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KINDERMISHANDELING, OUDERS 
& DE SPOEDEISENDE HULP

SAMENVATTING
Hoofdstuk 1 is een introductie over kindermishandeling en het doel van 
dit proefschrift. Kindermishandeling komt wereldwijd voor, en houdt in 
alle soorten lichamelijke en emotionele mishandeling, seksueel misbruik, 
verwaarlozing en exploitatie binnen een afhankelijkheidsrelatie waardoor 
(mogelijk) schade wordt veroorzaakt bij kinderen jonger dan 18 jaar. Het 
is moeilijk om de prevalentie van kindermishandeling exact te bepalen. 
Van de Nederlandse scholieren rapporteert 10% dat ze in het afgelopen 
jaar mishandeld zijn, terwijl maar 2% in verband met mishandeling 
bekend is bij professionals. Er zijn verschillende risicofactoren die 
de kans op kindermishandeling vergroten, zoals een (hele) lage 
opleiding en werkeloosheid van ouders. Beschermende factoren tegen 
kindermishandeling zijn, onder andere, een ondersteunende familie en een 
sociaal netwerk. Kindermishandeling heeft veel verschillende, negatieve 
gevolgen voor kinderen, waaronder een minder goede lichamelijke en 
psychische gezondheid, en verminderd sociaal functioneren. (Een groot 
risico op) kindermishandeling herkennen is de eerste stap om in te grijpen, 
herhaling te voorkomen en de situatie te verbeteren, maar dit is moeilijk. 
Ziekenhuizen gebruiken verschillende soorten screeningsmethoden 
om kindermishandeling te herkennen, zoals een vragenlijst (‘checklist’) 
en een lichamelijk onderzoek. In 2007 werd in Den-Haag een nieuwe 
screeningsmethode geïntroduceerd, het Haaglanden protocol genoemd. In 
dit protocol is screening op kindermishandeling gebaseerd op risicofactoren 
bij ouders. Aan alle volwassenen die de spoedeisende hulp bezoeken in 
verband met huiselijk geweld, middelenmisbruik of een suïcidepoging 
wordt gevraagd of zij voor kinderen zorgen. Als dat zo is worden hun 
kinderen gemeld bij Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt voor Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling). Een aangepaste versie van het Haaglanden 
protocol is in 2010 geïmplementeerd in Amsterdamse ziekenhuizen, 
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het Amsterdamse protocol genoemd. In dit protocol worden kinderen 
op dezelfde manier opgespoord als in het Haaglanden protocol, maar in 
plaats van een melding bij Veilig Thuis worden deze families verwezen 
naar de polikliniek kindergeneeskunde voor een onderzoek. Het doel van 
dit proefschrift is om screeningsmethoden op kindermishandeling op de 
spoedeisende hulp te onderzoeken, met een nadruk op screening gebaseerd 
op risicofactoren bij ouders. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een enquête die verspreid is op 
alle Nederlandse spoedeisende hulp afdelingen, om een overzicht te geven 
van de screeningsmethoden op kindermishandeling die gebruikt worden 
en de empirische onderbouwing daarvan. We vonden vier verschillende 
screeningsmethoden: een checklist (in 100% van de ziekenhuizen), een 
lichamelijk onderzoek (in 41%), een screening gebaseerd op risicofactoren bij 
ouders (in 60%) en het doornemen van alle dossiers (in 3%). De meerderheid 
van deze screeningsmethoden was niet empirisch onderbouwd. We raden 
aan om dezelfde screeningsmethode overal te gebruiken, maar tijdens het 
uitvoeren van dit onderzoek was er niet voldoende onderbouwing om één 
bepaalde methode te kiezen. 

In Hoofdstuk 3 wordt de diagnostische waarde van het screenend 
lichamelijk onderzoek op kindermishandeling onderzocht , door de 
literatuur systematisch te beoordelen. We includeerden studies die de 
diagnostische waarde van een volledige lichamelijke inspectie om te screenen 
op mishandeling bij kinderen zonder verdenking in de gezondheidszorg 
evalueerden. We konden maar drie studies includeren, waarvan er geen was 
bedoeld om de diagnostische accuratesse van het screenend lichamelijk 
onderzoek te bepalen. The prevalentie van bevestigde tekenen van 
kindermishandeling varieerde tussen 0,8% en 13,5%, maar door de opzet 
van de studies was het niet mogelijk om de diagnostische accuratesse van 
het screenend lichamelijk onderzoek op kindermishandeling te bepalen. 
We raden aan om artsen en verpleegkundigen bewust te maken van het feit 
dat de diagnostische accuratesse van het screenend lichamelijk onderzoek 
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onbekend is, en dat kindermishandeling daardoor zowel over- als onder 
gediagnosticeerd kan worden.

