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Afkortingen

AMK  Advies en Meldpunt Kindermishandeling, sinds 2016 opgegaan in Veilig Thuis
SEH   Spoedeisende hulp afdeling
IPV   Intimate partner violence, partnergeweld, huiselijk geweld
TTI  ‘top –teen’ inspectie 
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inleiding
In dit proefschrift brengen wij onze studies samen die gaan over het screenen op en 
het aanpakken van kindermishandeling in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te 
Amsterdam. Het gaat in deze studies over de aanpak in ons academisch ziekenhuis in het 
algemeen en in het bijzonder over de aanpak op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Wij 
beschrijven de resultaten van een nieuwe screeningsmethode voor kindermishandeling 
op deze afdeling waarbij een bekende checklist voor kindermishandeling, de zogenaamde 
SPUTOVAMO checklist, wordt gecombineerd met een complete inspectie van het geheel 
ontklede kind, de zogenaamde ‘top-teen’ inspectie (TTI).

Hoofdstuk 1
In hoofdstuk 1 geven wij een algemene inleiding. We bespreken de definities van 
kindermishandeling, de verschillende vormen van kindermishandeling die kunnen worden 
onderscheiden, hoe vaak kindermishandeling voorkomt (de prevalentie), risicofactoren en 
beschermende factoren voor kindermishandeling, het belang van vroegtijdige herkenning, 
de gevolgen van kindermishandeling, het gebruik van screeningsinstrumenten op SEH’s 
en de screeningsmethode die het AMC op de SEH gebruikt.

Kindermishandeling wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als: 
“Alle vormen van lichamelijke en emotionele mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing 
en exploitatie die resulteren in daadwerkelijke of potentiële schade bij het kind op het gebied 
van zijn of haar gezondheid, ontwikkeling of waardigheid en waarbij dit plaatsvindt in een 
relatie gebaseerd op verantwoordelijkheid, vertrouwen en macht”.1,2 In de westerse wereld 
wordt het getuige zijn van huiselijk geweld (partner geweld, intimate partner violence, IPV) 
ook toenemend herkend als een vorm van kindermishandeling.3 In de Nederlandse Jeugdwet 
wordt kindermishandeling gedefinieerd als: “Elke vorm van voor een minderjarige 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”.4

Er kunnen verschillende vormen van kindermishandeling worden onderscheiden. De WHO 
onderscheidt 4 vormen: lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik van kinderen, emotionele 
en psychische mishandeling en verwaarlozing.2,5 Er zijn ook meer en uitgebreidere indelingen 
in de literatuur beschreven zoals in lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, 
emotionele verwaarlozing, emotionele (of psychische) mishandeling, bloot staan aan huiselijk 
geweld (IPV), pediatric condition falsification (PCF, ook gefabriceerde of geïnduceerde ziekte 
bij kinderen (fabricated or induced illness in children (FII) of medische kindermishandeling 
genoemd)), exploitatie van kinderen, prenataal misbruik en seksueel misbruik van kinderen. 
Kinderen die blootgesteld zijn aan één vorm van kindermishandeling staan ook vaak bloot aan 
andere vormen van kindermishandeling, hetzij continue, hetzij bij een andere gelegenheid.3
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Kindermishandeling komt vaak voor en is wereldwijd een groot probleem. De cijfers 
over de prevalentie variëren afhankelijk van het bestudeerde land, de gebruikte definitie 
van kindermishandeling, de vorm van kindermishandeling die is bestudeerd, het 
bereik en de kwaliteit van de officiële statistieken, en het bereik en de kwaliteit van de 
zelfrapportage studies onder slachtoffers, ouders of verzorgers.1,3 In Nederland kwam 
kindermishandeling in 2010 bij 3.38% van de kinderen voor gebaseerd op rapporten van 
het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, nu Veilig Thuis geheten) en van meer 
dan 1000 professionals.6,7 Een zelfrapportage studie onder middelbare scholieren (met 
gebruik van dezelfde strikte definitie) gaf aan dat de prevalentie in 2010 daadwerkelijk 
veel hoger was (9,94%).6,7 Kindermishandeling wordt door professionals vaak gemist.

Kindermishandeling komt voor in alle culturen en sociale lagen, maar bij de 
aanwezigheid van zogenaamde risicofactoren neemt de kans op kindermishandeling 
toe. De belangrijkste risicofactoren die naar voren kwamen uit de Tweede Nationale 
Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010) zijn lage 
opleiding van ouders, immigranten status, werkeloosheid en alleenstaand ouderschap.6,7 
Vele kindfactoren zijn geassocieerd met kindermishandeling, zo komt kindermishandeling 
ongeveer 3 keer zo vaak voor bij gehandicapte kinderen dan bij hun niet gehandicapte 
leeftijdsgenoten.8 Meisjes hebben een hoger risico op seksueel misbruik.3 Er is ook 
wetenschappelijk bewijs dat een ondersteunend gezin en sociaal netwerk beschermend 
zijn voor kindermishandeling.9 De volgende factoren zijn potentieel beschermend: 
werkende ouders, ouders met goede opvoedkundige vaardigheden, stabiele relaties in 
het gezin, huiselijke regels en goed toezicht houden op het kind, adequate huisvesting, 
goede toegang tot gezondheidszorg en sociale hulp, verzorgende volwassenen buiten het 
gezin die als rolmodel of mentor kunnen fungeren, en een gemeenschap/ buurt die ouders 
ondersteunt en verantwoordelijkheid neemt om kindermishandeling te voorkomen.

Kinderen die zijn mishandeld hebben een verhoogd risico om weer mishandeld te worden. 
Het herkennen van (ook kleine) letsels of andere tekenen van kindermishandeling vormt 
de hoeksteen van het vroegtijdig opsporen van kindermishandeling en kan voorkomen 
dat een kind opnieuw wordt mishandeld.10 Vroege herkenning van toegebrachte letsels 
is noodzakelijk vanwege het risico op steeds ernstigere letsels bij elke volgende periode 
van mishandeling. Het is belangrijk ook de broertjes en zusjes en andere kinderen 
die in hetzelfde gezin wonen te onderzoeken omdat ten minste bij 9,4% van hen ook 
kindermishandeling kan worden vastgesteld.11

Kindermishandeling kan ernstige gevolgen hebben die ook nog lang na de mishandeling 
kunnen voortduren of pas later kunnen ontstaan. De gevolgen kunnen optreden in 
de kindertijd of tijdens het volwassen leven, en kunnen liggen op vele gebieden van de 
persoonlijke ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, cognitief en gedrag). De gevolgen 
kunnen relatief mild zijn tot zeer ernstig. Voorbeelden zijn: een laag zelfbeeld, een 
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concentratiestoornis, slecht relaties kunnen aangaan of behouden, relatief milde letsels, 
ernstige hersenbeschadiging of de ontwikkeling van extreem gewelddadig gedrag. 
Kindermishandeling kan, bijvoorbeeld door ernstige letsels, de dood tot gevolg hebben.  
Studies, waaronder de ACE studie (Adverse Childhood Experiences) toonden aan dat 
volwassenen die als kind traumatische gebeurtenissen meemaakten o.a. een hogere kans 
hebben op chronische ziekten als diabetes mellitus (suikerziekte), astma, kanker en hart- 
en vaataandoeningen. Zij hebben ook vaker psychosomatische klachten als buikpijn en 
hoofdpijn.12,13

Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling worden vaker in de gezondheidszorg 
gezien met letsels, infecties, psychische en/ of gedragsproblemen en andere klachten. 
Dit toont aan dat het ziekenhuis een belangrijke rol kan spelen in het herkennen van 
kindermishandeling, in verwijzing voor hulp en het voorkomen van herhaling van 
mishandeling.14 Het percentage kinderen waarbij kindermishandeling in een vroeg 
stadium op SEH’s wordt herkend, verschilt tussen landen en studies en ligt tussen de 0.03% 
en 10%, waarschijnlijk vanwege verschillen tussen de bestudeerde groepen, het gebruik 
van verschillende definities voor kindermishandeling en verschillen in praktijkvoering, 
waaronder het gebruik van screeningstesten.15-24 Het belang van vroege herkenning en het 
nemen van beschermende maatregelen kan niet worden overschat. Vele SEH’s gebruiken 
dan ook screenings instrumenten voor kindermishandeling.21,25-28

Vanwege het belang van vroegtijdige herkenning van kindermishandeling is in het 
jaar 2000 op de SEH van het AMC in Amsterdam gestart met screening met behulp 
van een Nederlandse checklist, de SPUTOVAMO checklist (vanaf hier SPUTOVAMO 
genoemd, zie tabel 1). Deze checklist bevat 9 risicofactoren die kunnen wijzen op 
kindermishandeling.29 Hoewel SPUTOVAMO voor dat wij onze studie hadden afgerond 
niet gevalideerd was heeft de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg het 
gebruik van SPUTOVAMO, of varianten van SPUTOVAMO, op de SEH’s van ziekenhuizen 
sinds 2009 verplicht gesteld.30,31

Gedurende de tijdsperiode waarin dit proefschrift werd geschreven vonden er twee 
andere Nederlandse studies naar screeningsmethoden voor kindermishandeling op 
de SEH plaats, uitgevoerd door Louwers e.a. en Sittig e.a.23,32,33 Louwers berekende de 
accuratesse van een screeningsinstrument met 6 onderwerpen, genaamd Escape, in 
de herkenning van potentiële kindermishandeling bij kinderen van 0-18 jaar oud die 3 
Nederlandse SEH’s bezochten. De positief voorspellende waarde (PPV) was 0.10 en de 
negatief voorspellende waarde (NPV) 0.88.23,33 De auteurs stellen dat de Escape een 
nuttig instrument is voor SEH-personeel ter ondersteuning in de herkenning van kinderen 
met een hoog risico op kindermishandeling.
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In het instrument ESCAPE is ook een volledig lichamelijk onderzoek opgenomen, maar het 
is onduidelijk bij hoeveel patiënten dit ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Sittig berekende de 
accuratesse van de SPUTOVAMO-R vragenlijst, ook een instrument met 6 onderwerpen, 
waaronder een volledige lichamelijke inspectie. Het onderzoek vond plaats bij kinderen 
van 0-7 jaar die in verschillende Nederlandse ziekenhuizen de SEH bezochten vanwege een 
letsel.33 Slechts bij 3 kinderen werd lichamelijke mishandeling vastgesteld (een prevalentie 
van 0.07% ), de PPV voor letsel ten gevolge van lichamelijke mishandeling was slechts 0.03 

Tabel 1. De Nederlandse SPUTOVAMO checklist^

 de 9 vragen van de nederlandse Sputovamo checklist25

Welk Soort letsel(s) (kneus, steek, brand, snij 
etc.)

