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'Er wordt heel weinig met
de gesproken'

Jo Hermanns is hoogleraar opvoedkunde aan de lJniversiteit van
Amsterdam, lector aan de Hogeschool utrecht, zerfstandig adviseur
inzake jeugdbeleid en jeugdzorg en een van de grondleggers van
RAAK, Regionale Aanpak Kndermishandeling.

kinderen

Grenzen trekken

Ethische intuiïies spelen vaak een rol bij de aanpak van kindermishandeling,
zonder dat men zich daarvan bewust is. Hoe spelen intulties volgens u een rol?

Bij kindermishandeling is er een eerste reflex die zegt:'Dit kan niet'. Het is
deels een inturtie, maar wel een die je hebt op basis van kennis en ervaring, in
combinatie met je onderbuikgevoel. De vaak gebruikte rerm 'niet-pluis-ge-
voel' vind ik wat zwak. Die zegt niet meer dan: hier gaat iets niet goed. Maar
ik schrik niet bij iedere draai om de oren. Nee, mijn gevoel moet zeggen: dit
kan niet, hier moet een grens getrokken worden. Als je dat constateert, pro-
beer je eerst re helpen, maar niet meer zo vrijblijvend.

U bent al lang actief op het gebied van de bestrijding van kindermishandeling.
Hoe is dat zo gekomen?

Ik kwam als psycholoog van de universiteit met het idee dat je met kennis en
informatie de situatie van kinderen kon verbeteren. Echter, in de beroeps-
praktijk werd weinig prijs gesteld op kennis en informatie. De kinderbescher-
ming aan het begin van de jaren zeventig was bevoogdend, in de zin van: wij
nemen het wel even over van die ouders en doen het beter. De tendens was
om kinderen weg te halen uit hun situatie.

Ik werkte in een internaat met kinderen van nul tot vier. veel baby's werden
direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Het ideaal was plaatsing in
een eenvoudig boerengezin. Bij gebrek aan gezinnen bleven de meeste kinde-
ren echter in het internaat. Ik wist uit de wetenschappelijke literatuur dat een
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internaatsomgeving niet goed was voor heel jonge kinderen. Dat kon je bo-
vendien aan hen zien. Ze werden uit hun bedjes op het balkon gezet, gevoed,
en van her balkon weer in hun bedjes gelegd. Dar was dan hun dag. Ik maakte
mee dat maarschappelijk werkers van de Raad van de Kinderbescherming bij
een gezinsbezoek toevallig bij de buren terechtkwamen, en ook daar een pro-
cedure voor uithuisplaatsing begonnen, omdat het er chaotisch, rommelig en
onverzorgd uizag. Ik overdrijf een beetje, maar niet eens heel erg.

De pretentie om het beter te doen konden we niet waarmaken. De kinderen
kregen bijna niets van wat ze echt nodig hadden. Met alles \Mat ik wisr over
verwaarlozing en hechting, vond ik het kindermishandeling. Later is de prak-
tijk gelukkig veranderd. 

"\
Nadat ik mijn proefschrift geschreven had, ben ik uiteindelijk directeur ge-
worden van een medisch kleuterdagverblijf dat door fusies overging in de
stichting opvoedingsondersteuning. we zagen het als onze taak om ouders
te ondersreunen bij de opvoeding in plaats van hen te diskwalificeren. we
werkten in consultatiebureaus, peuterspeelzalen, crèches en wijkbureaus van
achterstandswijken. Natuurlijk moesren we soms ingrijpen, bij letterlijke ver-
waarlozing of mishandeling, vaak door verslaafde of ernstig psychiatrisch ge-
stoorde mensen.

De gevallen die ik heb meegemaakt hebben op mu veel indruk gemaakt,
soms omdat ze slecht afliepen. Ik heb nachterr wakker gelegen van een ge-
zin met twee gestoorde ouders die elkaar en hun kind naar het leven ston-
den. Het kind kwam in het ziekenhuis terecht met een schedelbasisfractuur.
Toen had ik de Kinderbescherming nodig, maar in die periode .was men
daar juist doorgeslagen naaÍ een herpende rc7 en greep men niet zomaat
meer in.