In Hoofdstuk 4 wordt de mening van ouders over screeningsmethoden 
op kindermishandeling in het algemeen, en over het screenend lichamelijk 
onderzoek in het bijzonder beschreven. We zijn begonnen met het 
systematisch beoordelen van literatuur over de aanvaardbaarheid van 
iedere soort screeningsmethode op kindermishandeling volgens ouders. 
We konden zes studies includeren, die een hoge aanvaardbaarheid van 
ouders lieten zien. Daarna hebben we een vragenlijstonderzoek naar de 
mening van ouders over het screenend lichamelijk onderzoek van hun 
kind op de spoedeisende hulp uitgevoerd. We hebben 1000 vragenlijsten 
verspreid, waarvan 372 werden ingevuld en teruggestuurd. De resultaten 
toonden zeer hoge aanvaardbaarheid van het screenend lichamelijk 
onderzoek op kindermishandeling volgens ouders. We concluderen dat de 
aanvaardbaarheid volgens ouders geen drempel vormt om te screenen op 
kindermishandeling. 

Hoofdstuk 5 start met het evalueren van screeningsmethoden op 
kindermishandeling die gebaseerd zijn op risicofactoren bij ouders. In een 
retrospectieve cohortstudie beschrijven we de kenmerken van families die 
herkend zijn volgens het Amsterdamse protocol, en de verwijzingen naar 
hulpverlening tijdens de eerste twee jaar nadat het protocol geïmplementeerd 
is in één ziekenhuis. We includeerden 106 kinderen uit 60 families, waarvan 
de meerderheid was geïncludeerd omdat hun moeder de spoedeisende 
hulp had bezocht in verband met huiselijk geweld. De meeste families 
bezochten vrijwillig de polikliniek kindergeneeskunde, en 99 kinderen 
werden verwezen naar hulpverlening, waarvan 67 op vrijwillige basis. We 
concluderen dat het Amsterdamse protocol goed in staat lijkt te zijn om 
hulpverlening op vrijwillige basis te organiseren voor de meerderheid van 
de kinderen, maar dat een grotere, prospectieve studie met follow-up nodig 
is om meer zekerheid te verkrijgen. 
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In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van ons prospectieve, multicenter 
onderzoek om het Amsterdamse protocol te evalueren beschreven. We 
vergelijken de resultaten van ons onderzoek met het Haaglanden protocol, 
om te bepalen of beide protocollen volledige, vergelijkbare alternatieven 
zijn. We includeerden 212 families uit het Amsterdamse protocol (gegevens 
werden verzameld door rapportages van de polikliniek kindergeneeskunde 
en ouders) en 565 families uit het Haaglanden protocol (gegevens werden 
verzameld uit Veilig Thuis dossiers en telefonische interviews met ouders). 
De resultaten lieten zien dat Veilig Thuis meer kindermishandeling vond 
dan de polikliniek kindergeneeskunde (98% tegenover minimaal 52%), maar 
de verwijzingen naar hulpverlening waren hetzelfde (82% tegenover 80%) en 
ouders waren positief over beide protocollen. Tijdens lichamelijk onderzoek 
van kinderen uit het Amsterdamse protocol werden bij 5% tekenen van 
mishandeling gevonden. We concluderen dat, ondanks de verschillen, 
beide protocollen geschikt zijn om door middel van screening van ouders 
die zelf de spoedeisende hulp bezoeken, kinderen met een hoog risico op 
kindermishandeling op te sporen en te verwijzen naar hulpverlening.

