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NTS congres 2019 

Omzien naar elkaar! 



Afspraak…. 

 



Doelen 

 

 

• Aan het einde van de workshop kan de cursist benoemen welke 

triggers er zijn om bedacht te zijn op kindermishandeling of huiselijk 

geweld.  

• De cursist kan benoemen op welke wijze NTS hem/haar kan 

ondersteunen bij de herkenning van kindermishandeling of huiselijk 

geweld.  

 

 



Ervaringen van KM/HG ? 

• Cijfers van 2018 



meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=meldcode+kindermishandeling&&view=detail&mid=C707980C101E66ED70E7C707980C101E66ED70E7&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=meldcode+kindermishandeling&&view=detail&mid=C707980C101E66ED70E7C707980C101E66ED70E7&&FORM=VRDGAR


• App meldcode 5 



Huiselijk geweld 

Partnergeweld 

Eergerelateerd geweld 



Uitingen van huiselijk geweld 

• Lichamelijke mishandeling 

• Psychische mishandeling 

• Verwaarlozing 

• Financiële uitbuiting 

• Seksueel misbruik 

• Kinderen die getuige zijn van geweld 

 

 



Cijfers 

• Seksueel: 4% (19%) man,19% (53%) vrouw 

• Kindermishandeling: 90.000 tot 127.000 kinderen. 3% 

van totaal 

• Partnergeweld: 5% man, 8% vrouw 

• Ouderenmishandeling: 6% 

 

 

 
Bron: factsheet 2018 Movisie, kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken 



Wanneer is sprake van kindermishandeling? 

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigde of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders 

of andere personen t.o.v. wie de minderjarige in een relatie van 

afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 

opdrongen waardoor ernstige schade berokkend of dreigt te 

worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 

psychiatrisch letsel 

 

 
Bron: Jeugdwet 

 

 



Wanneer is sprake van kindermishandeling? 

•Elke vorm van voor een minderjarige bedreigde of gewelddadige 

interactie 

•Van fysieke, psychische of seksuele aard 

•Die de ouders of andere personen t.o.v. wie de minderjarige in 

een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat 

•Actief of passief opdrongen waardoor ernstige schade berokkend 

of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige 

• In de vorm van fysiek of psychiatrisch letsel 

 



 

 

 

 

• Rode kaart = niet waar / fout 

• Groene kaart = waar / goed 

 



Stelling 1 

 

 

 

 

 

 

 
 Bron: Nederlands Jeugdinstituut 

 

Minder dan 90.000 kinderen tussen de 0 en 17 jaar zijn 

jaarlijks slachtoffer van Huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling 

 



Stelling 2 

•Jaarlijks overlijden er ongeveer 40 kinderen als gevolg 

van kindermishandeling 

 

 



Stelling 3 

•Als je professional bent, ben je verplicht te melden bij 

vermoeden kindermishandeling of huiselijk geweld 

 

 



Stelling 4 

•Als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dat ook 

een vorm van kindermishandeling 

 



Stelling 5 

•De meest voorkomende vorm van kindermishandeling is 

seksueel misbruik 

 

 



Stelling 6 

 

Kindermishandeling is een medische diagnose 

 



Mishandeling 

• Mis = verkeerd, dus verkeerd handelen 

• Zegt niets over de opzet 

• Verstoring van draaglast en draagkracht 

• Onmacht – onvermogen  

 



Spiraal van geweld 

 



Risico – Toxic trio 

 



Kindcheck 

• Als de professional meent dat door de medische situatie of andere omstandigheden 

waarin zijn volwassen patiënt verkeert, risico bestaat op ernstige schade voor de 

kinderen waar hij zorg voor draagt.  

 

• (Ernstige/acute) psychische stoornis 

• (Ernstige/acute) suïcidale of agressieve gedachten/gedrag 

• (Ernstige) manifestaties van middelengebruik 

• Slachtoffer van (ex)partnergeweld, ernstig conflict 

• Leefomstandigheden thuis (hygiëne, uitzetting) 

 



Melding 

 



Hoe zit de kindcheck in NTS 

 Alcohol gebruik/misbruik 

 Drugs gebruik 

 Verward gedrag/TS 



 Trouw, 02 februari 2019 03:20 

Het merendeel van meldingen over huiselijk geweld of 

kindermishandeling wordt te laat beoordeeld. Dat komt doordat 

de verantwoordelijke organisaties een nieuwe werkwijze en 

meldcode hebben. Gezinnen weten daardoor lang niet waar ze 

aan toe zijn. 
 
Trouw vroeg de cijfers op bij het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, waar elk jaar tienduizenden meldingen 

binnenkomen. De organisatie opereert niet landelijk, maar de naam wordt gevoerd door 26 verschillende 

organisaties verspreid door het land. 

 

Gezamenlijk hebben de organisaties afgesproken dat 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen 

beoordeeld moet worden op hun ernst. Daarna wordt er onderzoek gedaan. 

Het is de bedoeling dat 80 procent van de onderzoeken binnen tien weken is afgerond. Na zo'n onderzoek 

kan de organisatie naar bijvoorbeeld Jeugdzorg of naar speciale wijkteams doorverwijzen. 

 

In de laatste drie maanden van 2018 lukte het zeven van de 26 regio's om binnen vijf dagen met een 

beoordeling te komen en slechts vijf regio's slaagde erin om 80 procent van de onderzoeken binnen de 

gestelde termijn van tien weken af te ronden. 

 

Hierdoor zitten gezinnen lang in onzekerheid. Dat de doelen niet gehaald worden, komt volgens Veilig 

Thuis door een nieuwe meldcode en een nieuwe werkwijze die op 1 januari zijn ingegaan. De organisatie 

hoopt dan ook dat de problemen binnen een half jaar zijn opgelost. 



Afronding 



Twee vaders 