De jeugdbescherming zo* eÍ moeten zijn als her echr nodig is, in de zeer
dramatische gevallen. Misschien zou men het tijdrovende ondersteunende
werkwel aan anderen over moeten laten. soms moet je, denkik, ver gaan om
kinderen te beschermen. Ik heb zelf bijvoorbeeld zelfs één keer geprobeerd
de rechtsgang te beihvloeden door de kinderrechter op te zoeken ente zeg-
gen: je krijgt morgen een casus die echt verkeerd gaat aflopen als je het kind
niet beschermt. De kinderrechter heeft toen echter toch het advies van de
voogd om het kind bij de ouders te laten gevolgd, en het kind is vervolgens
zeer ernstig gewond geraakt, met een handicap tot gevolg.
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'Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken,

Combinatie van hulp, bescherming en strafrecht

Als voorzitter van de Werkgroep Meldpunt Kindermishandeling heb ik me
sterk gemaakt voor een goede en duidelijke meldingsmogelijkheid. Je kon
vroeger kindermishandeling melden bij de Raad voor de Kinderbescherming,
de RIAGG's, de politie... het was een lappendeken. Het kind verdween in het
circuit waarin het toevallig terecht kwam. Nergens werd vervolgens goed af-
gewogen wat voor dat kind de beste combinatie van hulp, bescherming en
strafrecht zouzijn.

we kregen het met de werkgroep voor elkaar dat de ministeries vanJustitie
en van Welzijn, Volksgezondheid en Sport gezamenlijk onderzoek gingen
doen naar kinderen die overleden waren als gevolg van kindermishandeling.
Wrj kenden de gevallen, maar mer die kennis werd niets gedaan. De daders
werden zelden vervolgd. Men vond het al erg genoeg voor de ouders dat hun
kind was overleden, er was toch niets meer aan te doen, en de kans op herha-
ling zou niet groot zijn. Er was ook maar weinig aandacht voor de andere
kinderen in het gezin. Alleen een enkele keer, als een kind echt gruwelijk
mishandeld of misbruikt was, werd er vervolgd. Je moer bUvoorbeeld bij een
geval van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp altUd in de gaten
houden dat er sprake kan zijn van een misdrijf. De grens russen misdrijf en
mishandeling, waar je cMelrechtelijk op kunt reageren, is misschien niet
scherp, maar je moet er wel alert op zijn en niet per definitie zeggen: we moe-
ten alleen hulp geven. Ernstig seksueel misbruik, ernsrig fysieke verwaarlo-
zing, ernstige mishandeling, dat zljn misdrijven. Ik vind kinderen evenveel
waard als volwassenen. Geweld tegen een kind is geweld tegen een burger, en
daar hebben wij als st4at iers over afgesproken.' §.,

Soms moet je vooral helpen, bijvoorbeeld als ouders hun kind niet goed kun-
nen verzorgen, of als er conflicten zijn binnen heÍ gezínwaar je wat aan kunt
doen. En er is een grote groep die je moet beschermen met streng toezicht
van de overheid. Dan is er sprake van ondertoezichtstelling. In andere geval-
len is een uithuisplaatsing noodzakelijk.

uit deze invalshoeken moer je naar mijn idee kiezen en nier bij voorbaat één
van de uitgangspunten kiezen. Alle betrokken moeten zich dat realiseren.
vervolgens stippel je uit hoe je tor de besre combinatie van oplossingen komt.
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ln beroepsethiek gaat het niet aileen over regers en principes waar men zich
aan moet houden maar ook over de idearen die men met zijn werk nastreeít.
wat zou ideaal zijn bij de aanpak van kindermishandering door professionars?

In de ontwikkelingspsychorogie reer je hoe fantastisch kinderen zich onrwik-
kelen, mits ze daar de kans toe krijgen, en hoe belangrijk het voor hun levens-
geluk is dat ze die kans ook krijgen. Dan hebben we het nog niet eens over
hun positie in de samenreving. Maar je leert ookhoe kwetsbaar kinderen zijn.
Het ideaal is dat de hulpverlening aanvult en bijstuurt.

De werkwijze van de jeugdzorg in de praktijk wijkt echter af van wat in de
beleidsnota's staat. De mensen in het veld praten nog steeds zeer bevoog-
dend over ouders. vandaar dat in Nederrand.qen relatief groot aantar kinde-
ren in een internaat zit. Men neemt de opvoeding over en geeft spel_ of ge_
dragstherapie. Dat werkt niet. Als je evidence based. wirtwerken, moet je het
in een andere richting zoeken. Dan moet je hulp verlenen binnen de leefsitu-
atie van het kind. De laatste vijf jaren lijkt de verandering door te zetten. Ik
heb altljd een zeer kritische houding gehad ten opzichte van dejeugdzorg,
die bestond uit internaten, justitiële jeugdinrichtingen en heropvoedirgk"--
pen. Pas de afgelopen jaren kwamen diverse directeuren me vertellen dat ze
het zelf ook anders willen: meer helpen in de eigen leefsituatie. Ze willen
hun instelling ombouwen.