Welke Plaats?
(aangeven in de tekening )

Is dit een gebruikelijke plaats voor dit soort letsels?
[ ] ja                        [ ] nee*

Welke zijn de Uiterlijke kenmerken?
(kleur, vorm, randen etc.)

Ziet het letsel er gebruikelijk uit? 
[ ] ja                        [ ] nee*

Wanneer is het ongeluk gebeurd?
Hoeveel Tijd geleden? …. Uur.

Klopt uiterlijk letsel met opgegeven ouderdom?
[ ] ja                        [ ] nee*

Wat was de Oorzaak van het ongeval?
Welke verklaring wordt er voor gegeven?

Klopt deze verklaring met soort, plaats en uiterlijk van het letsel?
[ ] ja                        [ ] nee*            [ ] twijfelachtig*

Wie was de Veroorzaker van het ongeval? Is de veroorzaker meegekomen naar de afdeling Spoedeisende Hulp?
[ ] ja                        [ ] nee*            [ ] n.v.t.

Waren er Anderen bij aanwezig? Wie? Zijn er getuigen meegekomen?
[ ] ja                        [ ] nee*            [ ] n.v.t.

Welke Maatregelen warden genomen door de 
ouders, opvoeders, anderen?

Was de ondernomen actie adequaat?  
[ ] ja                        [ ] nee*            Zo nee, waarom niet?

Welke Oude letsels zijn er te zien? Is er gekeken naar oude letsels? 
[ ] ja                        [ ] nee

Waren er oude letsels te zien?  
[ ] ja*                      [ ] nee

Hebt u een vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling?
[ ] ja*                      [ ] nee

^ SPUTOVAMO is een acroniem waarbij elke letter een vraag van het formulier vertegenwoordigt.
* Direct verwijzen voor verder onderzoek door een gespecialiseerd kinderarts. 
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en de PPV voor letsel ten gevolge van verwaarlozing was 0.05 met een NPV van 1.0.34 De 
auteurs concluderen dat het gebruik van SPUTOVAMO-R de herkenning van lichamelijke 
mishandeling verzekert ten koste van een groot aantal vals positieve uitslagen.33

Het implementeren van een screeeningsmethode voor kindermishandeling kan moeilijk 
zijn, vanwege weerstanden en drempels bij het personeel van de SEH zoals gebrek aan 
middelen en tijd, een hoge turnover van de staf, gebrek aan kennis over kindermishandeling 
en gebrek aan kennis over communicatie met ouders wanneer er sprake is van een 
vermoeden van kindermishandeling.35 Bij een niet succesvolle implementatie is er een 
verband beschreven tussen screening en de sociaal economische status van het gezin.36 
Etniciteit kan ook van invloed zijn op de bereidheid tot screenen.37

Hulpverleners hebben weerstanden in het herkennen en melden van kindermishandeling 
zoals de wens de ouders/ verzorgers te geloven, het niet bedenken dat de signalen 
waarmee het kind zich presenteert het gevolg zouden kunnen zijn van kindermishandeling, 
uitdagingen die vastzitten aan het werk op een SEH zoals een gebrek aan langer 
durend contact met een gezin en vooroordele.38 Weerstanden bij het melden van 
kindermishandeling zijn bekendheid met het gezin, factoren inherent aan het proces 
van melden, gebrek aan follow-up van de gemelde patiënten en negatieve gevolgen van 
melden zoals het mogelijk moeten getuigen in de rechtbank.38,39 Bevorderende factoren 
zijn real-time casus besprekingen met collega’s of supervisoren en de overtuiging dat het 
beter voor de patiënt is om bij een vermoeden te melden.38

Hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 geven we de lezer een overzicht van de huidige screeningsmethoden voor 
kindermishandeling op de SEH en illustreren we drie verschillende beleidslijnen met 
behulp van casuïstiek.40 Screeningmethoden voor de herkenning van kindermishandeling 
kunnen in 6 categorieën worden ingedeeld:

Checklist met risicofactoren
Wereldwijd gebruiken SEH’s checklisten met riscofactoren voor kindermishandeling.21,25-29 
In Nederland gebruiken vele SEH’s SPUTOVAMO (Tabel 1), of een variant van deze 
lijst, gebaseerd op persoonlijke of lokale ervaring of op literatuur over risicofactoren. 
Sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden van SPUTOVAMO zijn onbekend.

Routine beoordeling van alle SEH patiëntendossier-notities door een getrainde professional
Woodman e.a. vinden in een door hen uitgevoerde systematische review zwak bewijs dat een 
zogenaamde ‘community liaison’-verpleegkundige de screening op kindermishandeling 
kan verbeteren door diepgaande beoordeling van alle patiëntendossier-notities bij 
kinderen die de SEH bezochten.27
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Alle kinderen verwijzen waarvan bekend is dat zij eerder contact hebben gehad met instanties 
zoals sociale dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en kinderbescherming*
Woodman e.a. stellen in hun review betreffende screeningsmethoden dat dit het 
meest effectieve protocol is.27 Sensitiviteit en specificiteit van het vaststellen van de 
zogenaamde CPR status (Child Protection Register) zijn onbekend, evenals de PPV en 
NPV. Vals negatieve screeningresultaten omdat het kind niet als CPR-actief geregistreerd 
staat terwijl het letsel niet –accidenteel is, zijn bekend.41 Een toenemend aantal landen, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ontwikkelden parallelle data systemen 
met een brugfunctie tussen belangrijke professionals en organisaties die de veiligheid 
van kinderen beoordelen en hulp aanbieden.42 Dit zou het eenvoudiger moeten maken 
om vast te stellen of een kind eerder contact heeft gehad met sociale hulpverlening of 
kinderbescherming. Echter, strikte Europese wetgeving ter bescherming van de privacy 
staan het op grote schaal implementeren van deze parallelle datasystemen in de weg. Een 
andere drempel vormt het tijdrovende aspect van deze methode.43

Het uitvoeren van een volledige lichamelijke inspectie bij ieder kind wat zich op de SEH presenteert
Voor aanvang van ons onderzoek was er slechts 1 studie naar de accuratesse van 
een checklist gecombineerd met een lichamelijke inspectie van het ontklede kind 
gepubliceerd.15 In deze studie uitgevoerd in 1976 participeerden kinderen onder de 
leeftijd van 6 jaar die zich presenteerden op de SEH van het Montreal Children’s Hospital 
met een letsel of vergiftiging. Ten tijde van de studie bezochten jaarlijks 6000 kinderen 
jonger dan 6 met een letsel deze SEH. De klinische beoordeling bestond uit een volledig 
lichamelijk onderzoek uitgevoerd door speciaal getrainde verpleegkundigen die het 
ontklede kind onderzochten op blauwe plekken, verbrandingen en snijwonden. Zij vulden 
ook een checklist met 10 punten in en bespraken de bevindingen met de dienstdoende 
SEH arts. Zo nodig werd er nog meer onderzoek ingezet. Kinderen met een vermoeden 
van mishandeling (positief screeningsresultaat) werden verwezen naar het team 
kindermishandeling van het ziekenhuis. Om vals negatieve screening vast te stellen 
(gemiste kindermishandeling bij uitgevoerde screening, negatief screeningsresultaat) 
werden alle notities in het SEH dossier door de onderzoekers bestudeerd en bij elke 
daardoor ontstane verdenking werden de patiënt en het gezin geïnterviewd door 
een verpleegkundige sociale gezondheidszorg tijdens een speciaal huisbezoek of een 
ziekenhuisbezoek. Wanneer er zorgen bleven bestaan werd het kind verwezen naar het 
team kindermishandeling. De referentiestandaard was bevestiging of verwerping van 
de diagnose kindermishandeling door het team kindermishandeling of niet-verwezen 
zijn naar het team. Deze gecombineerde methode van een checklist met een volledige 
lichamelijke inspectie toonde een veelbelovende sensitiviteit van 89% met slecht 1% vals-
positieve testuitslagen in deze specifieke patiëntengroep.