In Hoofdstuk 7 wordt de mate van psychische symptomen van kinderen uit 
het Amsterdamse protocol onderzocht in een cross-sectioneel onderzoek in 
6 ziekenhuizen waaraan 89 families deelnamen (46% van alle families die 
in aanmerking kwamen). Ouders en kinderen die acht jaar of ouder waren 
vulden vragenlijsten in over posttraumatische stressklachten, angst, 
depressie, gedragsproblemen en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven. We vonden geen verschillen tussen de kinderen uit het Amsterdamse 
protocol wiens ouders de spoedeisende hulp hadden bezocht in verband met 
huiselijk geweld, middelenmisbruik of een suïcidepoging, en gemiddelde 
Nederlandse kinderen. Van de kinderen uit het Amsterdamse protocol 
scoorden 35% in het gebied van een posttraumatische stressstoornis, en 
daarom adviseren we zorgverleners die deze kinderen behandelen aandacht 
te besteden aan posttraumatische stressklachten. 
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In Hoofdstuk 8 worden de families uit het Amsterdamse protocol gevolgd, 
en beschrijven we hun welzijn en betrokkenheid van hulpverlening 1 jaar 
na het spoedeisende hulpbezoek van ouders. Om onze resultaten te kunnen 
vergelijken met het Haaglanden protocol includeerden we ook families uit 
het Haaglanden protocol dat gebruikt werd in een ziekenhuis in Groningen. 
We vonden dat 20% van alle kinderen uit het Amsterdamse protocol in het 
jaar na het spoedeisende hulpbezoek bekend is bij Veilig Thuis of de Raad 
voor de Kinderbescherming; in Groningen waren dit meer kinderen. De 
psychische symptomen van kinderen waren vergelijkbaar met hun eerste 
meting. Ouders rapporteerden veel persoonlijke negatieve levenservaringen, 
en waren over het algemeen positief over het Amsterdamse protocol, 
hoewel 12% aangaf dat ze de spoedeisende hulp zouden vermijden in een 
toekomstige, vergelijkbare situatie. We concluderen dat het Amsterdamse 
protocol een waardevolle methode is om kinderen te screenen en te 
verwijzen naar vrijwillige hulpverlening. Maar, omdat de problemen blijven 
voortduren voor een deel van de families, moeten zorgverleners heel goed 
monitoren of de impact van vrijwillige hulpverlening voldoende is, en 
als dat niet zo is de kinderen melden bij Veilig Thuis of de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Hoofdstuk 9 beschrijft twee casus van de ‘kindcheck’ op de spoedeisende 
hulp. De kindcheck is in 2013 bij wet vastgelegd, en houdt in dat zorgverleners 
van volwassen patiënten met kinderen en psychosociale problemen die 
het risico op kindermishandeling vergroten verplicht moeten nagaan of 
de kinderen veilig zijn. We beschrijven twee casus waarin een familie was 
verwezen naar de polikliniek kindergeneeskunde omdat de moeder de 
spoedeisende hulp had bezocht in verband met huiselijk geweld. In de eerste 
casus wilde moeder hulp ontvangen, en werden zij en haar dochter verwezen 
naar sociale en psychiatrische hulpverlening. In de tweede casus weigerde 
moeder de polikliniek kindergeneeskunde te bezoeken, en uiteindelijk werd 
de familie verwezen naar Jeugdbescherming voor verdere maatregelen.
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In Hoofdstuk 10 wordt overwogen in welke situaties en onder welke 
omstandigheden het mogelijk is om persoonsgegevens van kinderen 
te gebruiken voor onderzoek naar mishandeling, zonder dat daarvoor 
geïnformeerde toestemming (informed consent) is verkregen. We 
betogen dat, hoewel onderzoek met persoonsgegevens in principe alleen 
mogelijk is nadat informed consent is verkregen, de wet zou moeten 
toestaan dat, als specifieke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, het in 
uitzonderingssituaties mogelijk moet zijn om onderzoek te doen naar 
kindermishandeling zonder dat informed consent verkregen is.

Ten slotte worden in Hoofdstuk 11 de resultaten uit dit proefschrift en de 
klinische betekenis ervan bediscussieerd, en worden suggesties voor verder 
onderzoek gegeven. 
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je hebt me zo vaak geholpen met jouw ervaring, kunde en nuchterheid | Tessa Sies-
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pragmatisch advies | sociale pediatrie collega’s in de afgelopen jaren, Annemarie 

van Bellegem, Andrieke Knottnerus, Carol van Doorn, Michaëla Hilhorst, Vera van 

Tellingen, Loes van den Berg, Kirsten van Ham wat een goed team | Corrette Ploem, 

jouw hulp, kennis en enthousiasme waren heel belangrijk | Maj Gigengack voor fij-
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dam, Lineke Jenniskens, Margot de Vries, Saskia Huisman voor inzicht, meedenken 
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het bijzonder Bianca Poldervaart voor je enthousiasme, kennis en opgewektheid, je 
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Antoinette Berkelbach, Maarten Biezeveld, Paolo Valerio, Sophie de Vries vanwege 

steun, kritische blik en jullie goede ideeën | Slotervaartziekenhuis, in het bijzonder 
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inspiratie, mentorschap en eindeloos geduld hebben mij zoveel gebracht | Juliette 

Kraaijenga je vrolijkheid en levenslust zijn aanstekelijk | Sophie Cohen omdat alles 
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