Als je een kind bij de ouders weg moet halen, ziin pleegouders geschikter dan
een jeugdinstelling, mits goed begeleid. pleegkinderen hebben al veel meege_
maakt. Ze hebben posttraumatische stressstoornissen of hechtingsstoornis-
sen' Dertig tot vijftig procent van de plaatsingen wordt voortijdig afgebroken.
Dat is heel erg: je zeg3. regen ouders dat zij het niet kunnen, dat lelet beter
gaat doen, en dat mislukt. Dat is voor iedereen een bramage en een ramp voor
het kind. Pleeggezinnen hebben sreun en coaching noctig.

Cultuur en sociale constructie

Wat verstaat u onder kindermishandeling?

Kindermishandeling is een sociale constructie. In samenleving X of subcul-
tuur Y is een flink pak slaag voor een kind iets waar niemand, ook het kind
zelf ook niet, het gevoel van heeft dat het niet kan. Terwijl binnen een andere
cultuur een draai om de oren al veronfwaardiging oproept.
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'Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken'

Ik ben geregeld op Curagao. Daar was veel weerstand tegen de formulering
'het'bestrijden van kindermishandeling'. Men vond dat daarmee ouders een

van de belangrijkste middelen om kinderen re corrigeren uit handen werd
genomen: de ftsieke staf. Curagao heeft een cultuur met veel alleenstaande

ouders. Een harde wereld, met veel armoede en weinig toezicht. Ouders zijn
ontzettend bang dat kinderen ontsporen en denken dat een harde hand helpt.
Als ik daar ouders hun kinderen frsiek zie straffen, heb ik daar een ander ge-

voel bij dan in Nederland. Ze zíjn fiet kwaad of overspannen. Iedereen weer
precies wanneer de grens naar kindermishandeling wordt overschreden, al
ligt die ergens anders dan bij ons. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders voorbij
hun voornemens en hun zelfbeheersing gaan. Dan heb je het over klappen of
schoppen in plaats van door elkaar schudden of aan de oren rrekken.

Ik wil hier niet mee zeggen dat het goed is v/ar daar gebeurr. Maar wel dat de

beleving van iedereen anders is, inclusief die van het kind. Als ik daar ben, laat
ik zien dat andere opvoedingsmethoden beter zijn, maar ik ga niet heel hard
in tegen de manier waarop ze daar hun kinderen opvoeden. Er is een duidelijk
verschil tussen minder goed en beter opvoeden aan de ene kant en kindermis-
handeling aan de andere kant.

Maar leidt een opvatting van kindermishandeling als sociaal construct niet
tot een vorm van relativisme? ln de zin van: het ligt er maar aan wat je ervan

maakt?

Over kindermishandeling als sociale constructie moet je het binnen een cul-
tuur wel eèhs ziln. Er kunnen binnen een cultuur ook veranderingen in
plaatsvinden, het is een dynamisch begrip. Dat zie je bijvoorbeeld bij wetge-
ving op dit gebied. Zo heeft de laatste jaren in Duitsland , Zweden en Neder-
land de discussie gewoed over wetgeving die eist dat je kinderen geweldloos
opvoedt. Die discussie heeft een nieuwe sociale constructie opgeleverd, na-

melijk dat je geen geweld mag gebruiken bij de opvoeding. Tot vijf jaar gele-

den hoorde je nog wel eens iemand zeggen: 'Ik ben achteraf blij dat ik in miin
jeugd af en toe een klap kreeg.' Nu hoor je dat niet meer. Op Curagao zalhet
ook die kant op gaan.

Inherent aan een sociale constructie is wel dat je die toetst. Als je voelt dat iets

niet kan, moetje het bespreken met degene die het doet, of mer iemand anders.

Een sociale constructie is geen individuele keuze.Je moet altijd overleggen met
anderen. Ook in meldcodes wordt aangegeven dat je samen met anderen tot
een oordeel moer komen. En zo gaathet gelukkig in de praktijk ook vaak
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Het eerste dat we vanuit de Werkgroep altijd benadrukten wanneer het over het

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ging was dan ook die A uit de afkor-

ting: je kunt bij een vermoeden van kindermishandeling altijd advies wagen, je

hoeft niet altijd meteen te melden en bovendien is melden echt iets ander dan

aangifte doen. Door te melden kun je je vermoeden toetsen, het met anderen

bespreken. Ik zie dat en dat, wat moet ik daarmee? En kan ik daar wat mee, hoe
'\À/eetikdathet mishandelingis? DieAis de meestgebruike functie van hetAMK

Ouders schrikken als hulpverleners verwijzen naar het AMK vanwege het

woord 'kindermishandeling'.Toch hebben we er bewust voor gekozen het

woord wel in de naam terug te laten komen omdat je ook duidelijk moet dat

sommige dingen anders zijn dan niet pluis zijn, anders zijn dan: dit kan beter!

