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Bijlage 1.  De verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld 
Kindermishandeling komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën. 
Vaak komen verschillende vormen tegelijkertijd voor. Bij iedere vorm van mishandeling is er 
ook sprake van psychische mishandeling. Het kind niet beschermen tegen de mishandeling 
door de andere ouder is ook mishandelen. 
 
Zo veel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden in deze bijlage 
nader toegelicht, inclusief vormen van seksueel geweld, genitale verminking en 
eergerelateerd geweld. Specifieke vormen van geweld vragen specifieke kennis en 
vaardigheden van beroepskrachten. Ontbreekt deze specifieke deskundigheid, dan is het 
verstandig dat de aandachtsfunctionaris bij signalen die mogelijkerwijs kunnen duiden op 
zo’n specifieke vorm van geweld, meteen een beroep doet op Veilig Thuis.  
Hieronder staat een opsomming van vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.  
 
Lichamelijke mishandeling 
Ouders verwonden het kind of staan toe dat het kind wordt verwond. (Anders dan ten 
gevolge van een ongeluk.)  
Voorbeelden van lichamelijke mishandeling:  

▪ slaan, stompen, schoppen, opzettelijk laten vallen, verbranden, vergiftigen, verstikken 
▪ meisjesbesnijdenis: een ingreep aan de uitwendige geslachtsdelen van een meisje 

(zie onder een uitgebreide beschrijving) 
▪ Shaken Baby Syndroom: verzameling van signalen en symptomen die het gevolg zijn 

van het heftig door elkaar schudden van een baby 
 

Lichamelijke verwaarlozing  
Het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft.  
Ouders zijn niet in staat of bereid tot het verschaffen van minimale zorg ten aanzien van de 
lichamelijke behoeften.  
Voorbeelden van lichamelijke verwaarlozing: 

▪ niet zorgen voor voldoende of geschikt eten 
▪ niet zorgen voor schone, aan de weersomstandigheden aangepaste, passende 

kleding 
▪ niet zorgen voor geschikt onderdak 
▪ niet zorgen voor geschikte medische, tandheelkundige en geestelijke 

gezondheidszorg 
▪ niet zorgen voor voldoende hygiëne 
▪ niet zorgen voor voldoende toezicht. 

 

Psychische mishandeling  
Het toebrengen van schade aan de emotionele en/of persoonlijkheidsontwikkeling van het 
kind. Voorbeelden van psychische mishandeling zijn: 

▪ het bedreigen of uitschelden van een kind als een systematisch patroon van 
kleineren en denigreren 

▪ het kind tot zondebok maken 
▪ het belasten van een kind met een te grote verantwoordelijkheid 
▪ eisen stellen waaraan een kind niet kan voldoen 
▪ het blootstellen van een kind aan extreem, onberekenbaar of ongepast gedrag 
▪ het opsluiten of vastbinden van het kind als middel van straf of controle. 

 



P a g i n a  | 4 

 

  Bijlagen bij meldcode 2019 deel 1,2 en 3 

Psychische verwaarlozing 
Het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. 
Voorbeelden van psychische verwaarlozing zijn: 

▪ niet zorgen voor voldoende aandacht, respect, genegenheid, liefde en contact 
▪ niet zorgen voor voldoende ruimte voor toenemende autonomie 
▪ niet zorgen voor regelmatige schoolgang, onthouden van onderwijs 
▪ blootstellen aan huiselijk geweld. 

 

Seksueel misbruik 
Seksueel contact met een kind hebben of pogen te hebben, ter bevrediging van de seksuele 
gevoelens van de ouder/verzorger of anderen en/of uit geldelijk gewin.  
Voorbeelden van seksueel misbruik zijn: 

▪ aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan waarbij geen genitaal contact 
plaatsvindt (bijvoorbeeld ongepast kussen, strelen van borsten) 

▪ aanranding en uitbuiting of het toestaan hiervan waarbij genitaal contact plaatsvindt 
▪ penetratie door vingers, voorwerpen of penis 
▪ pornografisch materiaal laten zien of opnemen. 

 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) 
Vrouwelijke genitale verminking, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ingreep aan 
de uitwendige geslachtsorganen. De lichtste vorm is een sneetje in de voorhuid van de 
clitoris. De meest verminkende vorm is de infibulatie of faraonische besnijdenis, waarbij de 
hele clitoris, de kleine schaamlippen en een deel van de grote schaamlippen worden 
verwijderd. Na hechting van wat over is van de grote schaamlippen, blijft alleen een kleine 
opening over voor menstruatiebloed en urine.  
Vrouwelijke genitale verminking is een traditioneel gebruik dat vooral voorkomt in een 
aantal Afrikaanse landen. De traditie is daar soms verweven geraakt met het geloof, zowel 
islamitisch als christelijk. De ingreep vindt meestal plaats bij jonge meisjes, de exacte 
leeftijd verschilt per land.  
Alle vormen van vrouwelijke genitale verminking zijn in Nederland strafbaar. Ook inwoners 
van Nederland die hun dochter in het buitenland laten besnijden plegen een strafbaar feit 
en kunnen in Nederland worden vervolgd.  
 
