze stap in de organisatie.
Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk bedreigde
ontwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de oorzaak zoals huiselijk
geweld of kindermishandeling. Het is daarom verstandig uit te gaan van de signalen die u als
leerkracht of andere betrokkene bij de leerling of in de interactie tussen ouder(s) en leerling
waarneemt. In de signalenlijst uit de handleiding vindt u een overzicht van de signalen.
Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van het
signaleringsinstrument van uw organisatie of van de signaleringslijst ‘Huiselijk geweld en
kindermishandeling’ uit de bijbehorende handleiding.
In deze fase observeert u de leerling in de klas en eventueel daarbuiten (bijvoorbeeld tijdens een
huisbezoek) waardoor u de signalen in kaart kunt brengen.
Het is gebruikelijk om in gesprek te gaan met de ouder(s) tijdens haal- en brengmomenten. Tijdens
het uitwisselen over de activiteiten van de dag, de leerling en de feitelijkheden die u opvallen, krijgt u
een beeld waardoor u ook met informatie van de ouder(s) de situatie in kaart kunt brengen.
Daarnaast observeert u de ouder(s) en het kind tijdens overige contactmomenten. U verzamelt alle
signalen waardoor u duidelijker krijgt of er zorgen zijn en welke zorgen dit zijn.
Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen hoort u schriftelijk vast te
leggen. Hierdoor kunt u later bij de inspectie verantwoording afleggen indien dit wordt gevraagd. U
kunt dit vastleggen in het leerlingendossier, welke in een gesloten kast (met slot) of digitaal (met
wachtwoord) wordt bewaard. Dit vanwege de privacy gevoelige gegevens die u verzamelt.
Leg in de leerlingdossier de volgende gegevens vast:
 Vermeld altijd datum, plaats, situatie en overige aanwezigen.
 Signalen die duidelijk maken welke zorgen u ziet, hoort of ruikt.
 Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten.
 Contacten over deze signalen.
 Stappen die worden gezet.
 Besluiten die worden genomen.
 Vervolgaantekeningen over het verloop.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk, ouders hebben inzagerecht in het dossier:
 Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het
gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of
veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.
 Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
 Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde medewerker.
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Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een medewerker, meld
de signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de Wet Preventie en bestrijding van
seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs, artikel 4 Verplichting tot overleg en aangifte
inzake zedenmisdrijven (meld- en aangifteplicht). In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis
Bespreek de signalen met een deskundige collega. Maak gebruik van de Verwijsindex om te zien of
anderen ook zorgen hebben. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis. In de route staat vast wie
verantwoordelijk zijn voor deze stap in de organisatie.
Consultatie is - afhankelijk van de interne afspraken van de organisatie - mogelijk met de volgende
collega’s: de intern begeleider, smw-er, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, een collega.
Na consultatie wordt de leerling ter bespreking ingebracht in het SOC en/of de interne
zorgcommissie van de school.
Om de leerling ‘open’ (niet anoniem) te bespreken in de IZC, EAC/EZC/vergelijkbare commissie in
ander onderwijstype of in het CJG met andere externe deskundigen is toestemming van de ouder(s)
vereist. Indien u in het contact transparant en integer bent, is de kans groot dat over deze zaken een
open gesprek mogelijk is. In de meeste gevallen wordt toestemming door de ouder(s) gegeven.
Gespreksvaardigheid om in gesprek te gaan over zorgen en het vragen om toestemming van de
ouder(s) is een specifieke deskundigheid en kan ondersteund worden door de intern begeleider/
smw-er/ de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Indien de ouder(s) weigert is dit een zorgelijk signaal en moet het worden meegenomen in de
weging. (Stap 4). De leerling kan overigens anoniem worden besproken wanneer de ouder(s) geen
toestemming heeft gegeven, maar dit verdient niet de voorkeur vanwege de eventuele vervolgacties.
Indien er ook maar enige twijfel is over de oorzaak van de situatie en/of eventuele mogelijke
onveiligheid bij de leerling, vraagt de IB-er/ smw-er/ aandachtsfunctionaris advies bij Veilig thuis.
Veilig Thuis kan een eerste weging maken of het terecht is dat u zich zorgen maakt over deze situatie
en of er mogelijk sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Bij bespreking in de interne zorgcommissie kan de ouder(s) worden uitgenodigd. Door de ouder(s)
continu te betrekken en in overleg te treden, is de kans groter dat de ouder(s) gemotiveerd is om de
situatie te verbeteren en/of hulp te aanvaarden.
Letselduiding: bij letsel moet advies gevraagd worden bij Veilig Thuis. Indien nodig kunnen zij iemand
inschakelen die het letsel kan duiden. Wacht niet met letsel, maar handel direct.

Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat ouder(s) of een gezinslid daartegen
onmiddellijk moet worden beschermd, kan de IB-er of de directie meteen advies vragen aan Veilig
Thuis. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden,
dan kan de IB-er of de directie zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen, zodat op korte
termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook
contact zoeken met de crisisdienst van het CJG en/of de politie vragen om hulp te bieden.
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Stap 3: Gesprek met de ouder(s)
Bespreek de signalen met de ouder(s).
Heeft een schoolmedewerker ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het
gesprek met de ouder(s), dan is de routing beschreven dat deskundige collega betrokken kunnen
worden (IB/SMW/aandachtsfunctionaris).

1.
2.
3.
4.

Leg de ouder(s) het doel uit van het gesprek.
Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan.
Nodig de ouder(s) uit om een reactie hierop te geven.
Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt
gezien, gehoord en waargenomen. In geval van een vermoeden van (voorgenomen) vrouwelijke
genitale verminking (meisjesbesnijdenis) neemt u met spoed contact op met Veilig Thuis.
5. Leg het gesprek vast en laat het ondertekenen door alle betrokkenen
In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te
informeren en uit te wisselen over de ontwikkeling van hun leerling, kunnen zorgen verduidelijkt,
ontkracht of bekrachtigd worden. Nodig de ouder(s) expliciet uit tot het geven van zijn/haar mening
en vraag door over leerling gerelateerde onderwerpen in de thuissituatie. Herkent de ouder(s) de
situatie? Hoe gedraagt de leerling zich thuis? Hoe reageert de ouder(s) daarop? Hoe gaat het
opvoeden thuis? Hoe reageert de leerling hierop? Hoe is de ontwikkeling van de leerling tot nu toe
verlopen? Wat vindt de ouder(s) daarvan? Hoe ervaart de ouder(s) de opvoeding en zijn rol als
ouder(s)?
Breng de ouder(s) na overleg met anderen op de hoogte. Informeer en wissel tijdens deze contacten
continu uit over de ontwikkeling van de leerling en de zorgen die u hebt.
Indien een plan wordt ingezet voor de leerling, bespreek dit met de ouder(s). Bespreek ook
tussentijds en na afloop de resultaten van het plan.
Indien de ouder(s) de zorgen herkent kan een begin worden gemaakt met het onderzoeken van
kansen en oplossingen. Daarnaast kunnen handelingsadviezen worden uitgewisseld voor in de klas
en thuis.
Indien tijdens het gesprek met de ouder(s) blijkt dat de zorgen een andere oorzaak hebben, kunt u
dit traject afsluiten. U kunt de leerling en de ouder(s) binnen de interne en externe zorgstructuur van
de school verder begeleiden.
Het doen van een melding bij Veilig Thuis zonder dat de signalen zijn besproken met de ouder(s), is
alleen mogelijk als:
 de veiligheid van de ouder(s), die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of
 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder(s) door dit gesprek het contact
met u zal verbreken.
Bij het vragen van advies aan Veilig Thuis geldt dit niet, advies vragen mag altijd anoniem.
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Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
1. vermoeden wegen
Ik heb de stappen 1/tm 3 van de Meldcode doorlopen en
A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten.
B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Het bevoegd gezag van mijn school is op de hoogte (in geval het vermoeden door
schoolmedewerker wordt geconstateerd). Ga verder naar afweging 2.
2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en
bevoegd gezag)/leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.
A: NEE -> ga verder naar afweging 3
B: JA of twijfel -> direct (telefonisch)(anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen
hierna worden met Veilig Thuis doorlopen.
3. Hulp
Ben ik, of iemand anders in mijn school in staat om effectieve hulp te bieden of te
organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld/kindermishandeling afgewend
worden?
A: NEE -> melden bij Veilig thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt
naar de melder.
B: JA -> ga verder met afweging 4
4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid
zich actief in te zetten?
A: NEE -> melden bij Veilig Thuis
B: JA -> hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet
zijn. Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Spreek af wie welke rol heeft en benoem
een casemanager. Spreek af welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager
heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit en ga verder met
afweging 5.
5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van
de veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
A: NEE -> Melden bij Veilig Thuis
B: JA -> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren van de veiligheid van
alle betrokkenen.
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de ouder(s) het
risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Binnen het basisonderwijs wordt geen gebruik gemaakt van een risicotaxatie-instrument.
Neem contact op met Veilig Thuis en laat deze de weging maken.
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5. Verantwoordelijkheden van Melodie in het scheppen van een randvoorwaarde voor een veilig
werk- en meldklimaat

Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt de school er
zorg voor dat:
directie, bestuur en/of leidinggevenden:
 de meldcode opnemen in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie;
 een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (mogelijk de intern begeleider
en/of SMW-er) aanstellen of deze taak beleggen bij een ander teamlid;
 de deskundigheidsbevordering (zoals signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld,
melden in de verwijsindex) voor zover nodig opnemen in het scholingsplan;
 regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aanbieden aan
medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op
peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten
van de stappen van de code;
 de meldcode aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie;
 de meldcode aansluiten op de zorgstructuur van de organisatie;
 voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar stellen om de medewerkers te kunnen
ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
 de werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang zetten om de
toepassing van de meldcode te optimaliseren;
 binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de inhoud van
de meldcode;
 afspraken maken over de wijze waarop de school zijn medewerkers zal ondersteunen als zij door
ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen;
 eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de meldcode.

De aandachtsfunctionaris (teamlid belast met deze taak)
 als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over (de meldcode)
kindermishandeling;
 signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;
 taken vaststelt van een ieder (Wie doet wat wanneer);
 deelneemt aan de Interne Zorg Commissie;
 de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert;
 de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert;
 samenwerkingsafspraken vastlegt met ketenpartners;
 de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling;
 waakt over de veiligheid van de leerling bij het nemen van beslissingen;
 zo nodig contact opneemt Veilig Thuis voor advies of melding.
 de genomen stappen evalueert met betrokkenen;
 toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin;
 toeziet op dossiervorming en verslaglegging.
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leerkracht:
 signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 overlegt met de intern begeleider bij zorg over een leerling aan de hand van waargenomen
signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
 afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de intern begeleider, zoals
observeren of een gesprek met de ouder(s);
 de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de intern begeleider.
de directie, de leidinggevende en de medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor:



het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
het verlenen van professionele hulp aan ouders of leerlingen (begeleiding, therapie).
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6 . Sociale kaart
Aandachtsfunctionarissen

: Angela Hansildar, groepsleerkracht
Corinne de Keuning, groepsleerkracht

Intern Begeleider bovenbouw

: Tabitha Plomp-Willems (ma, di, do,)

Intern begeleider onderbouw

: Kajal Sheombar (ma, woe)

School-maatschappelijk werkster (smw)

: Elke maandag

Contactpersoon

: Kajel Singh

Onderwijsadviseur

:

Digitale Sociale kaart

: www.socialekaart.net
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7 Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het
gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De
meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is.
Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling (echtscheiding, overlijden van een familielid,
enzovoort). Hoe meer signalen van deze lijst bij een kind te herkennen zijn, hoe groter de kans dat er
sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling.
Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de
mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te onderbouwen
naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed beargumenteerd
vermoeden is voldoende om in actie te komen.
Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen zich andere signalen voordoen die hier niet vermeld staan.
De signalen die in deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van mishandeling.
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele
context van het gezin erbij te betrekken. Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en
gezin genoemd.
1. Psychosociale signalen
Ontwikkelingsstoornissen
 Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling;
 Schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling;
 Regressief gedrag;
 Niet zindelijk.
Relationele problemen
Ten opzichte van de ouders:
 totale onderwerping aan de wensen van de ouders;
 sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders;
 onverschilligheid ten opzichte van de ouders;
 kind is bang voor ouders;
 kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn.
Relationele problemen
Ten opzichte van andere volwassenen:
 bevriezing bij lichamelijk contact;
 allemansvriend;
 lege blik in de ogen en vermijden van oogcontact;
 waakzaam, wantrouwend.
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Relationele problemen
Ten opzichte van andere kinderen:
 speelt niet met andere kinderen;
 is niet geliefd bij andere kinderen;
 wantrouwend;
 terugtrekken in eigen fantasiewereld.
Gedragsproblemen
 Plotselinge gedragsverandering;
 Labiel, nerveus gespannen;
 Depressief;
 Angstig;
 Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos;
 Agressief;
 Hyperactief;
 Destructief;
 Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel;
 Vermoeidheid, lusteloosheid;
 Niet huilen, niet lachen;
 Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn;
 Schuld- en schaamtegevoelens;
 Zelfverwondend gedrag;
 Eetproblemen;
 Anorexia / boulimia;
 Slaapstoornissen;
 Bedplassen / broekpoepen.
2. Medische signalen
Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling)
 Blauwe plekken;
 Krab-, bijt- of brandwonden;
 Botbreuken;
 Littekens.
Verzorgingsproblemen (specifiek voor verwaarlozing)
 Slechte hygiëne;
 Onvoldoende kleding;
 Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg;
 Veel ongevallen door onvoldoende toezicht;
 Herhaalde ziekenhuisopnamen;
 Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg;
 Traag herstel door onvoldoende zorg.
Overige medische signalen
 Ondervoeding;
 Achterblijven in lengtegroei;
 Psychosomatische klachten (buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, etc.).
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3. Kenmerken ouders / gezin
Ouder-kind relatiestoornis
 Ouder troost kind niet bij huilen;
 Ouder klaagt overmatig over het kind;
 Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind;
 Ouder toont weinig belangstelling voor het kind.
Signalen ouder
 Geweld in eigen verleden;
 Apathisch en (schijnbaar) onverschillig;
 Onzeker, nerveus en gespannen;
 Onderkoeld brengen van eigen emoties;
 Negatief zelfbeeld;
 Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping');
 Afspraken niet nakomen;
 Kind opeens van school afhalen;
 Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen;
 Psychiatrische problemen;
 Verslaafd.
Gezinskenmerken
 ‘Multi-probleem’ gezin;
 Ouder die er alleen voorstaat;
 Regelmatig wisselende samenstelling van gezin;
 Isolement;
 Vaak verhuizen;
 Sociaaleconomische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, et cetera;
 Veel ziekte in het gezin;
 Draaglast gezin gaat draagkracht te boven;
 Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen.