Er is een grens van: dit kan niet! Dat kun je beter meteen duidelijk maken. Je

schrikt je als ouder rot bU dat woord, maar na die eerste schl$k weet je wel

waar het over gaat en hoe ernstig het is. Het woord werkt als een alarmbel. Je

zegt eÍ luid en duidelijk mee tegen ouders: ik maak me ernstig zorgen over

uw kind. Wij denken dat uw kind mishandeld wordt. Als ouder heb je dan

echt iets uit te leggen. Er zijn kinderen voor wie we echt in de bres moeten

springen. En dan moet je echt het woord'kindermishandeling'gebruiken.

Compassie

Je een eigen oordeel vormen of iets kindermishandeling is, dat is belangrijk.

En het daarna toetsen aan het oordeel van anderen. Ik heb niet zo heel veel op

met allerlei checklijsqjes van uiterlijke kenmerken van kindermishandeling zo-

als blauwe plekken op een bepaalde plaats. Ze zijn misschien wel geschikt voor

verpleegkundigen of artsen, maar aan burgers en leerkrachten moet j e ze niet
geven. Dan loop je de vele gevallen van emotionele en psychische mishande-

ling mis - de grootste groep van mishandelingen. En verwaarlozing is al hele-

maal moeilijk te constateren. Het gaat om het oordeel dat je voor jezelf vormt
op basis van ervaring en waarneming. Misschien heb je meer aan de term
'compassie'. Een lastig woord, maar ikheb geen beter voorhanden.Je voelt een

alarmerend soort compassie met het kind. We hebben allemaal een soort ther-

mostaat in ons, of dat nu een kwestie van spiegelneuronen is of van ervaring.

Zou u dat een morele ervaring noemen?

Of dat nou ook meteen moreel is, weet ik niet. Ik ben geen ethicus maar 'mo-

reel' is, denk ik, dat je je verplicht voelt er iets aan te doen. Stel, je ziet twee
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'Er wordt heel weinig met de kinderen-gesproken'

jongens vechten. De een ligt op de grond en de ander blijft maar doorgaan
met schoppen en slaan. De eerste stap is dat je daarbij iets voelt, dat het erg is

om te zien. De tweede stap is dat je wat gaat doen: er ontstaat verontwaardi-
ging, een gevoel te moeten ingrijpen. Je voelt het als je plicht te bellen, te
roepen of desnoods ertussen te springen. Voor je tot doen wordt gemaand,

moet je dus eerst iets zien en ervaren. Daarom is signaleren zo belangrijk bij
kindermishandeling. Eerst waarnemen, dan durven toegeven dat wat je ziet
gewoon niet kan, en dan wat gaan doen.

RAAK

U bent een voortrekker geweest in de RAAK-aanpak van kindermishandeling.
Wat is volgens u de kern van die aanpak?

Alles wat ik hiervoor heb verteld is eigenlijk ook de kern van de aanpak vol-
gens RAA§ die leidend werd bij de aanpak van kindermishandeling door het
ministerie vanJeugd en Gezin. Het gaat echter bij RAAK niet alleen om het
sigrraleren en melden van kindermishandeling, al denken veel mensen dat
wel. De opzet is om ouders en andere opvoeders te helpen met opvoeden.
Dat doe je door voorlichting, door te ondersteunen. Maar soms kom je op
een bepaald niveau dat dit niet meer werkt, dan moet je ingrijpen. Kindermis-
handeling is niet iets totaal anders dan slecht opvoeden. Het is enkel extre-
mer. Gedragsmatig kun je het echter, vanuit het perspectief van ouders, wel
kwalitatief anders noemen als ze die grens overgaan.

\-
Ouders ervaren het vaak als een enorme nederlaag als ze te ver zijngegaan.
De meeste ouders die ik sprak die hun kind mishandeld hadden, beschreven

dat moment als iets uizonderlijks. Ze beseften dat ze zichzelf niet meer on-
der controle hadden en dat ze op dat moment faalden als ouder.