Belangrijk: bij een vermoeden van VGV dient door de aandachtsfunctionaris direct contact 
te worden opgenomen met Veilig Thuis.  

 
Eergerelateerd geweld 
Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd vanuit een 
collectieve mentaliteit in reactie op een schending van de eer van een man, vrouw of familie. 
Onder eergerelateerd geweld vallen bijvoorbeeld bedreiging met eermoord, aanzetten tot 
zelfmoord, mishandeling of verminking, verstoting of bedreiging daarmee en uithuwelijking. 
Eerwraak is de meest extreme vorm omdat het slachtoffer hierbij wordt vermoord.  
 
Belangrijk: bij een vermoeden van eergerelateerd geweld dient door de 

aandachtsfunctionaris direct contact te worden opgenomen met Veilig Thuis 
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Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen 
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen er signalen zijn. Het 

gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van 

schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren die aangeven dat er iets 

met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling (echt-

scheiding, overlijden van een familielid, enzovoort). Hoe meer signalen van deze lijst bij een 

kind te herkennen zijn, hoe groter de kans dat er sprake kan zijn van kindermishandeling. 

 

Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de 

mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te 

onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst worden geconstateerd. Een goed 

beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen.  

 

Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen zich andere signalen voordoen die hier niet vermeld 

staan. Ook kunnen signalen in deze lijst overlappen met signalen in de lijst van kinderen van 

4 tot en met 12 jaar (bijlage 4). 

 

De signalen die in deze lijst worden vermeld, hebben betrekking op alle vormen van 
mishandeling. Aan het einde van de lijst zijn nog enkele signalen opgenomen die meer 
specifiek zijn voor seksueel misbruik. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de 
hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van de gezinssituatie erbij te 
betrekken. Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en gezin genoemd. In 
overleg met aandachtsfunctionaris  kan er over zorgelijke signalen altijd worden overlegd 
met Veilig Thuis.  
 

1. Psychosociale signalen 
 

Ontwikkelingsstoornissen 
▪ Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling 
▪ Schijnbare achterstand in verstandelijk ontwikkeling 
▪ Regressief gedrag (terugval in ontwikkeling) 
▪ Niet zindelijk op leeftijd waarvan men het mag verwachten 

 

Relationele problemen 
Ten opzichte van de ouders: 

▪ Totale onderwerping aan de wensen van de ouders 
▪ Sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders 
▪ Onverschilligheid ten opzichte van de ouders 
▪ Kind is bang voor ouders 
▪ Kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn 

 
Ten opzichte van andere volwassenen: 

▪ Bij oppakken houdt het kind zich opvallend stijf 
▪ Bevriezing bij lichamelijk contact 
▪ Allemansvriend 
▪ Lege blik in ogen en vermijden van oogcontact 
▪ Waakzaam, wantrouwend 

 
Ten opzichte van andere kinderen: 

▪ Speelt niet met andere kinderen 
▪ Is niet geliefd bij andere kinderen 
▪ Wantrouwend 
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▪ Terugtrekken in eigen fantasiewereld 
 

Gedragsproblemen 
▪ Plotselinge gedragsverandering 
▪ Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel 
▪ Labiel, nerveus 
▪ Depressief 
▪ Angstig 
▪ Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos 
▪ Agressief 
▪ Hyperactief 
▪ Niet lachen, niet huilen 
▪ Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn 
▪ Eetproblemen 
▪ Slaapstoornissen 
▪ Vermoeidheid, lusteloosheid 

 

2. Medische signalen 
 

Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling) 
▪ Blauwe plekken/striemen 
▪ Krab-, bijt- of brandwonden 
▪ Botbreuken 
▪ Littekens 

 

Voedingsproblemen 
▪ Ondervoeding 
▪ Voedingsproblemen bij baby's 
▪ Steeds wisselen van voeding 
▪ Veel spugen 
▪ Matig groeien, ondanks voldoende hoeveelheid voeding 
▪ Weigeren van voeding 
▪ Achterblijven in lengtegroei 

 

Verzorgingsproblemen  
▪ Slechte hygiëne 
▪ Ernstige luieruitslag 
▪ Onvoldoende kleding 
▪ Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg 
▪ Veel ongevallen door onvoldoende toezicht 
▪ Herhaalde ziekenhuisopnamen 
▪ Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg 
▪ Traag herstel door onvoldoende zorg 