* Voor Nederland zou het dan gaan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdhulpverlening en jeugdreclassering
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Het verwijzen van alle kinderen van ouders die de SEH bezoeken vanwege een intoxicatie met alcohol 
of drugs, ernstige psychiatrische aandoeningen of met letsel ten gevolge van partner geweld
Het is bekend dat ouderlijke alcohol en/of drugsverslaving, psychiatrische ziekte en 
partnergeweld (huiselijk geweld, IPV) risicofactoren zijn voor kindermishandeling.44-63 
In Den Haag, Nederland, werd in 2007 een nieuw beleid geïntroduceerd waarbij alle 
kinderen uit een gezin waarvan de ouder zich op de SEH presenteerde met, hetzij letsels 
ten gevolge van partnergeweld, hetzij vanwege een alcohol drugsvergiftiging, of met een 
ernstig psychiatrisch beeld automatisch gemeld werden bij het AMK.64 De ziekenhuizen 
en AMK’s betrokken bij dit protocol meldden dat 98% van de gemelde vermoedens 
van kindermishandeling werden bevestigd. Een iets andere aanpak werd in Amsterdam 
geïmplementeerd; hier verwijzen alle SEH’s kinderen van dezelfde categorie ouders die 
de SEH bezochten, binnen 1 week na de presentatie van de ouder naar een kinderarts 
gespecialiseerd in sociale pediatrie.65 De kinderarts voert een volledig protocol uit voor 
een vermoeden van kindermishandeling en wanneer dit nodig is verwijst de kinderarts 
het gezin voor verdere hulp en interventie. In een later gepubliceerde vergelijkende studie 
werd gezien dat het AMK meer kindermishandeling vaststelde dan de kinderartsen 
(98% versus ten minste 51%), maar de verwijzing naar hulpverlenende instanties was 
hetzelfde (82% versus 80% van de totale groep) en de ouders waren positief over beide 
protocollen. Het lichamelijk onderzoek uitgevoerd door de kinderarts toonde tekenen van 
mishandeling bij 5% van de kinderen. Wij concludeerden dat, ondanks de verschillen, beide 
procedures geschikt zijn om kinderen met een risico op kindermishandeling vroegtijdig te 
identificeren en te verwijzen.66

Identificeren en verwijzen van alle zwangere vrouwen die zich op de SEH presenteren met 
specifieke goed gedefinieerde psychosociale risico’s gerelateerd aan drugsverslaving, 
verstandelijke beperking en bijzondere sociale omstandigheden die mogelijk relevant zijn voor 
zwangerschapsproblemen en vroegtijdige ontwikkeling van het kind
De psychosociale gezondheid van een zwangere vrouw is een significant voorspeller voor 
geweld in het gezin na de geboorte van het kind.67 Vroegtijdig huisbezoek en ouderlijke 
trainingsprogramma’s zijn voorbeelden van evidence based preventie programma’s, 
die wanneer zij vroeg worden begonnen, kindermishandeling kunnen voorkomen.68,69 
Prenatale verwijzing maakt een vroege interventie/ behandeling mogelijk, en wanneer 
noodzakelijk kan een gezinsvoogd al voor de geboorte worden aangesteld en vroege 
uithuisplaatsing worden voorbereid. Routinematige screening op psychosociale risico’s 
bij elke zwangere vrouw die zich op de SEH presenteert kan een veelbelovend instrument 
zijn voor de vroege herkenning en preventie van kindermishandeling.

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de implementatie van ons nieuwe screening protocol 
voor kindermishandeling gebaseerd op de studie van Pless e.a. op de SEH van het AMC in 
Amsterdam direct na de introductie (februari 2010) en 9 maanden later.15,70 Dit protocol bestaat 
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uit de toevoeging van de zogenaamde ‘top-teen’ inspectie (TTI), een inspectie van het volledig 
ontklede kind, aan de screenende checklist voor kindermishandeling, SPUTOVAMO. De 
implementatie van dit nieuwe screening protocol was maar matig succesvol en nam af in de tijd. 
In februari werd het complete protocol uitgevoerd bij 42% van alle kinderen, in november bij 17%.

Er werd een correlatie tussen het invullen van SPUTOVAMO en het uitvoeren van een TTI 
vastgesteld. Oudere leeftijd van het kind en de aanwezigheid van een chronische ziekte 
beïnvloedden de kans om zowel het SPUTOVAMO als het TTI uit te voeren negatief. 
Het percentage SPUTOVAMO dat werd ingevuld werd beïnvloed door de ICD code. Het 
uitvoeren van een TTI werd beïnvloed door het type professional. De best uitvoerende 
professional was de SEH arts, gevolgd door de kinderarts, gevolgd door de SEH 
verpleegkundige. De reden voor het niet uitvoeren van een TTI werd niet gedocumenteerd. 
Weigering van een TTI door een patiënt of ouder werd 3 maal gerapporteerd.

Deze studie resulteert in een praktische aanbeveling, dat wanneer screeningsprotocollen 
bewezen effectief blijken voor het herkennen van kindermishandeling, en blijvend moeten 
worden geïmplementeerd, er regelmatige training van het personeel moet worden 
georganiseerd. Het invullen van een checklist is iets wat goed uitgevoerd kan worden 
door SEH verpleegkundigen. Het uitvoeren van een TTI is mogelijk iets wat artsen 
gemakkelijker onderdeel kunnen maken van hun dagelijkse routine.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 beschrijft onze studie waarin we de nauwkeurigheid van een screenings- checklist 
(SPUTOVAMO), een compleet lichamelijk onderzoek (‘top-teen’ inspectie, TTI) en de 
combinatie voor het herkennen van kindermishandeling op de SEH beoordeelden. We hebben 
een prospectieve studie ontworpen om de individuele prestatie van SPUTOVAMO op de SEH 
te bepalen omdat het gebruik van deze checklist (of varianten daarvan) verplicht werd gesteld, 
maar de checklist nog nooit is gevalideerd.30 We wilden ook de individuele prestatie van de TTI 
op de SEH beoordelen vanwege de veelbelovende resultaten van Pless et al. en omdat de twee 
andere Nederlandse SEH-studies methoden gebruiken waarbij het niet mogelijk was om de 
individuele prestatie van de TTI te beoordelen.15,32,71 Daarnaast wilden wij beoordelen of het 
combineren van beide screening-testen het aantal test positieven aanzienlijk zou verhogen en 
zou leiden tot een hoger aantal vastgestelde kindermishandeling-casussen dan het gebruik 
van één van de testen apart. De studie werd uitgevoerd in het AMC van de Universiteit van 
Amsterdam. Tussen 1 januari 2011 en 1 juli 2013 moesten zowel een SPUTOVAMO als een 
TTI worden uitgevoerd bij alle patiënten van 0 tot 18 jaar die zich op de SEH presenteerden. 
TTI en SPUTOVAMO werden onafhankelijk van elkaar door verschillende SEH-medewerkers 
uitgevoerd om hun individuele bijdrage beter te kunnen beoordelen. TTI werd positief 
beoordeeld wanneer er een letsel werd gevonden waarvoor een onvoldoende of een 
twijfelachtige verklaring werd verstrekt door ouders / verzorgers, of als andere symptomen of 
signalen in gedrag, kleding of verzorging werden vastgesteld passend bij kindermishandeling.
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Wanneer SPUTOVAMO en/of TTI positief scoorde, moest de SEH-medewerker de 
dienstdoende kinderarts in consult vragen voor verdere evaluatie en de casus melden bij 
het Transmurale Academische Samenwerkingsverband Kindermishandeling Amsterdam 
(TASK), het team kindermishandeling (vanaf hier TASK genoemd). Een definitieve diagnose 
werd gesteld als een paneldiagnose door TASK, met behulp van de criteria gepubliceerd 
door Maguire en Mann.72-74 Kinderen in categorie groep 1 (kindermishandeling bevestigd 
tijdens casusconferenties, familie-, burger- of strafrechtelijke procedures of toegegeven 
door dader) en in groep 2 (misbruik bevestigd volgens vastgestelde vooraf benoemde 
criteria inclusief multidisciplinaire beoordeling) kregen een definitieve positieve diagnose 
kindermishandeling.

Bij patiënten met een negatief resultaat van beide screeningstesten evenals bij patiënten 
met een of twee positieve testen die niet werden gemeld bij TASK werden aangepaste 
follow-upgegevens verzameld in de database van het AMK (aangepaste procedure). 
Tegen het protocol in werden 153 van 421 kinderen (36%) met een of twee positieve 
screeningstesten niet gemeld bij TASK. Casussen werden als vals-negatief gescoord als 
een kind werd gemeld bij het AMK wegens vermoedelijke kindermishandeling tussen 
zes maanden voor en zes maanden na het SEH-bezoek en kindermishandeling door het 
AMK werd bevestigd. We veronderstelden dat deze tijdsperiode voldoende zou zijn om 
kindermishandeling te relateren aan het SEH-bezoek.

Vanwege de van elkaar verschillende methoden om de definitieve diagnose wel of geen 
kindermishandeling vast te stellen, kunnen sensitiviteit en specificiteit niet worden 
berekend. Om de nauwkeurigheid van de individuele screeningstests en de combinatie 
weer te geven berekenden wij positieve en negatieve voorspellende waarden. In principe 
was een ‘waarlijk’ positieve test een screeningstest die positief was bij een patiënt waarbij 
de diagnose kindermishandeling door TASK werd bevestigd. Een vals negatieve test werd 
gedefinieerd als een negatieve uitslag van beide screeningstesten waarbij het AMK in 
de genoemde tijdsperiode de diagnose kindermishandeling aan het gemelde kind had 
toegekend. Aangezien niet alle casussen met een positieve screening werden gemeld 
bij TASK (expert panel) en er ook enkele casussen met een negatief screeningsresultaat 
bij TASK werden gemeld, combineerden wij de beide referentie standaarden bij het 
berekenen van de positieve en negatieve voorspellende waarden (PPV en NPV). 
Positief gescreende casussen die niet door TASK beoordeeld werden, maar bij wie het 
AMK de diagnose kindermishandeling had gesteld, werden geclassificeerd als ware 
positieven (true positives); positief gescreende casussen waarbij het AMK de diagnose 
kindermishandeling had verworpen werden geclassificeerd als vals negatieven; negatief 
gescreende casussen die door TASK werden geëvalueerd en bij wie het expert panel een 
diagnose kindermishandeling stelde werden geclassificeerd als vals negatieven.
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De nauwkeurigheid van de testen werd statistisch berekend voor de totale studiegroep, 
voor verschillende leeftijdsgroepen (0-1, 1-6, 6-12 en 12-18 jaar) en voor kinderen met 
en zonder letsel. Tevens hebben wij de nauwkeurigheid van de individuele SPUTOVAMO 
vragen beoordeeld.

Tijdens de studieperiode vonden er 17.229 SEH presentaties van 12.198 unieke kinderen 
(0-18 jaar oud) plaats. Eén of beide screeningstesten waren positief bij 421 kinderen (4,7% 
van de gescreende kinderen), waarvan 152 (36%) werden gemeld bij TASK. Daarnaast 
werden 18 kinderen zonder screening en 48 met negatieve testen gemeld bij TASK. In 
totaal werden 218 bezoeken van 215 unieke kinderen gemeld bij TASK (1,3% van de totale 
studiegroep), drie kinderen bezochten de SEH twee keer en werden twee keer gemeld. In 
totaal hadden 107 kinderen (0,88% van de studiegroep) een definitieve positieve diagnose 
kindermishandeling; 91 consensusdiagnoses door TASK (0,75% van de studiegroep) en 16 
AMK diagnoses (0,13% van de studiegroep).

