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Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minder
jarige, 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.

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door 
iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.  
Dat kunnen zijn: partners, expartners, gezinsleden, 
familieleden en huisvrienden.
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Signalenlijst kindermishandeling  
en huiselijk geweld
1. Lichamelijke mishandeling 
2. Lichamelijke verwaarlozing 
3. Psychische mishandeling 
4. Psychische verwaarlozing
5. Seksueel misbruik 
6. Partnergeweld
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1. Lichamelijke mishandeling 
Ouders/verzorgers verwonden het kind of staan toe  
dat het kind verwond wordt (anders dan ten gevolge van 
een ongeluk).

Voorbeelden van lichamelijke mishandeling: 
 – Slaan, stompen, schoppen, opzettelijk laten vallen,  
verbranden, vergiftigen, verstikken. 

 – Meisjesbesnijdenis: een ingreep aan de uitwendige 
geslachtsdelen van een meisje. De Nederlandse  
overheid heeft alle vormen van meisjesbesnijdenis 
strafrechtelijk verboden. 

 – Shaken Baby Syndroom: verzameling van signalen  
en symptomen die het gevolg zijn van het heftig door 
elkaar schudden van een baby. 

 – Syndroom van Münchhausen bij Proxy: een volwassene 
die bij een kind ziekteverschijnselen nabootst, verergert, 
veroorzaakt en/of verzint. 

2. Lichamelijke verwaarlozing 
Het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke 
gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. 

Ouders/verzorgers zijn niet in staat of bereid tot  
het verschaffen van minimale zorg ten aanzien van  
de lichamelijke behoeften. 

Voorbeelden van lichamelijke verwaarlozing: 
 – Niet zorgen voor voldoende of geschikt eten.
 – Niet zorgen voor schone, aan de weersomstandig
heden aangepaste, passende kleding.

 – Niet zorgen voor geschikt onderdak.
 – Niet zorgen voor geschikte medische, tandheelkundige 
en geestelijke gezondheidszorg. 

 – Niet zorgen voor voldoende hygiëne. 
 – Niet zorgen voor voldoende toezicht. 
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3. Psychische mishandeling 
Het toebrengen van schade aan de emotionele  
en/of persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. 

Voorbeelden van psychische mishandeling zijn: 
 – Het bedreigen of uitschelden van een kind als een  
systematisch patroon van kleineren en denigreren.

 – Het kind tot zondebok maken. 
 – Het belasten van een kind met een te grote 
verantwoordelijkheid. 

 – Eisen stellen waaraan een kind niet kan voldoen. 
 – Het blootstellen van een kind aan extreem, onbereken
baar of ongepast gedrag. 

 – Het opsluiten of vastbinden van het kind als middel  
van straf of controle. 

 – Het kind is getuige van het geweld in het gezin  
(zie ook 6. Partnergeweld)

4. Psychische verwaarlozing
Het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezond
heid en ontwikkeling nodig heeft. 

Voorbeelden van psychische verwaarlozing: 
 – Niet zorgen voor voldoende aandacht, respect,  
genegenheid, liefde en contact 

 – Niet zorgen voor voldoende ruimte voor toenemende 
autonomie. 

 – Niet zorgen voor regelmatige schoolgang. 
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5. Seksueel misbruik 
Seksueel contact met een kind hebben of pogen  
te hebben, ter bevrediging van de seksuele gevoelens 
van de ouder/verzorger, en/of uit geldelijk gewin. 

Voorbeelden van seksueel misbruik: 
 – Pornografisch materiaal laten zien. 
 – Penetratie door vingers, voorwerpen of penis.
 – Aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan  
waarbij genitaal contact plaats vindt.

 – Aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan  
waarbij geen genitaal contact plaats vindt.

 – Ongepast kussen.
 – Strelen van borsten.

6. Partnergeweld
Partnergeweld is geweld tussen volwassen partners die 
samen een huishouden vormen of tussen expartners. 
Wanneer een kind getuige is van partnergeweld valt dit 
onder psychische mishandeling.

Signalen van partnergeweld:
 – Regelmatig lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken, 
bijtwonden of kneuzingen, maar ook lichamelijke  
klachten die ontstaan door psychische problemen, 
zoals trillen, vermoeidheid, angst en depressies. 

 – Een onderdanige positie in de relatie, onzeker, 
schrikachtig. 

 – De dader oefent sterke controle uit op de partner.
 – Kinderen met leer en/of concentratieproblemen  
op school, het vertonen van agressief gedrag  
of bijvoorbeeld het tekenen van situaties waarin  
agressie een rol speelt. 
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Contactinfo  
aandachtsfunctionaris  
& Veilig Thuis
Aandachtsfunctionaris
Bel naar de Vrolijkheid en vraag naar een van de  
aandachtsfunctionarissen. Indien niemand aanwezig is,  
bel je diegene mobiel.
 
De Vrolijkheid
020 6273287

Monique Hoving 
06 81059040 
monique@vrolijkheid.nl

Carolina Agelink 
06 44816452 
carolina@vrolijkheid.nl

Mirte Hartland 
06 24882854 
mirte@vrolijkheid.nl

Veilig Thuis
Je mag altijd contact opnemen met Veilig Thuis om 
advies in te winnen, maar dit moet niet en kun je  
ook overlaten aan de aandachtsfunctionaris. Advies 
inwinnen bij Veilig Thuis betekent niet hetzelfde  
als een melding doen, dus je kan bellen zonder conse
quenties. Als je liever anoniem wil blijven kun je dit  
aan het begin van het gesprek aangeven.  
 
Veilig Thuis 
0800 2000
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
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accuut
Je belt 112 en 

het kantoor Vrolijkheid  
020 6273287

niet accuut
Je neemt contact op met 
de aandachtsfunctionaris

van de Vrolijkheid 
(zie pagina 7)

Je zorg is weggenomen Je zorg houdt aan of keert 
terug: begin weer bovenaan 
in dit schema

De situatie is 

De aandachtsfunctionaris van de Vrolijkheid 
onderzoekt of er advies moet worden  
ingewonnen bij Veilig Thuis  
(let op: dit is nog geen melding)

De aandachtsfunctionaris van de Vrolijkheid 
neemt contact op met de aandachtsfunctio
naris van het COA op jouw azc

De aandachtsfunctionaris van de Vrolijkheid 
doet wel/geen melding bij Veilig Thuis

Schrijf je feitelijke waarnemingen op  
(wat je hebt gezien en gehoord) en mail deze 
naar de aandachtsfunctionaris

Er komt een terugkoppeling van de  
aandachtsfunctionaris van de Vrolijkheid

Terugkoppeling

Je neemt een mogelijk signaal waar