Een voorbeeld: een vader had een vrouw die psychiatrisch in de war was en

vaak weg was. De kinderen waren lastig en onzeker. Ze kwamen in het speci-
aal onderwijs terecht. Hij had zijn werk opgegeven. Toen de wasmachine stuk
ging en er weinig geld was, probeerde hij die zelf te repareren. Daarna zette hij
de kraan open en al het water liep weer over de grond. Op dat moment kwam
zijn dochtertje binnen. Ze wilde hem om de hals vliegen en ze vielen samen in
dat water. Toen heeft hij haar ontzettend toegetakeld. Dat is een verlies van
zelfbeheersing, en iets totaal anders dan een kind fysiek straffen, het was een
geweldsexplosie. Desondanks mag het natuurlijk niet gebeuren. Dat hebben

we ook duidelijk afgesproken met de gezinsvoogd, en het ging goed.
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In RAAK speelt prevenrie een berangrijke rol en daar kreven ook al allerleimorele problemen aan' Je weet niet vàn tevoren of het ..nt rorrt ,"t g.an metouders en hun kinderen. Ik probeer te vermijden dat men bij preventieve in-terventies enker naar de risicofactoren kijkt en niet naar de individuere proble-men. Ik geef geen checklist; daarmee Lrrn i" mensen niet beoordelen. Dekwaliteit van de opvoeding of de kansen i" rr", kind onthouden worden,daar bestaan geen checkrisrs voor. Het enige wat je op dat gebied wel kuntdoen is bij een opstapeling van risicofacto."i, uu .rr..-. g"-rlllen, extra goedkijken. Dat heb ik ook de overheid geadviseerd: k{k bU alle zwangere wou_wen in Nederland naar den risicofactoren zoars psychiat.ie, veiavi.rg enthuisloosheid. Scoorr

srupt nier in, maar r.dÏ"it-::a:aarop 
hoog' zorg danqff je erbu bent' Je

Bij vroegsignal enngziteen ethisch diremma. Het heeft als nadeel datje oudersop de huid zit of ze alles wel goed doen. Maa
geen bloedproef e doen om mishandelirs," b:l;i;"ïïïJff:# H::handeling zien re voorkomen en nier ,rooïrp",,..r. Het rastige bij preventie isook dat er vervreemding kan on*taan tusr.., d. p.of..rionals en de opvoeders,waardoor helpen moeirijk wordt. Door voorar kritisch naar zete kijken en zete screenen' raat je ze eigenlijk aan hun 10t over.Je staat dan niet al, 

".r, 
p".*".naast hen om hen te helpen, met oog rroo. *i ze positief willen en wat zewel kunnen, maarje bent eerder een toezichthouder.

Rol van professionals

Ik geef een voorbeeld van een onderzoek dat we in het kader van preventievan kindermishandeling deden. In de ouder- en kindzorg, de consultatie-bureaus, inZeeland,ontstond de vraag: hoe weten we welke ouders hulp no_dig hebben? Een anrwoord kan zijn: ír^ g rrdatl We hebben daar toen eenvragenlijst ontworpen naar de behoefte .,r", o,.rde.s aan opvoedingsonder_
steuning' wat bleek? Geen enkele ouder was wij van problemen, of her nouging om gedrag, televisie kijken of vriendjes. we vroegen ook hoe de oudersdie problemen beleeftren. of de conflict., rroog oprr"pen. of er wer eens meriemand over gesproken was. Of dat geholpen h"ad. Met dar soort vragen krijgje in beeld waaÍ een zwi
maarnietgevonden*:"fffïi3"l,lï,i.ïï:ffi,:ï:.ï::f:,1-,r:
onverrrulde behoefte Zeerand',die biy tsoo ouders van anderhalfarigen is aËgenomen' Die lijst bleek een heel goede voorspeller van kindermirt 

-*a"[rrg
te zijn. Een grote behoefte van ouders 
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'Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken

lijst meteen interesse opgewekt had voor opvoedingsondersteuning in plaats
van dat je hen het gevoel gaf dat ze gecontroleerd werden. Door naast hen te
staan, kreeg je veel meer informatie los over de siruade waarin ouders en hun
kinderen zich bevonden. Er was natuurlijk ook een zeer kleine groep ouders
die al die informatie niet wilde delen. ook daarin blijkt het percenrage kinder-
mishandeling erg groor te z7jn. Zoheb je twee groepen waarvan je weer dar
je er extra aandacht aan moet besteden.

Die relafie met ouders op basis van interesse in plaats van controle en beoorde-
lingis essentieel, zeker als je kindermishandelingwilt voorkomen. Als er al een
grens is overschreden kun je dezelfde benadering toepassen, maar dan komt de
veiligheid van het kind eerst. Maarje kunt ook dan zeker vragen aan ouders:
waar zit u mee? Vandaar ook de naam stichting opvoedingsondersteuning.