We maakten gebruik van een zogenaamde gevoeligheidsanalyse (sensitivity analysis), 
waarbij we corrigeerden voor de lager uitvoering van beide testen bij de groep kinderen 
12-18 jaar oud. Op deze manier werd de PPV van SPUTOVAMO opnieuw berekend op 
0,46 (95% CI 0,37-0,56)). De NPV van SPUTOVAMO werd opnieuw berekend op 0.997 
(95% CI 0.996-0.998). De PPV van TTI werd opnieuw berekend op 0,44 (95% CI 0,33-
0,55). De NPV van TTI werd opnieuw berekend op 0,994 (95% CI 0,99-1.00). De PPV 
van de combinatie werd opnieuw berekend op 0,43 (95% CI 0,32-0,54). De NPV van de 
combinatie werd opnieuw berekend op 0.998 (0.96-1.00). Zeven van 120 kinderen met 
een positief TTI-screeningsresultaat en een negatieve SPUTOVAMO had een definitieve 
diagnose kindermishandeling (5,8%): bij 1 op de 17 van hen zou kindermishandeling 
gemist zijn als de TTI niet aan SPUTOVAMO was toegevoegd. Twintig kinderen van 
99 kinderen met een positieve SPUTOVAMO had een negatieve TTI en een definitieve 
diagnose kindermishandeling (20%).

We hebben geconstateerd dat het combineren van beide screeningstesten het aantal 
positieve testen aanzienlijk verhoogde, wat leidde tot het vaker vaststellen van de diagnose 
kindermishandeling dan met behulp van één van de testen apart: het combineren van de 
TTI met SPUTOVAMO leidde tot 1 op 17 extra definitieve diagnosen kindermishandeling.
Onze PPV van de gecombineerde en individuele testen was aanzienlijk hoger dan de PPV 
van het ESCAPE-instrument van slechts 0,10. Hetzelfde geldt voor SPUTOVAMO-R: De 
PPV van SPUTOVAMO-R voor letsels als gevolg van misbruik was slechts 0,03 en de PPV 
voor verwondingen als gevolg van verwaarlozing was 0,05.

De zes vragen in het ESCAPE-instrument varieerden in PPV’s tussen 0,04-0,21; vraag 6 
van SPUTOVAMO (‘Is de persoon die het ongeval veroorzaakte aanwezig op de SEH’?) 
had een lage PPV van 0,15 en de PPV van vraag 1 van SPUTOVAMO was vergelijkbaar: 
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0,20; alle andere SPUTOVAMO vragen hadden een hogere PPV (0,25-0,41). Ons hogere 
percentage positieve screeningsresultaten in vergelijking met de ESCAPE-studie zou een 
hoger percentage van werkelijk uitgevoerde TTI’s kunnen weerspiegelen. De PPV van 
zowel SPUTOVAMO, TTI en de combinatie waren allen hoger bij kinderen zonder een 
letsel dan bij kinderen met een letsel.

Ons onderzoek heeft verschillende belangrijke beperkingen; de eerste en belangrijkste 
beperking is de matige implementatie van het screening protocol, dit maakt waarschijnlijk 
dat er bias (ruis) is ontstaan door selectie van patiënten. Onze implementatie is echter wel 
vergelijkbaar met de multicenter ESCAPE studie met een implementatie van 48% (waarbij 
het werkelijk aantal uitgevoerde TTI’s niet bekend is). In onze studie werd een volledige 
screening procedure (TTI en SPUTOVAMO) uitgevoerd in 22,1% van de bezoeken. 
SPUTOVAMO werd bij 46,4% van de bezoeken ingevuld en een TTI vond plaats bij 32,9% 
van de bezoeken. We moeten concluderen dat vooral professionals drempels hebben om 
de screening te verrichten en vooral om de TTI te verrichten, omdat geen van de ouders of 
kinderen tijdens de studie problemen heeft aangegeven met betrekking tot de screening, 
in overeenstemming met de resultaten van onze studie over de ouderlijke mening over 
routine screening op kindermishandeling (hoofdstuk 8).75 Bij regelmatige ontmoetingen 
met de SEH-medewerkers werd het vaakst gebrek aan tijd en ruimte genoemd als oorzaak 
voor het niet uitvoeren van de screening.

Een andere belangrijke beperking is het feit dat niet alle patiënten met een positieve 
SPUTOVAMO en/of TTI zijn gemeld bij TASK. Het is mogelijk dat de geconsulteerde 
kinderarts het vermoeden van kindermishandeling kon weerleggen. Het is onbekend 
in hoeveel gevallen dit een reden was om de casus niet te melden. Omdat de melding 
van een vermoeden van kindermishandeling bij AMK niet verplicht is in Nederland, is de 
berekende PPV waarschijnlijk te laag en de berekende NPV waarschijnlijk te hoog.

Wij toonden een hogere accuratesse van onze screeningmethode aan en een hogere 
prevalentie van kindermishandeling in onze totale en gescreende groep vergeleken met de 
andere Nederlandse studies, zowel voor de individuele testen als voor de combinatie.23,34 
We toonden in de groep kinderen waarin gecombineerde screening werd uitgevoerd aan 
dat 5.8 % van de kinderen met een positieve diagnose alleen een positieve TTI had en 
met alleen SPUTOVAMO gemist waren. Omgekeerd toonden wij aan dat bij 20% van de 
kinderen met een positieve diagnose alleen een positieve SPUTOVAMO voorkwam, zij 
zouden zijn gemist met TTI alleen.

Wij adviseren de implementatie van de gecombineerde screening met SPUTOVAMO en TTI op 
elke SEH voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar oud, ten koste van een hoog aantal vals-positieve 
uitslagen. Praktische aanbevelingen die voortvloeien uit deze studie en onze eerdere studie 
over de implementatie van een screening protocol voor kindermishandeling op de SEH zijn dat 
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regelmatig trainingssessies moeten worden gehouden en een toegewijde verpleegkundige 
moet worden aangewezen om de naleving van het protocol te stimuleren.70 Het invullen van 
SPUTOVAMO kan door SEH verpleegkundigen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een 
TTI is misschien gemakkelijker door de artsen onderdeel te maken van hun dagelijkse routine. 
Daarnaast zou een verplichte elektronische pagina in het patiëntdossier, die moet worden 
ingevuld voordat het dossier kan worden gesloten, geïmplementeerd moeten worden. Deze 
elektronische pagina moet automatisch naar het team kindermishandeling worden gestuurd 
wanneer SPUTOVAMO en/of TTI positief scoort.

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van diagnosen gesteld door en interventies ingezet door 
ons team kindermishandeling, genaamd ‘TASK-Amsterdam’.76 We beschrijven het aantal 
en de karakteristieken van de casussen die gemeld werden bij ons team van begin 2010 
tot eind 2012. In 2004 werd het interdisciplinaire transmurale team kindermishandeling, 
TASK, in het Emma Kinderziekenhuis-AMC te Amsterdam, Nederland, opgericht.77 Ons 
doel is een betere herkenning van (vermoedelijke) kindermishandeling, te ondersteunen bij 
de besluitvorming rondom kindermishandeling, onderwijs en opleiding te verzorgen voor 
een breed publiek zowel binnen als buiten het ziekenhuis, en wetenschappelijk onderzoek 
te verrichten om te komen tot een evidence–based aanpak van kindermishandeling. Het 
team bestaat uit een breed scala van experts van binnen en buiten het ziekenhuis.

Gedurende de studieperiode werden 642 casussen van vermoedelijke kindermishandeling 
bij TASK gemeld. Tweeënnegentig van deze casussen (14,3%) waren gebaseerd op een 
presentatie van de ouder op de SEH (oudermeldingen). Zevenentwintig casussen (4,2%) 
waren prenatale meldingen. Het percentage jongens was 46% (n= 246/ 533). Leeftijd was 
niet gelijkmatig verdeeld, neigend naar oudere kinderen. De mediane leeftijd was 5 jaar, 
de 25e en 75e percentielen bedroegen 2 en 11 jaar.

In de totale bij TASK gemelde groep werd bij meer dan de helft van de casussen (55,1%, 
n= 354/ 642) na beoordeling door TASK de diagnose kindermishandeling bevestigd, in 
ongeveer een kwart (26,9%, n= 173/ 642) werd de diagnose kindermishandeling verworpen 
en in 17,9% (n= 115/ 642) bleef de diagnose onzeker.

Met een gemiddelde van 14.964 unieke kinderen (0-18) die jaarlijks het ziekenhuis 
bezoeken vertegenwoordigen de 533 kindmeldingen 1,18% van alle unieke kinderen 
die het ziekenhuis bezoeken (zowel kinderen die de SEH of de poliklinieken bezoeken 
of die worden opgenomen op één van de afdelingen), 2.1% van 16.858 kinderen die 
de SEH bezochten werd bij TASK gemeld. Het percentage bevestigde casussen van 
kindermishandeling was 0.79%, dus bij 1 op de 127 unieke kinderen die het ziekenhuis 
bezocht werd kindermishandeling vastgesteld. De diagnose werd bevestigd bij 44% van 
de kinderen die vanaf de SEH waren gemeld bij TASK (N=153). Dit is bij 0.91% (N=153/ 
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16.858) van alle unieke kinderen die de SEH bezochten gedurende de studie periode. 
Zowel het percentage vermoedens als het percentage bevestigde casussen is vergelijkbaar 
met het percentage vermoedens van 1.3-2.6%15,19,21,23,71,78 en het percentage bevestigde 
kindermishandeling van 0.1-2.6%18,20,22,28 in de (inter)nationale literatuur. Ons percentage 
vermoedens en bevestigde kindermishandeling was hoger in vergelijking met de resultaten 
van Thun-Hohenstein in Salzburg, daar werd een percentage vermoedens van 0,7% en 
een percentage bevestigde kindermishandeling van 0,4% vastgesteld, maar dit betrof 
een studie onder alleen opgenomen patiënten op de afdelingen kindergeneeskunde en 
kinderchirurgie.79

De vormen van kindermishandeling die het vaakst bij TASK gemeld werden waren 
lichamelijke mishandeling (32,7%, n= 210/ 642), lichamelijke verwaarlozing (25,7%, n= 165/ 
642), en emotionele mishandeling (23,8%, n= 153/ 642). Wanneer alleen de kindmeldingen 
werden geanalyseerd (zonder de oudermeldingen en de prenatale meldingen) werden 
het vaakst lichamelijke mishandeling (39,3%, n= 206/ 523), lichamelijke verwaarlozing 
(30,4%, n= 159/ 523) en seksueel misbruik (25,0%, n= 131/ 523) bij TASK gemeld. In 
vergelijking met andere studies werd seksueel misbruik relatief zelden bij TASK gemeld. 
Het is waarschijnlijk dat wij een ander beleid voeren in vergelijking met de meeste teams 
kindermishandeling in een ziekenhuis vanwege onze oudermeldingen, die niet genoemd 
worden in andere studies79-82, dit verklaart ons hoge percentage getuige zijn van huiselijk 
geweld (IPV) (21%); echter wanneer wij alleen de kindmeldingen analyseren is dit 
percentage nog steeds 16%. Ons beleid verklaart ook het aantal prenatale casussen wat 
wordt gemeld.