4. Signalen specifiek voor seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
 Verwondingen aan genitaliën;
 Vaginale infecties en afscheiding;
 Jeuk bij vagina en/of anus;
 Problemen bij het plassen;
 Recidiverende urineweginfecties;
 Pijn in de bovenbenen;
 Pijn bij lopen en/of zitten;
 Seksueel overdraagbare ziekten.
Relationele problemen
 Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder.
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Gedragsproblemen
Afwijkend seksueel gedrag:
 excessief en/of dwangmatig masturberen;
 angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact;
 niet leeftijdsadequaat seksueel spel;
 niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit;
 angst om zich uit te kleden;
 angst om op de rug te liggen;
 negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam;
 schrikken bij aangeraakt worden;
 houterige motoriek (onderlichaam 'op slot');
 geen plezier in bewegingsspel.
5. Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
Gedragsproblemen
 Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige kinderen, met name
jongens kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te slaan);
 Opstandigheid;
 Angst;
 Negatief zelfbeeld;
 Passiviteit en teruggetrokkenheid;
 Zichzelf beschuldigen;
 Verlegenheid.
Problemen in sociaal gedrag en competentie:
 wantrouwen ten aanzien van de omgeving;
 gebrek aan sociale vaardigheden.
6. Signalen die specifiek zijn voor het syndroom van Münchhausen by Proxy (MBPS)
Het syndroom Münchhausen by Proxy (MBPS) is een ernstige vorm van kindermishandeling. Degene
met dit syndroom (vaak moeder), komt liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve
medische hulp voor een kind, maar is zelf degene die het kind bewust ziek maakt. Dit door
toediening van middelen, het toebrengen van verwondingen of infecties. MBPS kan zeer ingrijpende
vormen aannemen: ca. 10% van de kinderen overlijdt aan de gevolgen van MBPS. Signalen die
kunnen duiden op het betreffende syndroom zijn o.a.:
 Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld;
 Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen;.
 Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden;
 Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek;
 De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose brengen van
het kind en daar zelfs op aandringt;
 Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt gedaan op
andere artsen;
 De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, diarree,
overgeven, koorts, lethargie;
 Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten;
 De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote medische kennis;
16




Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden;
Vaak van arts wisselen.

Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die niet goed
groeien veroorzaakt door iets anders dan MBPS, is dat in deze gevallen de moeders vaak dankbaar
zijn als ze ontlast worden van de zorg voor hun kind, terwijl MBPS-moeders die zorg niet willen
uitbesteden.

7. Signalen die kunnen duiden op eergerelateerd geweld













(structureel) verzuim, mogelijk gestimuleerd door ouders;
verminderde prestaties;
verzoek om verlengde vakantie;
te laat terugkeren uit land van herkomst;
opzien tegen komende vakantie;
gehaald/gebracht worden en/of surveillance door broers of neven op school/werk, niet
zelfstandig mogen reizen;
sociale isolatie/ verbreking vriendschappen zonder duidelijke reden;
verandering van kleding, van modern naar traditioneel of andersom;
algehele gedragsveranderingen (zie ook gezondheid en gedrag);
er wordt geroddeld over een meisje op school en/ of haar broers/neven hebben veel ruzie
over haar;
deelname aan school/werkuitjes zeer beperkt, na werk/school weinig uitlooptijd, geen
flexibiliteit;
dubbelleven, groot verschil in gedrag tijdens/buiten school.
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