


Programma
Signaleren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
in Coronatijd

• Kennismaking en verwachtingen

• Zet je microfoon op mute, zet je eigen naam in jouw 
scherm

• Theorie kindermishandeling en huiselijk geweld  

• Dilemma’s 

• Casuïstiek 

• Vragen



Film Augeo



Definitie: 
Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

HG en KM is elke vorm van (voor het slachtoffer), bedreigende of 
gewelddadige interactie.
Van fysieke, psychische of seksuele aard, in een relatie van
afhankelijkheid of onvrijheid. Deze interactie wordt  actief of 
passief, opgedrongen.
Waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend 
aan het slachtoffer in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Bron: Ministerie VWS, 2010. Basismeldcode huiselijk geweld en huiselijk geweld en 
kindermishandeling



Geweld in afhankelijkheidsrelaties 

• Partnergeweld

• Kindermishandeling

• Seksueel geweld

• Vrouwelijke genitale verminking

• Geweld van kinderen tegen ouders

• Ouderenmishandeling 65+

• Schadelijk traditioneel geweld

• Huwelijksdwang en achterlating 



Vormen huiselijk geweld

• Lichamelijk geweld (slaan, schoppen, krabben, bijten en 

alle andere vormen van geweld)

• Seksueel geweld (seksueel misbruik, sexting)

• Psychisch geweld (uitgescholden, dwang, manipulatie, 

dreiging, stalking)

• Lichamelijke en psychische verwaarlozing

(schoolverzuim, onthouden medische zorg of andere

noodzakelijk hulp)

• Financiële uitbuiting (ouderen in afhankelijkheidsrelatie)
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• 120.000 jeugdigen
• 34 slachtoffers per 1000 jeugdigen
• Ruim 100.000 kinderen zijn getuige van 

huiselijk geweld
• 30/40% wordt zelf ook mishandeld
• In 75% gaat het om verwaarlozing
• Er zijn jaarlijks meerdere jeugdigen die 

komen te overlijden tgv huiselijk geweld

Kindermishandeling: omvang
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• 1 op de 5 scholen heeft niet alle leerlingen in beeld
• Er zijn gemiddeld 4 kinderen per school van de radar
• Er is met 5200 kinderen op school geen contact
• Kindertelefoon heeft het drukker (100 meer per dag)
• Geen toename aantal meldingen Veilig Thuis

(2019: 9000 adviezen en 11.000 meldingen)

(bron AVS (algemene vereniging schoolleiders) en Bron nieuwscheckers (de fact checkers Leiden)

Cijfers huiselijk geweld in coronatijd
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Gebruik de meldcode van je organisatie en neem in stap 2 contact op 
met Veilig Thuis voor overleg: 0800-2000

Nuttige sites:
 www.veiligthuisfriesland.nl
 www.nji.nl/coronavirus
 www.vnn.nl/corona
 www.academiepratenmetkinderen.nl
 www.sdfryslan.nl

 www.friesejeugdzorgonline.nl

 Team-Kim, ervaringsdeskundigen, twee video’s met bruikbare tips voor 
kinderen en jongeren in nood. Ook is er een video gemaakt met 
concrete tips voor professionals en andere betrokkenen. 
https://vimeo.com/409240633 ( Voor kinderen en jongeren )
https://vimeo.com/409234045 ( Voor professionals en omgeving )

Tips en good practice

http://www.nji.nl/coronavirus
http://www.nji.nl/coronavirus
http://www.vnn.nl/corona
http://www.academiepratenmetkinderen.nl/
http://www.sdfryslan.nl/
http://www.friesejeugdzorgonline.nl/
https://vimeo.com/409240633
https://vimeo.com/409234045


Dilemma’s



Welke dilemma’s spelen bij jou?

• Onbekendheid: waar begin je aan?

• Angst voor reactie van het slachtoffer

• Onvoldoende kennis

• Stel: het is geen kindermishandeling

• Angst voor agressie

• Niet bemoeien met opvoeding van ouders

• Eigen ervaring

• Bij melden: kans op uithuisplaatsing?

• Je mag er niet over praten van het slachtoffer



Wat zou je doen……

1. Tijdens het video-bellen met een ouder hoor je op de 
achtergrond veel geschreeuw en gehuil van de kinderen (4 en 
6 jaar).

2. Tijdens het video-bellen met een puber, hoor je dat een vader 
zijn vrouw uitscheldt voor stomme koe en stomme trut.

3. Vader belt en vertelt dat moeder de bezoekregeling heeft 
stopgezet, omdat vader hoestte tijdens een telefoongesprek 
met moeder.

4. Tijdens het bellen met de moeder van 2 kinderen (11 en 14 
jaar) vertelt moeder, dat de ruzies over het mislopen van 
inkomen tussen haar en haar man, wel eens uit de hand 
lopen. De kinderen worden niet geslagen.



Vragen en evaluatie

Certificaat? Stuur je gegevens naar:

expertisecentrum@regiecentrumbv.nl