Getuige zijn van huiselijk geweld (IPV) was de meest voorkomende vorm van 
kindermishandeling bij de bevestigde casussen (31,2%, n= 106/ 340) gevolgd door 
lichamelijke verwaarlozing (30,0%, n= 102/ 340) en emotionele mishandeling (29,7%, n= 
101/ 340). De meest voorkomende casussen waarbij het kind slachtoffer was van meer 
dan 1 vorm van kindermishandeling waren casussen met lichamelijke verwaarlozing 
en emotionele mishandeling (n=31) en lichamelijke mishandeling en lichamelijke 
verwaarlozing (n=30).

Bijna alle vermoedens van prenatale mishandeling (92,6%) en meer dan drie kwart van de 
vermoedens van getuige zijn van huiselijk geweld (IPV) (79.4%) werden bevestigd. Twee 
derde van de vermoedens van lichamelijke verwaarlozing, emotionele mishandeling en 
PCF werden bevestigd. Lichamelijke mishandeling werd het vaakst verworpen (verwerping 
van de diagnose bij 44,8%, n= 94/ 210).

Het getuige zijn van huiselijk geweld (IPV) en emotionele mishandeling werden in 
verscheidene vergelijkbare studies niet gedocumenteerd.79-81,83 Thomas e.a. noemen 
getuige zijn van huiselijk geweld wel maar slechts bij 2% van de casussen.82 Seksueel 
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misbruik gevolgd door lichamelijke mishandeling zijn de meest voorkomende vormen 
in een studie uit Zwitserland.80 Zij noemen ook emotionele mishandeling maar niet 
het getuige zijn van huiselijk geweld. Onze resultaten geven aan dat alle vormen van 
kindermishandeling kunnen worden vastgesteld in het ziekenhuis en dat alle 3 typen 
meldingen (kind-, ouder- en prenatale meldingen) waardevol zijn. Interdisciplinaire teams 
kindermishandeling in ziekenhuizen moeten ervaring hebben en kennis bezitten over 
alle vormen van kindermishandeling, inclusief het getuige zijn van huiselijk geweld (IPV) 
en emotionele mishandeling en daarbij de juiste diagnostische interventies kennen en 
kunnen verwijzen naar de juiste hulp voor het kind en het gezin.

TASK moedigt de ziekenhuis staf aan elk vermoeden van kindermishandeling te bespreken. 
Vooral wanneer er slechts een gering vermoeden is en men weet niet hoe men met de casus 
verder moet gaan, bevelen wij alle collega’s aan de casus bij TASK te melden en advies te 
ontvangen vanuit ons interdisciplinair transmuraal perspectief. Het AMC benadrukt dat 
kindermishandeling altijd in de differentiaal diagnose moet staan bij een kind dat zich 
presenteert met letsel dat niet gemakkelijk kan worden verklaard met de anamnese (het 
verhaal) van het kind, de ouder(s) of de getuige(n). Het is waarschijnlijk, zoals dit ook in de 
literatuur wordt beschreven, dat de experts die aan TASK deelnemen beter in staat zijn een 
ongeval te onderscheiden van kindermishandeling.84 In het geval van vermoedens van seksueel 
misbruik werden de meeste vermoedens verworpen bij jonge kinderen (mediane leeftijd 4 jaar, 
in tegenstelling tot een mediane leeftijd van 7,5 jaar bij bevestiging van seksueel misbruik). Bij 
verwerping van de diagnose seksueel misbruik presenteerden de meeste kinderen zich met 
een genitale infectie, bijvoorbeeld Herpes Simplex, met een lage associatie met seksueel 
misbruik, of waren de ouders betrokken in een voogdijstrijd/ vechtscheiding.

TASK voegde nieuwe of betere interventies toe bij 81.2% van de gemelde casussen. 
Wanneer kindermishandeling werd bevestigd, werd er bij 98,3% van de casussen (n= 
348/ 354) een vrijwillige ondersteunende interventie aangeboden; wanneer de diagnose 
kindermishandeling niet zeker was bij 83,5% van de casussen (n= 96/ 115), en wanneer 
de diagnose werd verworpen bij 64,2% van de casussen (n= 111/ 173). Een melding bij het 
AMK vond plaats bij 25,4% van de bevestigde casussen (n= 90/ 354). Bij slechts 11,9% 
van de bevestigde casussen (n=42/ 354) werd een onvrijwillige uithuisplaatsing uitgevoerd 
en in slechts 10,8% een gezinsvoogd aangesteld (n= 38/ 354). Het hoogste percentage 
onvrijwillige uithuisplaatsingen en aanstellingen van een gezinsvoogd werd uitgevoerd 
bij de prenataal aangemelde casussen (18.5%). Uithuisplaatsing is een indicator 
voor ernstige kindermishandeling en wordt geassocieerd met meerdere negatieve 
lange termijn gevolgen, vooral wanneer de kinderen in instabiele pleegzorg terecht 
komen.85,86 Het lage percentage uithuisplaatsingen kan worden gezien als een positieve 
uitkomst en is in overeenstemming met Nederlandse richtlijnen, waarbij het melden van 
kindermishandeling aan het AMK niet verplicht is.87 Er wordt sterk de nadruk gelegd op het 
motiveren van de gezinnen tot het accepteren van vrijwillige hulp, wat werd gereflecteerd 
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in het percentage van 57,3% van de gezinnen met bevestigde kindermishandeling dat 
vrijwillige hulp aangeboden kreeg voor beoordeling van de casus door TASK en nog 
eens 40,9% van deze gezinnen welke na beoordeling door TASK nieuwe vrijwillige hulp 
aangeboden kreeg.

Bij 2% van de gezinnen met bevestigde kindermishandeling vond geen interventie plaats 
vanwege het feit dat het gezin het kind onttrok aan hulp, en de contact informatie aan 
het ziekenhuis niet goed bekend was. Het totale aantal onvrijwillige beschermende 
maatregelen en pleegzorgplaatsingen kan later nog hoger worden, doordat er nieuwe 
ontwikkelingen in de thuissituatie optreden nadat de casus van de TASK agenda is 
gehaald. Zelfs als de diagnose kindermishandeling werd verworpen, werd er bij twee 
derde van de gezinnen (64,2%) een vrijwillige ondersteunende interventie aangeboden. 
In deze deelgroep werden geen gezinsvoogden aangesteld en werden er geen kinderen 
in pleegzorg geplaatst. De belangrijkste reden waarom deze niet mishandelde kinderen 
toch hulp aangeboden kregen was dat het gezondheidsprobleem waarmee deze kinderen 
het ziekenhuis bezochten vaak een psychosociale component had of een psychosociale 
etiologie, hoewel de diagnose niet voldeed aan de criteria voor kindermishandeling. 

We weten niet in welk percentage de aanbevolen interventies ook op lange termijn 
gestalte hebben gekregen. Een prospectieve follow-up van de kinderen die beoordeeld 
zijn door een interdisciplinair transmuraal team kindermishandeling om de effectiviteit 
van de interventies en de lange termijn outcome van de kinderen en gezinnen vast 
te stellen zou een waardevolle aanvulling zijn op onze studie. Omdat er geen gouden 
referentiestandaard bestaat voor het werkelijke bestaan van of de afwezigheid van 
kindermishandeling, zou een afgeleide referentiestandaard de kwaliteit van leven van de 
te bestuderen kinderen kunnen zijn88,89 samen met herhaalde melding van het kind bij 
TASK, het AMK (nu Veilig Thuis), of de Raad voor de Kinderbescherming of een andere 
(vrijwillige) jeugdzorginstantie.90 Voorgaande studies toonden aan dat melding bij 
kinderbeschermingsinstanties een hoog risico vormt voor een nieuwe melding bij deze 
instanties op een later tijdstip in de kindertijd.91 Aan de andere kant hebben anderen 
aangetoond dat preventieprogramma’s voor kindermishandeling geassocieerd zijn met 
een lager risico om te worden gemeld bij kinderbeschermingsinstanties.92

Onze resultaten tonen aan dat kindermishandeling een belangrijk probleem is in ons 
ziekenhuis. Getuige zijn van huiselijk geweld, lichamelijke verwaarlozing en emotionele 
mishandeling zijn de meest voorkomende vormen van kindermishandeling die werden 
vastgesteld. TASK is in staat bij de meerderheid van de betrokken kinderen vrijwillige 
interventies in te zetten, zelfs bij de casussen waarbij de diagnose kindermishandeling 
werd verworpen of onzeker is, bij vele casussen werd een ondersteunende interventie 
aangeboden. Onze resultaten geven aan dat de kennis van een team kindermishandeling in 
een ziekenhuis breed moet zijn, gegeven de verschillende vormen van kindermishandeling 
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die worden vermoed en het hoge aantal (on)vrijwillige interventies dat wordt ingezet bij alle 
groepen. De interdisciplinaire transmurale samenstelling van ons team kindermishandeling 
is in de praktijk essentieel om goed tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen 
en gezinnen waarbij kindermishandeling wordt vermoed of vastgesteld.

Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6 is een systematische review waarbij we keken naar het bewijs voor het 
gebruik van een screenend lichamelijk onderzoek om kindermishandeling te herkennen. 
We includeerden studies die waren gepubliceerd voor 9 augustus 2013.93 We hebben 
systematisch de databases MEDLINE, EMBASE, PsychINFO, CINAHL, en ERIC onderzocht, 
met gebruik van een gevoelige zoekstrategie. Studies die i) medische bevindingen 
presenteerden van een complete lichamelijk onderzoek voor screenende doeleinden bij 
kinderen van 0-18 jaar oud, ii) specifiek de aanwezigheid of afwezigheid van tekenen van 
kindermishandeling vastlegden, en iii) vastlegden dat kindermishandeling was bevestigd 
met een referentiestandaard, werden geïncludeerd.

Twee onderzoekers verrichten onafhankelijk van elkaar de studie selectie, data extractie 
en de kwaliteitsbeoordeling van de studies met behulp van het QUADAS-2 instrument. De 
zoekstrategie leverde 4.499 titels op, van welke 3 studies voldeden aan de inclusie criteria. 
De prevalentie van bevestigde tekenen van kindermishandeling gedurende een screenend 
lichamelijk onderzoek varieerde tussen de 0,8% en 13,5%. De studie designs waren 
onvoldoende om de diagnostische accuratesse van een screenend lichamelijk onderzoek 
voor kindermishandeling vast te stellen. Vanwege het gebrek aan informatieve studies 
konden wij geen conclusies trekken over de diagnostische waarde van een screenend 
lichamelijk onderzoek voor kindermishandeling bij kinderen zonder voorafgaand 
vermoeden van kindermishandeling.

Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een enquête uitgevoerd onder alle voor 
kinderen toegankelijke SEH’s in Nederland tussen 1 november 2012 en 12 maart 2013 
en laat grote variatie in screening op kindermishandeling op de Nederlandse SEH’s 
zien.30 Vijfentachtig ziekenhuizen met een SEH werden benaderd, 80 van hen vulden de 
vragenlijst in en 77 voorzagen ons van kopieën van de door de SEH´s gebruikte checklists. 
Alle deelnemende ziekenhuizen gebruikten een screenende checklist, 41% een screenend 
lichamelijk onderzoek, 60% een screening gebaseerd op ouderlijke risicofactoren en 3% 
een retrospectieve beoordeling van alle notities in het dossier (een kindermishandeling 
specialist beoordeelde alle notities op tekenen van kindermishandeling, die niet als 
zodanig werden beschouwd door de behandelend arts). Echter, 11% van de ziekenhuizen 
screent niet alle kinderen, maar alleen diegenen die zich presenteren met letsel (9%) of bij 
wie kindermishandeling wordt vermoed (3%).
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De SEH’s verschilden van elkaar met betrekking tot de leeftijdscategorieën waarin zij 
kinderen screenden. Er bestond een grote variatie in de gebruikte checklists. Onder alle 
ziekenhuizen die ons voorzagen van een kopie gebruikten 21 ziekenhuizen een checklist 
waarover is gerapporteerd in de literatuur (27%). De SPUTOVAMO checklist18,94 werd 
gebruikt in 12 ziekenhuizen (16%), het ESCAPE formulier71 in 6 ziekenhuizen (8%) en de 
SPUTOVAMO-R checklist32 in 3 ziekenhuizen (4%). De andere 56 ziekenhuizen (73%) 
gebruikten aangepaste versies van de bovengenoemde checklists of en andere checklist 
waarover niet gerapporteerd is in de literatuur. Twee ziekenhuizen rapporteerden gebruik te 
maken van de Benger-pediatric flow chart, maar hun checklist verschilden van de originele 
Benger flow chart (met de volgende items: delay, consistentie van de anamnese, onverklaarde 
letsels, gedrag en interactie).21 Achtentwintig ziekenhuizen (35%) gebruikten een 2-traps 
screening: een beperkte voor-screening met een checklist bij alle kinderen gevolgd door een 
meer uitgebreide checklist wanneer 1 van de onderwerpen op de eerste checklist positief 
was of wanneer er een klinisch vermoeden van kindermishandeling ontstond.

Achtenveertig SEH’s gebruikten een screening gebaseerd op ouderlijke risicofactoren 
om kindermishandeling te identificeren. Bij deze screeningsmethoden wordt aan alle 
volwassenen die de SEH bezoeken vanwege huiselijk geweld (IPV), middelen misbruik of 
een zelfmoord poging gevraagd of zij kinderen verzorgen. Als dit het geval was, werden 
de gezinnen verwezen voor verder onderzoek naar kindermishandeling naar het AMK 
(23 SEH’s),  naar een team kindermishandeling van het ziekenhuis (13 SEH’s), naar een 
kinderarts (5 SEH’s), naar Bureau Jeugdzorg (5 SEH’s), of naar een ander instantie voor 
jeugdhulpverlening (2 SEH’s). De empirische onderbouwing voor deze screeningmethoden 
ontbreekt grotendeels, en, zoals gezegd, ten minste 73% van de ziekenhuizen gebruikt 
een checklist waarover niet is gerapporteerd in de literatuur.

Zesenzeventig deelnemende ziekenhuizen (84%) gaven aan dat de invloed van de 
Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (welke vroeg in het jaar 2009 screening 
op kindermishandeling op SEH’s verplicht stelde) als positief stimulerend werd beleefd. 
Twaalf ziekenhuizen (15%) gaven aan dat zij geen invloed hadden opgemerkt (neutraal). 
We weten niet in hoeverre de genoemde screeningmethoden daadwerkelijk worden 
uitgevoerd (compliantie).

Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 8 beschrijft onze studie waarbij wij gebruik maakten van een schriftelijke enquête 
en de mening van ouders die met hun kind de SEH van het AMC bezochten gedurende 
de studieperiode van 1 april tot 31 mei, 2013, over een routine top-teen onderzoek bij 
alle kinderen als een screeningsinstrument voor kindermishandeling, onderzochten.75 
Het hoofdstuk bevat ook een systematische review over de ouderlijke acceptatie 
van screening op kindermishandeling. Om de herkenning van kindermishandeling te 
verbeteren gebruiken vele SEH’s, zoals in het voorgaande aangetoond, screenings 
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methoden. Naast de diagnostische accuratesse is het belangrijk mogelijke schadelijke 
effecten van screenings methoden te overwegen, vooral omdat de meeste kinderen niet 
worden mishandeld en niet profiteren van screening.

Samenvattend zochten wij in 4 databases en verschillende referentie lijsten naar studies 
waarin de mening van ouders over een screeningsmethode op kindermishandeling wordt 
beschreven. We includeerden 7 studies: 4 observationele cross-sectionele onderzoeken95-98, 
2 cross-sectionele kwalitatieve studies99,100, en 1 gerandomiseerde, gecontroleerde 
trial.101 De screeningsmethoden voor kindermishandeling die werden bestudeerd waren 
in 3 studies een door de ouders zelf in te vullen vragenlijst en een interview met ouders in 3 
andere studies. Eén studie ging over de acceptatie van ouders van een ‘top-teen’ inspectie 
(TTI), hoewel dit niet werd gebruikt als screening op kindermishandeling.96 Alle 6 studies, 
met vragenlijsten of interviews, toonden aan dat de grote meerderheid van ouders positief 
was over screening. De enige studie over ouderlijke acceptatie van een TTI werd uitgevoerd 
bij niet mishandelde kinderen in Noorwegen, als onderdeel van een grotere studie.96 
Kinderen op de leeftijd van 5 en 6 jaar werden lichamelijk onderzocht op een polikliniek 
kindergeneeskunde, inclusief een anogenitaal onderzoek. Het doel van de studie was 
te verkennen hoe niet mishandelde kinderen en hun ouders het anogenitale onderzoek 
beleefden. De resultaten toonden dat 66,4% van de ouders “geen angst/stress” bij hun 
kinderen vaststelden, 30.3% rapporteerden “een beetje”, 2,6% rapporteerden “enige” en 
0,7% “veel”, geen van de ouders rapporteerde “zeer veel”. Hoewel de resultaten van deze 
7 studies aantonen dat de grote meerderheid van ouders een positieve houding heeft ten 
opzichte van screening, is het belangrijk op te merken dat 4 van de studies hoofdzakelijk 
focussen op kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (IPV)95,99,100 (hoewel in 1 studie 
ook wordt gescreend op lichamelijke mishandeling van de kinderen door de partner98); 1 
studie gaat over het TTI in het algemeen83; zodat er slechts 2 studies overblijven waarbij 
gescreend wordt op lijfelijke straffen101 of verschillende vormen van kindermishandeling.97

Bij onze cross-sectionele studie maakten wij gebruik van een schriftelijke vragenlijst over de 
mening van de ouder(s)/ verzorger(s) (vanaf hier ouders genoemd) over de TTI uitgevoerd 
op de SEH van het AMC. De vragenlijst werd binnen 2 dagen na het SEH-bezoek per post 
naar alle ouders gestuurd. Een retour enveloppe, die het de ouders mogelijk maakte de 
ingevulde vragenlijst terug te sturen zonder kosten, werd meegestuurd. Na 2 tot 6 weken, 
werd aan de ouders die niet hadden gereageerd een herinneringstekst bericht via SMS 
gestuurd en werd een tweede kopie van de vragenlijst per post naar hen opgestuurd. 
Gedurende de studie periode werden er posters opgehangen in de wachtkamer van de 
SEH om alle bezoekers te informeren over de studie.

