
Een verborgen epidemie



The three types of ACEs include: 



Omschrijving kindermishandeling

• Elke vorm van voor het kind of de jongere tot 18 jaar 
schadelijk lichamelijk, seksueel of psychisch contact

• Door ouder/ verzorger of andere (bijna-) volwassene waarvan 
het kind afhankelijk is voor verzorging en aandacht

• Door toedoen of nalaten

• Gevolgen op korte én lange termijn; vaak levenslang last

• Komt in alle soorten gezinnen voor



Vormen van kindermishandeling

• Lichamelijke mishandeling

• Lichamelijke verwaarlozing

• Psychische mishandeling

• Psychische verwaarlozing

• Seksueel misbruik

• Getuige van partnergeweld



Iemand met 4 of meer Aces heeft:

• 2,2 keer meer kans op hartziekten

• 1,9 keer meer kans op kanker

• 1,6 keer meer kans op diabetes



Iemand met 4 of meer Aces heeft :

• 12,2 meer kans op het plegen van suicide

• 10,3 meer kans op een verslaving aan drugs

• 7,4 meer kans op alcoholisme







Enkele cijfersijfers…

In Nederland:

• Heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk 
geweld

• Zijn ruim 200.000 mensen jaarlijks slachtoffer van huiselijk 
geweld 

• Is in 58% van de gevallen van huiselijk geweld sprake van een 
gezinsverband met vooral jonge kinderen als getuige

• Ruim 118.000 kinderen per jaar worden in Nederland 
mishandeld (cijfers 2011)

• Ca. 577.000 kinderen hebben een ouder met een psychische 
aandoening of verslaving



Kindermishandeling halveren???



Hoe gaat ons dat lukken?

• Kinderen in beeld krijgen 

• Een veilige omgeving 

• Herstel 
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10 preventiepunten

• 1: screening tijdens zwangerschap
• 2: voorlichting geweldloos opvoeden
• 3: voorlichting Shaken Baby Syndroom
• 4: opvoedproblemen signaleren
• 5: opvoedondersteuning
• 6: kinderen voorlichten
• 7: training voor professionals
• 8: psycho-educatie na huiselijk geweld
• 9: hulp voor kinderen in vrouwenopvang
• 10: publieksvoorlichting



Hoe

• Een veilige omgeving 



Shaken Baby Syndroom

SBS_1_1_3/EModule.exe
SBS_1_1_3/EModule.exe


WAT 

Alle jonge ouders worden 
voorgelicht over het (omgaan 
met) huilgedrag van baby’s en de 
risico’s van het schudden van je 
baby
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De feiten

• Één op de twintig ouders heeft wel eens baby 
geschud

• Ieder jaar 30 tot 60 baby’s met hersenletsel 
(gemiddeld 3 baby’s overlijden)

• Voorlichting over huilen kan dit tot de helft 
reduceren





Preventie

• Het juiste moment

• Aan álle ouders en verzorgers

• Ondersteunend materiaal

• Geschoolde professionals



Effect

• Afname van 50% van het aantal baby’s en 
jonge kinderen dat ernstig schudletsel oploopt

• Ouders herinneren na 7 maanden de 
boodschap nog

• Ouders vertellen het ook aan andere 
verzorgers (familie, oppas)





U als gemeente?

• Neem de doelstelling op in gemeentelijke 
beleidsplannen

• Alle nieuwe ouders (moeders én vaders) in onze gemeente worden vóór 
hun baby 12 weken is mondeling voorgelicht over het huilgedrag van 
baby’s en het shaken baby syndroom. De ouders krijgen tips om daarmee 
om te gaan. Dit doel is behaald per … 

• Alle relevante professionals (zie punt 2) zijn getraind in het effectief geven 
van de voorlichting aan ouders over huilgedrag van baby’s en het shaken 
baby syndroom.



U als gemeente?

• Stel inhoudelijke minimumeisen aan de 
voorlichting

• Advies of een stappenplan over hoe te handelen als ouders zich boos of 
gefrustreerd voelen, en informeren dat hulp altijd belangrijk en 
beschikbaar is en hoe de toegang tot hulpverlening in de gemeente 
geregeld is, etc



U als gemeente?

• Beleg of stimuleer verantwoordelijkheden 

• Neem het initiatief om vaste afspraken te maken over het bieden van deze 
voorlichting met JGZ en/of kraamverzorging. Formaliseer indien mogelijk 
de samenwerkingsafspraken in subsidievoorwaarden en/of kwaliteitseisen 
en prestatie-indicatoren.



U als gemeente?

• Voer als gemeente zelf uit

• Koop bijvoorbeeld preventiemateriaal in over het shaken baby syndroom 
voor professionals en stel dit beschikbaar voor relevante partners. 



U als gemeente?

• Monitor of de gewenste maatregel echt bij de 
beoogde ouders en professionals aankomt:

• Meet (of laat meten) periodiek of de gestelde doelen behaald worden 
(bijvoorbeeld zijn alle ouders bereikt en zijn alle professionals geschoold?). 
U kunt ook afspraken maken met relevante partijen (JGZ, kraamzorg) dat 
zij relevante gegevens periodiek aan de gemeente rapporteren.



Wat kunt u doen?

Doelen 
stellen

(Prestatie)a
fspraken 
maken

Zelf 
uitvoeren

Monitoren

Bijstellen



…

www.gemeenteaanpakkindermishandeling.nl

www.augeo.nl