Professionals spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van kindermishan-
deling. U kent veel professionals. Waar lopen ze volgens u tegen aan?

Iedere professional in de medische en kinderopvangwereld vangt wel eens
signalen op van kindermishandeling. Iedere professional die met kinderen te
maken krijgt, heeft er wel eens mee re maken gehad. Ik heb net onderzoek
afgerond bij leerkrachten en kinderopvangleiding. Die voelen zich heel ver-
antwoordelijk en liggen er wakker van als ze kindermishandeling vermoe-
den. Ze vinden dat ze iets moeten doen, ze hebben echt dat gevoel van: dit
kan niet! Geregeld wordt er dan toch niets meegedaan.

Waarom niet? 
§,,

Onzekerheid speelt een grote ro1. Ze kunnen het niet bewijzen, uitleggen,
documenteren. Melden wordt ervaren als aangeven. Men vertrou$/t zijn ei-
gen oordeel niet en heeft het gevoel met harde bewijzen te moeten komen
om zo'n zware stap te kunnen zettel. Leraren nemen zich voor beter op te
letten en het kind wat te steunen, maar als het kind naar een andere klas gaat,
raakt het uit beeld.

Een tweede belangrijke reden om niets te doen is angst, angst voor de ouders
en voor het verlies van de relatie met de ouders -het zijn ook vaak niet de
meest serene burgers... verder: als ouders het kind van school halen, wordt
dat soms als een blamage voor de school beschouwd. Men denkt: moeten wij
dan bekend staan als een school die kinderen aangeeft?
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Ik denk zelf dat angsr voor eigen lijf en leden, en voor de confronratie met
ouders, de grootste ror speelt. Ikprobeer vaak aan professionals uit te leggen
dat je meestal niet bang hoeft te zijn voor de reacrie van de ouders als je op-
komt voor het kind, maar ook dat er geen garant ies zijn dat zo'nconfrontatie
met ouders niet pijn doer. Sowieso psychisch: je gaat heel moeilijke gesprek-
ken aan.Je kunt verontwaardigde of bozereacties krijgen. Misschien beschul-
digen ze je, sruren ze dreigbrieven of krijgje een klap. Het komt in de praktijk
niet veel voor, maar je zult het risico wer moeten accepteren als jij voor het
kind opkomt. Er zijncursussen om met die angst om te gaan. Het is niet ge-
noeg om tegen professionals re zeggen: niet bang zijn. De angst is terecht,
maar mag niet voorgaan. Als je leerkrachten cursussen geeft, bijvoorbeeld in
gesprekstechnieken, dan verdwijnt de angst wel grotendeels-

Veel professionals zijn ook bang om hun beroepsgeheim te schenden.
Hoe kijkt u daar tegenaan?

Ik schaar dergelijke verwijzingen naar her beroepsgeheim onder de categorie'smoesjes'. soms gebruiken professionals dat argument om niet te hoeven
doen waar zebangvoor zljn.In de eerste praats is dat argument nauwerijks
valide' Alle cursussen over privacy laten zien dat je in zo'n situatie niet bang
hoeft te zijn om privacy te schenden. Ars je het goed doet en zeiÍ de kinder-
mishandeling signaleert (en niet via derden) heb ik nooit goed begrepen dat
privacy belan gijker zou zijn dan war er met dat kind gebeurt. oat kind loopt
gevaar' Natuurlijk is het goed om eerst te vragen aan ouders of je informatie
mag delen met anderen, maar je hebt de juridische en morele plicht en het
recht om dat ook ongevraagd te doen als het nodig is. En alsje daar dan zerf
evenrueel schade door oploopt en met een tuchtrechqprocedure te maken
zou krijgen, wees dan bereid om dat risico te nemen.

Veiligheidsrisico,s

U benadrukt het belang en de veirigheid van het kind. Eerder gaf u aan hoe
belangrijk het is dat kinderen bij hun ouders zijn en om hen te herpen via hun
ouders' Toch worden bij kindermishandering kinderen soms bij de ouders
weggehaald...

Dat is soms echt nodig maar als een kind bij de ouders is weggehaald, volgt
lang niet altijd de vraag: kan het ook weer een keer terug? wat is daar voor
nodig? vaak erg veel. Kindermishandeling is meestal nier een continui.im van
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'Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken'

goede zorgwaarbij het één keer mis gaat. Nee, het is echt een kwalitatief

ander fenomeen, waarbij één keer een grens overschreven wordt. Dat heeft te

maken met geweld, psychiatrie en verslaving, en niet met slecht ouderschap.