In april en mei 2013 bezochten exact 1000 pediatrische patiënten de SEH. De ouders van 
deze 1000 patiënten ontvingen een vragenlijst; in totaal werden 372 vragenlijsten (37,2%) 
geretourneerd en geanalyseerd. 194 respondenten (52% van de totale respondenten 
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en 58% van de respondenten die deze vraag beantwoordden) rapporteerden dat hun 
kind een TTI had ondergaan. Kinderen van respondenten en niet reagerende ouders 
verschilden niet in leeftijd of geslacht. Echter, de kinderen van responderende ouders die 
een TTI ondergingen waren jonger dan de kinderen die volgens de ouders geen TTI hadden 
gehad. De meerderheid van de responderende ouders had een positieve mening over de 
behandeling van hun kind op de SEH in het algemeen. De antwoorden van de ouders van 
wie het kind een TTI onderging waren hetzelfde of iets positiever dan de antwoorden van 
ouders van kinderen die geen TTI hadden gehad. Volgens de ouders van kinderen die een 
TTI ondergingen vond 23,2% van de kinderen dit belastend, en 62,9% niet; 17,5% van de 
kinderen vond het TTI pijnlijk en 64,9% niet; en 18,0% van de kinderen vond het TTI eng 
en 67,0% niet. De globale houding van de responderende ouders ten opzichte van het TTI 
was positief: 77,3% van de responderende ouders vond het TTI acceptabel, 1,5% vond het 
TTI niet acceptabel en 21,1% van de ouders gaf geen mening. Zeventig procent van de 
responderende ouders was het eens met de stelling dat alle kinderen die de SEH bezoeken 
een TTI uitgevoerd zouden moeten krijgen, en slechts 7,3% was het met deze stelling 
oneens. Vanwege het zeer kleine aantal, dat het TTI niet acceptabel vond (n=3) en het 
kleine aantal ouders dat het niet eens was met de stelling “Ik geloof dat alle kinderen die 
de SEH bezoeken een TTI zouden moeten krijgen” (n=14), voerden wij geen statistische 
analyse uit naar correlaties met karakteristieken van de ouders en de kinderen of hun 
mening over de behandeling op de SEH in het algemeen.

Onze studie naar de mening van ouders over een TTI van hun kinderen bij bezoek aan 
de SEH liet een hoge ouderlijke acceptatie van screening gericht op herkennen van 
kindermishandeling zien. In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht werd zowel in 
ons systematisch literatuur onderzoek als in onze vragenlijst studie aangetoond dat de 
meerderheid van de deelnemende ouders het eens is met screening op kindermishandeling 
waaronder een TTI. Hoewel we de mening van de niet participerende ouders niet 
kennen lijkt het erop dat de menig van ouders geen drempel hoeft te vormen voor de 
implementatie van het TTI op de SEH.

Hoofdstuk 9
In hoofdstuk 9 beschrijven we hoe onderzoek kan worden uitgevoerd met persoonlijk 
identificeerbare gegevens (data) zonder het vragen van geïnformeerde toestemming 
(informed consent) aan de niet actief deelnemende personen. Volgens de Declaratie van 
Helsinki, is deelname van personen aan medisch onderzoek alleen acceptabel als deze 
personen hun toestemming hebben gegeven. Maar bij het onderwerp kindermishandeling 
gebruiken vele studies een design (studie ontwerp) waarbij de personen niet actief 
participeren. De gegevens (data) voor deze studies worden verzameld uit bronnen zoals 
het medisch dossier of dossiers van kinderbeschermings-instanties. Zo lang deze gegevens 
anoniem worden gebruikt, interfereert dit niet met de individuele privacy rechten. Maar 
in sommige situaties voldoet het gebruik van anonieme data niet, bijvoorbeeld wanneer 
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de data moeten worden ontdubbeld of moeten worden gekoppeld aan data uit andere 
bronnen. Het gebruik van deze data kan potentieel tot problemen of schade bij de 
onderzochte kinderen of hun ouders leiden wanneer deze data worden misbruikt of in 
de verkeerde handen terecht komen. In onderzoek uitgevoerd in ons ziekenhuis hadden 
wij tot doel om data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen (medisch dossier, 
dossier van het AMK, dossier van de Raad voor de Kinderbescherming, dossier van 
andere hulpverlenende instanties en data uit zelfrapportage). Dit is alleen mogelijk door 
persoonlijke gegevens te gebruiken. Hoewel wij weten dat in principe alle onderzochte 
personen geïnformeerde toestemming moeten geven voordat hun gegevens kunnen 
worden gebruikt, ervaren wij dat dit vaak niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het kind 
en zijn ouders niet op te sporen zijn, of, in het geval van database studies op grote schaal, 
het aan middelen en tijd ontbreekt om elk individueel persoon te benaderen. Een ander 
probleem is dat bij onderzoek op het gebied van kindermishandeling, geïnformeerde 
toestemming vragen kan leiden tot ernstige non-response bias.102,103

We bediscussieerden in welke situaties en onder welke condities een wetenschappelijk 
project uitgevoerd kan worden zonder geïnformeerde toestemming te verkrijgen van 
de personen die worden onderzocht. Daarbij refereerden wij aan onze accuratesse 
studie (beschreven in hoofdstuk 4) en een tweede recente studie uitgevoerd in het 
AMC waarbij wij met deze problemen werden geconfronteerd.104 Zoals beschreven in 
hoofdstuk 4, moesten we naast de referentie standaard (de diagnose vastgesteld door 
ons interdisciplinaire team kindermishandeling, TASK) gebruik maken van een tweede 
aangepaste procedure om een definitieve diagnose vast te stellen, waarbij follow-up data 
verzameld uit de database van het AMK werden gebruikt. We moesten deze procedure 
volgen bij kinderen met negatieve testresultaten van zowel SPUTOVAMO als TTI om 
de proportie vals negatieve testresultaten vast te kunnen stellen en bij kinderen die 
een positief test resultaat hadden maar niet werden onderzocht door TASK (missende 
casussen). Om dit te kunnen doen moesten wij zoeken in de database van het AMK dat geen 
onderdeel vormt van gebruikelijke zorg en het gebruik van persoonlijk identificeerbare 
gegevens noodzakelijk maakt. Na overweging wilden wij niet vragen om geïnformeerde 
toestemming voor het zoeken in de database van het AMK, omdat wij bezorgd waren dat 
de ouders die hun kinderen mishandelden minder geneigd zouden zijn aan de studie deel 
te nemen. Dit zou resulteren in een overschatting van de sensitiviteit van de screening 
testen, met mogelijk gevaarlijke consequenties voor toekomstig mishandelde kinderen.

In de andere studie uitgevoerd in het AMC wilden we een recent geïmplementeerd 
ziekenhuis protocol ter verbetering van de identificatie van kindermishandeling evalueren. 
Dit nieuwe protocol is gebaseerd op een protocol ontwikkeld in Den Haag, Nederland, in 
2007.64 Volgens dit nieuwe protocol wordt aan alle volwassenen die zich presenteren op 
de SEH vanwege medische problemen ten gevolge van partnergeweld (IPV), middelen 
misbruik of na een zelfmoordpoging, gevraagd of zij zorgen voor kinderen van minder dan 

171129_Proefschrift A.H. Teeuw_binnenwerk.indd   244 30-11-2017   19:26:25



245

11

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

18 jaar oud. Als dit zo is, worden de kinderen en hun ouders verwezen naar de polikliniek 
kindergeneeskunde voor een onderzoek. Na het bezoek kunnen verwijzingen naar 
hulpverlenende instanties worden geregeld. Als ouders na enkele herinneringen weigeren 
mee te werken worden de kinderen gemeld bij het AMK. Om dit protocol te kunnen 
evalueren gebruikten wij verschillende uitkomstmaten. Ten eerste uitkomsten die door 
de kinderen en ouders zelf werden gerapporteerd, hiervoor vroegen wij geïnformeerde 
toestemming. Echter, gebaseerd op voorafgaande studies en de mening van de andere 
auteurs verwachtten wij een lage deelname.103,105,106 Wij waren bezorgd dat dit zou leiden 
tot een aanzienlijke non-response bias wat de externe validiteit van onze resultaten 
ernstig zou beperken. We verwachtten dat in aanmerking komende personen die niet 
bereid zouden zijn aan de studie deel te nemen meer problemen hadden dan de personen 
die bereid zouden zijn deel te nemen.107-110 Om resultaten van een niet-geselecteerde 
groep te kunnen verzamelen wilden wij ook rapportages van ziekenhuis medewerkers 
gebruiken, data uit dossiers van het AMK, en data uit dossiers van de Raad voor de 
Kinderbescherming van alle in aanmerking komende personen (dus zonder geïnformeerd 
toestemming te vragen). Wij konden geen geanonimiseerde data gebruiken omdat 
we de data uit verschillende bronnen wilden koppelen en omdat de studie in meerdere 
ziekenhuizen plaatsvond ook ontdubbelen.

