
Kindermishandeling......hoe ga je hier mee om 

 
Wat doen we als omgeving met signalen van kindermishandeling? 
Als een buurkind of jongere  toch wel erg vaak onder de blauwe plekken zit of in de winkel wordt afgetuigd door 
de ouder, kan dat vermoedens van kindermishandeling opleveren. Maar wat doe je dan als omstander bij 
kindermishandeling? Het kind helpen wil iedereen wel, maar het is niet duidelijk of het alleen een vermoeden is. 
En wat gebeurt er als er wel wordt gemeld? Kortom wat doe je als je kindermishandeling constateert? 
Veilig Thuis om kindermishandeling te melden 

Mensen die vermoeden dat een kind in hun omgeving wordt mishandeld, kunnen bellen met Veilig Thuis in hun 
omgeving ( Veilig thuis Drenthe: ) 088 2460244   Wie belt met zo’n instantie krijgt een gesprek met een 
medewerker die een heel lijstje met vragen heeft voor degene die belt ook wel melder genoemd. Iedereen kan 
overigens bellen. Van de leerkracht op school tot de buurman of buurvrouw tot familieleden en de 
maatschappelijk werker.  

Meldingen van professionals over kindermishandeling zijn niet anoniem 
Voor mensen die bijvoorbeeld hulpverlener of leerkracht zijn is het wellicht wel moeilijker om kindermishandeling 
te melden. Zij kunnen namelijk niet anoniem bellen, maar moeten zich bekend maken en aangeven waarom bij 
hen het vermoeden bestaat. Bovendien moeten zij met het gezin gesproken hebben over het probleem. 
Hulpverleners zitten ook vaak in een soort spagaat, want zij hebben vaak te maken met de ouders die mogelijk 
mishandelen. Soms is dat een ouder die zelf helemaal vast is gelopen of iemand die psychisch ziek is en onder 
behandeling is. De hulpverlener is in dat geval aangesteld voor de ouder, maar kan nog wel kindermishandeling 
signaleren. Moeilijk, maar in het belang van het kind wel cruciaal. Dit gaat volgens de meldcode, welke sinds 
2013 verplicht is 

Wat is kindermishandeling? 

Kindermishandeling is niet alleen een situatie waarbij een kind geslagen wordt. In tegendeel. Er zijn ook kinderen 
die nooit met een vinger worden aangeraakt, maar die psychisch zo slecht worden behandeld dat dit hen een 
trauma voor het leven op kan leveren. Ook seksueel misbruik is kindermishandeling. De meeste ouders of 
verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen 
niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal binnen de 
huiselijke kring plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of 
misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub. Maar het kan ook gebeuren 
op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub. 

Vormen van kindermishandeling: 

• Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan. 

• Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en      
vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang. 

• Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft. 

• Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of 
verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo 
wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders. 

• Seksueel misbruik: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan. 

Bellen over kindermishandeling  
Mensen die kindermishandeling vermoeden en daar graag met iemand over willen praten of een melding willen 
maken kunnen bellen met het landelijk nummer Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 

Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over 
maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je 
hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Zij weten 
waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt. 

 

Wilt u meer weten over kindermishandeling neem dan contact op met Veilig thuis, de IB-er op de school van uw 
kind, een (school) maatschappelijk werker, of iemand anders wie u vertrouwt.   
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