Dat betekent dat het kind gevaar kan lopen'

Het blijkt dat rechters de veiligheid van het kind zwaar laten meetellen als ze

beslissen over ingrijpen. Eerst organiseer je de veiligheid, dan kijk je verder.

Dat betekent niet dat je het kind mereen moet weghalen. Je kunt soms ook

afspreken dar een gewelddadige vader niet alleen mag zijn met het kind. Tot

die afspraak wordt geschonden. Je pendelt heen en weer tussen je verant-

woordelijkheid voor het kind en die voor de ouders. In negentig procent van

de gevallen is het helpen van de ouders het belangrijkste element. Maar er is

een kleine categorie waarin jouw helpen via de ouders het kind kan schaden,

omdat de situatie voor het kind onveilig is en jij die situatie handhaaft met je

hulp. Daar moet je alert oP zijn.

Er wordt in de gezinsvoogdij niet gewerkt met veiligheidstaxaties, maar die

vind ik juist essentieel. Je moet een goede methodiek gebruiken en je realise-

ren dat onveiligheid en tekortschieten in de opvoeding kwalitatief andere do-

meinen zijn. Met veiligheidstaxaties kun je vaststellen wat de kans is dat je aan

de goede kant van de grens je zit.

Morele elementen

Ethiek komt op verschillende manieren aan de orde in dit gesprek. Allereerst bij

die intuitie: dit kan niet.

Ik weer niet of ik dat alnethiek vind. Dat unheimische, soms bijna frsieke ge-

voel bij wat het kind wordt aangedaan is hoogstens op een primitieve, bijna

primaatachtige manier moreel. Je wilt niet dat iemand van jouw soort dit

overkomt. Dat moet je, denk ik, scheiden van het meer rationele en cogti-

tieve morele oordelen over wat je moet doen dat volgt op dat gevoel'

Er is in de afgelopen jaren duidelijk iets op gang gekomen bij de bestrijding

van kindermishandeling. Er is steeds meer kennis voorhanden, er is voorlich-

ting, training, publiciteit, de meldcode, het AMK. Toen wij scholen zochten

voor ons onderzoek, en leraren een checklijst hadden ingevuld op internet

kregen we reactie§ als: door het onderzoek ben ik weer geconfronteerd met

het belang van dit onderwerp , zodaÍwe er op school weer over praten. In het

eersre jaar van het AMKwerd er 5000 maal gebeld. Nu 62.000 keer... Iedereen
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kan er iets mee, niet alreen professionars, ook de mensen op straat. Die heb_ben die morele sensitiviteit ook.

§oms gaat valt het moreel juisre nier samen mer her juridisch juiste. Ik ben wergebeld door groorouders die hun kleinkni meenamen toen zemerkten dathun dochter's nachts om drie uurniet thuis was.Juridischgezienis dat onrvoe_ring' maar ze deden het toch' Ze namenhun morere veranrwoorderij*heid.Het risico dat hun dochter aangifte rou do*
koop roe. Een kind langer in het ziekenhuis n""#;X;ii:il:;iï:i:juridisch gezien ook ontvoering. Artsen doen dat soms. LqErkrachten nemenregelmatig een kind mee naar huis omdat ze horen dat het thuis mishandelden misbruikt wordt' Het is geen uizonderrijke en ookgeen ongewenste reacdevan mensen op het leed van kinderen. Soms is h"r rrr-"..r-uï;;;;**"in te grijpen' Als een kind dreigt zichzerf i.t, ,u., te doen ars het naar huismoet' kun je niet zeggen: we melden het bij het AMK en wachren even af

Ik kan me niet voorstellen dat artsen of andere professionals zouden zeggen:kindermishandeling, daar ben ik niet voor tk herinner me een baby die inzijn eerste levensjaar zes keer terugkwam *., .,r".*o.rdingen 
die verklaar-baar waren' beharve één' Dar was.à uto.a*orrd aan de keel. wij zeiden: zesverwondingen is al te veel, die ouders gaan sl0rdig om mer dat kind. we heb_ben het AMK ingeschakeld, een f"r.;;;;; heeft ernaar gekeken, en devader heeft bekend dat hij de u.r*o.rair.g.r, -., ."r, mes had aangebracht.Hij is veroordeeld. Ik kan me .ri.t .,roo.rt]I.r, 

Or, ."., arrs in zo,n geval zoudenken: daar ben ik niet voor.

De professionar moet zijn normare gevoelens voor kinderen niet uitschake_len' Je hebt compassie noclig' Die ,,o""t," ,i., *.gar*"n of niet professiona-liseren in de zin van: ik moet h.t .a.rt ko.rnen aantonen. vertrouwen op jegevoel is als beginpunt heel belangrijk: alerte .o..prrri..