Nadat we ons dilemma in een multidisciplinair team hadden bediscussieerd (waaronder een 
ziekenhuisadvocaat gespecialiseerd in privacy zaken, een toegewijde ziekenhuis privacy 
officer en een kinderarts gespecialiseerd in kindermishandeling), besloten wij het volgende 
protocol te gebruiken bij het verwerken van persoonsgegevens: in beide studies zocht alleen 
de hoofdonderzoeker (na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsovereenkomst) naar 
hits in de databases van het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming. In het kader van onze 
aanpak konden wij de deelnemers niet individueel informeren over onze studies, maar in de 
meerderheid van de deelnemende ziekenhuizen, bevatte de algemene ziekenhuisbrochure 
een uitspraak dat, zonder bezwaar, persoonlijke medische informatieve gebruikt kan 
worden voor wetenschappelijk onderzoek en de patiënten nooit identificeerbaar zijn in 
welke publicatie dan ook. Er zijn instructies over hoe men hier bezwaar tegen kan maken. 
Als personen bezwaar zouden hebben tegen het gebruik van hun persoonlijke informatie 
in wetenschappelijk onderzoek zou alle informatie onmiddellijk worden vernietigd. Alleen 
de hoofdonderzoeker had toegang tot persoonlijke gegevens en geen enkele informatie 
werd overgedragen aan betrokken partijen (zoals het AMK). De hoofdonderzoeker vroeg 
de staf een aantekening te maken in het dossier van de patiënt over de participatie in onze 
studie. Gedurende de studie werd alle persoonlijke informatie gecodeerd en een sleutellijst 
werd overhandigd aan een zogenaamde “trusted third party” (vertrouwde derde partij, 
een senior-onderzoeker, met ervaring op het gebied van onderzoek maar niet betrokken 
bij de studie). Zodra alle data analysis waren afgerond, werd alle persoonlijke informatie 
zorgvuldig vernietigd. Deze voorzichtige procedure is mogelijk onder de huidige Europese 
en Nederlandse wetgeving.
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Wanneer het gaat om wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens worden de 
belangrijkste bindende regels verstrekt door de bindende wetgeving (“hard law”) van 
de Europese Unie (EU). We refereren aan een richtlijn uit 1995 inzake de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het 
vrije verkeer van die gegevens (Richtlijn 95/46 / EG).111 De richtlijn biedt niet meer dan 
een algemeen juridisch kader. Op dit gebied bieden niet-bindende (“soft law”) regels 
en uitgangspunten, ontwikkeld door bijvoorbeeld de Raad van Europa en de Europese 
Science Foundation, verdere richting. Wanneer, ondanks redelijke inspanningen, het niet 
praktisch haalbaar zou zijn toestemming van elk individu te vragen, stellen deze “soft 
law” regels en uitgangspunten dat data mogen worden verzameld zonder de expliciete 
toestemming van het individu, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van 
deze voorwaarden is dat de persoon weet dat zijn of haar gegevens mogelijk kunnen 
worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek (het recht te worden geïnformeerd op 
een algemeen niveau) en hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt (recht op “opt out”).112

In Nederland zijn in de context van wetenschappelijk onderzoek met medische data twee 
wetten relevant: de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. De laatste is 
degene die specifieke regels geeft voor het onthullen van patiëntgegevens ten behoeve van 
medisch onderzoek. Op basis van Artikel 7:457 van het Burgerlijk Wetboek kan een dokter 
of hulpverlener identificeerbare patiëntgegevens aan onderzoekers bekendmaken wanneer 
de patiënt de bekendmaking toestaat. Echter, wanneer het verkrijgen van toestemming 
onmogelijk lijkt of een onevenredige inspanning zou vergen, kan die vereiste onder de 
volgende voorwaarden vervallen. Ten eerste moet het wetenschappelijk onderzoek een 
openbaar belang dienen; ten tweede kan het niet uitgevoerd worden zonder de betreffende 
data; en ten derde moet de persoon geïnformeerd zijn over het mogelijk gebruik van zijn 
of haar gegevens voor onderzoek en heeft hier niet expliciet bezwaar tegen gemaakt; ten 
vierde moeten er adequate veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) worden 
getroffen (zoals bijvoorbeeld coderen van de data). Wij wijzen erop dat, hoewel dit kader 
past in de huidige EU-richtlijn, het in strijd kan zijn met de toekomstige EU-verordening.

In onderzoek betreffende kindermishandeling zijn studies die data koppelen van niet 
geselecteerde populaties vaak nodig om onbevooroordeelde (unbiased) resultaten 
van voldoende kwaliteit te leveren. Omdat de resultaten van deze studies belangrijke 
consequenties kunnen hebben voor het sociale, mentale en medische welzijn 
van mishandelde kinderen en hun gezinnen, betoogden wij dat in zeer specifieke 
omstandigheden het mogelijk is om dit onderzoek zonder toestemming van het betrokken 
kind en/ of de ouders uit te voeren.

We hebben twee aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste, een verbeterde “opt-out” 
procedure in de zin dat het beter is gewaarborgd dat patiënten en/ of hun juridische 
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vertegenwoordigers zich echt bewust zijn van het feit dat hun medische dossiers gebruikt 
kunnen worden voor onderzoek en dat zij altijd gerechtigd zijn om bezwaar te maken 
tegen dergelijk gebruik. Deze informatie moet expliciet beschikbaar zijn en ziekenhuizen 
kunnen speciale folders ontwikkelen voor het gebruik van medische gegevens voor 
onderzoek en dit ook weergeven op posters of folders in wachtkamers en de informatie 
kan prominent op de websites van de ziekenhuizen worden geplaatst. Ten tweede, 
wanneer onderzoekers afzien van het verkrijgen van geïnformeerde toestemming 
tijdens het gebruik van persoonsgegevens, adviseren wij dat het onderzoeksvoorstel 
wordt voorgelegd aan een medisch ethische commissie (MEC) of vergelijkbaar orgaan, 
vooral bij gevoelige onderzoeksgebieden zoals kindermishandeling. Hoewel dit niet in de 
Nederlandse wetgeving staat, wordt het aanbevolen door niet-bindende documenten, 
zoals de aanbeveling nr. R (97) 5 van de Raad van Europa inzake de bescherming van 
medische gegevens (13 februari 1997)113 [6] (zie Artikel 12.2 sub c)

conclusies
Kindermishandeling is een vaak voorkomend probleem met ernstige korte en lange 
termijn gevolgen. Het belang van vroege herkenning in het ziekenhuis kan niet worden 
overschat. Het transmurale, interdisciplinaire team kindermishandeling van het AMC 
(TASK Amsterdam) kreeg meldingen van vermoedens van vele verschillende typen 
kindermishandeling en zette bij een groot deel van de patiënten zeer verschillende 
vrijwillige en onvrijwillige interventies in, zowel bij de casussen met een bewezen diagnose, 
als bij de casussen waarbij de diagnose werd verworpen of onzeker bleef. De expertise van 
een team kindermishandeling dient dan ook breed te zijn.

Er bestaan veel verschillende manieren waarmee op de afdeling SEH kan worden gescreend 
op kindermishandeling, op de Nederlandse SEH’s werd een grote variatie aan methoden 
van screening vastgesteld waarbij de empirische onderbouwing grotendeels ontbrak. 
Implementatie van onze gecombineerde screeningsmethode naar kindermishandeling verliep 
moeizaam; wij onderzochten dat daarbij de mening van ouders over screening geen beletsel 
hoeft te vormen. Door middel van systematisch literatuur onderzoek kon de nauwkeurigheid 
van een TTI als screeningsinstrument voor kindermishandeling niet worden vastgesteld.

We hebben een prospectieve studie ontworpen om de individuele prestatie van 
SPUTOVAMO op de SEH te bepalen omdat het gebruik van deze checklist (of varianten 
daarvan) verplicht werd gesteld, maar de checklist nog nooit gevalideerd was. We wilden 
ook de individuele prestatie van de TTI op de SEH beoordelen vanwege de veelbelovende 
resultaten van Pless et al. en omdat de twee andere Nederlandse SEH-studies methoden 
gebruiken waarbij het niet mogelijk was om de individuele prestatie van de TTI te 
beoordelen. Alleen met een creatief onderzoeksdesign waarbij afgezien werd van 
informed consent was deze studie zonder grote bias uit te voeren, dit was mogelijk onder 
de huidige Nederlandse en Europese wetgeving, onder strikte condities.
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Door middel van een gevoeligheidsanalyse berekenden wij voorspellende waarden 
van de individuele testen en de combinatie die aanzienlijk beter waren dan in eerder 
gepubliceerde studies: een PPV van 0,46 voor SPUTOVAMO, een PPV van 0,44 voor TTI 
en een PPV van 0,43 voor de combinatie. Tevens constateerden wij dat het combineren 
van beide screeningstesten het aantal positieve testen aanzienlijk verhoogde, wat leidde 
tot het vaker vaststellen van de diagnose kindermishandeling dan met behulp van één van 
de testen apart: bij achterwege laten van het TTI zou 5,8% van het aantal kinderen met 
een definitieve diagnose kindermishandeling niet zijn herkend.

aanbevelingen voor de toekomst
Het mag duidelijk zijn dat wij gegeven de uitkomsten van onze studie voorlopig de 
gecombineerde screening met SPUTOVAMO en TTI aanbevelen op iedere SEH voor alle 
kinderen 0-18 jaar, ten koste van een hoog aantal vals positieven.

De boven beschreven maatregelen om de implementatie te verhogen bevelen wij daarbij 
aan (regelmatige trainingssessies, elektronische verplicht in te vullen pagina alvorens het 
medisch dossier kan worden gesloten, een aandacht functionaris die het gebruik van de 
screeningsmethode voortdurend stimuleert en een goede taakverdeling wat betreft de 
uitvoering van de screening door de verschillende typen professionals).

Toch zijn wij er nog niet. Het blijft onzes inziens zaak te blijven zoeken naar 
screeningsmethoden met een hogere accuratesse, daarbij kan gedacht worden aan 
checklisten die verschillen naar gelang het type letsel waar het kind zich mee presenteert 
(gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde kenmerken die geassocieerd zijn met 
kindermishandeling of juist tegen kindermishandeling pleiten). Daarnaast kan ook 
uitgezocht worden of een simpele reminder als `bent u er zeker van dat er bij deze patiënt 
geen vorm van kindermishandeling speelt `de SPUTOVAMO zou kunnen vervangen. Men 
zou in deze studies kunnen randomiseren voor het type te gebruiken screening. Om bias 
te voorkomen bevelen wij aan alle maatregelen in te zetten die dan de implementatie 
van het studieprotocol kunnen bevorderen. Daarnaast bevelen wij aan dat, wanneer de 
screening positief is, het team kindermishandeling daarvan direct elektronisch op de 
hoogte wordt gebracht.

Ook voor andere afdelingen waar kinderen zich presenteren zijn wetenschappelijke studies 
naar de accuratesse van screening op kindermishandeling zinvol. Tenslotte bevelen wij 
aan dat Raden van Bestuur van ziekenhuizen een actieve rol spelen in de implementatie 
van deze screening op kindermishandeling en in het faciliteren van een transmuraal 
interdisciplinair team kindermishandeling.
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