Ten rweede is openheid belangrijk. spreek erover mer anderen, Iiefst ook metde ouders en met het kind p. wo.atï.J;;;_"t de kinderen gesproken.Ik ben erg onder de indruk van een o.rd".ro"kïit de vs, waarin volwassendie als kind mishandeld
vorwassenevrt.rd",,rïïilïï:ffi::.:;:"ï,ï.".ï.,:,,ï^*lrl;:l
doet jouw vader niet" Daarmee ga'en zehet kind impricier de schurd. Men-sen die het kind geloofden, .. ,Àdu.ht rroo" nl.r.r, en er iers mee deden,daar hadden die kinderen iets aan gehad. waarom ga je ars leerkracht niet eenkeer op huisbezoek, als je je zorgenmaakt? Dat zijnnormale menselijke con-tacten, en essentieel bij een zo belangrijk onderwerp.
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'Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken,

Ten derde: heb de moed en de wil om er iets aan te doen. protocollen moeren
er zíjn, maar die zijn op dat moment niet essentieer. Die hebben meer een
algemene betekenis, die van commitmenr van de organisarie: bij kindermis-
handeling zullen wij iets doen. verder werken ze niet stimulerend. Er staat in
dat je het kind niet meer naar huis moet nemen, maar soms moet datweT. Ze
leiden tot het exporteren van het probleem naar anderen: ber het AMK dan
ben je er vanaf. wat wel stimulerend werkt, is professionals bij elkaar laten
komen om erover te spreken, ervaringen uit te wisselen.

ook op de spoedeisende Hulp kun je een dergelijke houding aannemen. Het
gaat ook daar niet om een ledemaat maar om een kind. Zorgvoor een ver-
volg als je het kind nier meer zuk zien. Regel dat de ouder zijn verhaal ook
ergens kwijt kan.

Ethiek is voor mij: niet wegkijken als er een moreel appel op je wordt gedaan.
Dat betekent niet dat je je veranmvoordelijk moet voelen om het probleem
helemaal zelf op te lossen. vervolgens komt daar een morele redenering bij:
ik heb een gevoel toegelaten waarvan ik vind dat ik er iets mee moet; ik moet
dat kind helpen. Daartussen zit een overgangsgebied. Daar ontstaat een cog-
nitieve redenering: wat moet ik doen, wat zou ik moeten doen, wat moet ik
checken, wat mag ik doen, hoe zit het met de privacy? Dan krijg je een rede_
nering; die helpt je bij het bespreken met collega's. op dat momenr is een
protocol handig. Maar het blijft complex. pasklare oplossingen zijn er niet.

Moed/t daar gaat het om. 'Moed' mer een d, om kindermishandeling aan de
orde te stellen en 'moet' met een t omdat het je plicht is dat te doen voor de
veiligheid van het kind.

Samenvatting

De kinderbescherming kent door de tijd heen een golfbeweging: van focus
op het weghalen van het kind naar het ondersteunen van de ouder, en terug
naar het weghalen van het kind. Evenwicht is beter: steeds nagaan wat de
beste combinatie is van hulp, toezicht, uithuisplaatsing enlof vervolging. Be-
gin waar mogelijk met helpen, en grijp in als dat niet langer verantwoord is.
wordt een kind uit huis geplaatst, dan is een goed begeleid pleeggezin beter
dan een internaat.

De grenzen van wat kindermishandeling is verschilen per cultuur. In elk
cultuur is er een sociale constructie waarin kindermishandeling gedefini
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eerd is. Daar moet men het binnen die cultuur dan wel over eens zijn. Niet
alles is relatief.

Kindermishandeling constateer je idealiter als volgt:

- gevoel: dit kan niet;

- kennis inzetten;

- ervaring inzetten;

- toetsen aan anderen: vindjij het ook?

Remmende factoren zijn onzekerheid en angst. Het argument van beroeps-
geheim is niet geldig: als het nodig is voor de veiligheid van her kind mag je
dat schenden. .\

Door op een goede manier te vragen naar opvoedingsproblemen kun je risi
cogroepen en concrete gevallen van mishandeling op het spoor komen.

Er zijn twee morele componenten:

- emotionele moraliteit: het primaire gevoel dat iets niet mag en niet kan;

- rationele moraliteit: de redenering dat iets niet toegestaan mag worden.

De houding van de professional zou moeten bestaan uit:

- alerte compassie;

- openheid;

- de moed en de wil om er iets aan te doen (waarbij uitwisseling met collega's

helpt).
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