 

3. Kenmerken ouders/gezin  
 

Ouder/kind relatiestoornis 
▪ Ouder draagt kind als een 'postpakketje' 
▪ Ouder troost kind niet bij huilen 
▪ Ouder klaagt overmatig over het kind 
▪ Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind 
▪ Ouder toont weinig belangstelling voor het kind 
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Signalen ouder 
▪ Geweld in eigen verleden 
▪ Apathisch en (schijnbaar) onverschillig 
▪ Onzeker, nerveus en gespannen 
▪ Onderkoeld brengen van eigen emoties 
▪ Negatief zelfbeeld 
▪ Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping') 
▪ Afspraken niet nakomen 
▪ Kind opeens van kinderopvangorganisatie afhalen 
▪ Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen 
▪ Psychiatrische problemen 
▪ Verslaafd 

 

Gezinskenmerken 
▪ ‘Multi-probleem’ gezin 
▪ Ouder die er alleen voorstaat 
▪ Regelmatig wisselende samenstelling van gezin 
▪ Isolement 
▪ Vaak verhuizen 
▪ Sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, et cetera 
▪ Veel ziekte in het gezin 
▪ Draaglast gezin gaat draagkracht te boven 
▪ Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen 

 

4. Signalen specifiek voor seksueel misbruik 
 

Lichamelijke kenmerken 
▪ Verwondingen aan genitaliën 
▪ Vaginale infecties en afscheiding 
▪ Jeuk bij vagina en/of anus 
▪ Problemen bij het plassen 
▪ Recidiverende urineweginfecties 
▪ Pijn in de bovenbenen 
▪ Pijn bij lopen en/of zitten 
▪ Seksueel overdraagbare ziekten 

 

Relationele problemen 
▪ Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het 

bijzonder 
 

Gedragsproblemen 
Afwijkend seksueel gedrag: 

▪ Excessief en/of dwangmatig masturberen 
▪ Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact 
▪ Niet leeftijdsadequaat seksueel spel 
▪ Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit 
▪ Angst om zich uit te kleden 
▪ Angst om op de rug te liggen 
▪ Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen 

lichaam 
▪ Schrikken bij aangeraakt worden 
▪ Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot') 
▪ Geen plezier in bewegingsspel 
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5. Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 
 

Gedragsproblemen 
▪ Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige 

kinderen, met name jongens, kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of 
jongere broertjes/zusjes te slaan) 

▪ Opstandigheid 
▪ Angst 
▪ Negatief zelfbeeld 
▪ Passiviteit en teruggetrokkenheid 
▪ Zichzelf beschuldigen 
▪ Verlegenheid 

 
Problemen in sociaal gedrag en competentie: 

▪ Wantrouwen ten aanzien van de omgeving 
▪ Gebrek aan sociale vaardigheden 

 

6. Signalen die specifiek zijn voor Pediatric Condition Falsification (PCF) en Factitious 
Disorder by Proxy (FDP)  
Factitious Disorder by Proxy PCF (oude term: syndroom Münchhausen by Proxy (MBPS)) is 
een ernstige vorm van kindermishandeling. Degene met dit syndroom (vaak moeder), komt 
liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve medische hulp voor een kind, 
maar is zelf degene die het kind bewust ziek maakt. Dit door toediening van middelen of het 
toebrengen van verwondingen of infecties. PCF kan zeer ingrijpende vormen aannemen: ca. 
10% van de kinderen die aan PCF worden blootgesteld overlijdt aan de gevolgen van PCF.  
Pediatric Condition Falsification (PCF) is het hoofddeel van de diagnose bij het kind. 
Factitious Disorder by Proxy (FDP) is het andere deel dat betrekking heeft op het 
mishandelende gedrag en de intenties van ouders. In principe is dit een bewust proces dat 
na verloop van tijd overgaat in minder bewuste patronen. Het hoofdmotief is om aandacht en 
erkenning af te dwingen van artsen en andere professionals. De ouder doet dit voor zichtzelf, 
in de rol van zeer goede ouder.  
Hoe is PCF te herkennen: 

▪ Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld 
▪ Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen 
▪ Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden 
▪ Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek 
▪ De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose 

brengen van het kind en daar zelfs op aandringt 
▪ Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt 

gedaan op andere artsen 
▪ De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, 

diarree, overgeven, koorts, lethargie 
▪ Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten 
▪ De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote 

medische kennis 
▪ Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden 
▪ Vaak van arts wisselen 

 
Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die niet 
goed groeien veroorzaakt door iets anders dan PCF, is dat in deze gevallen de moeders 
vaak dankbaar zijn als ze worden ontlast van de zorg voor hun kind, terwijl PCF-moeders die 
zorg niet willen uitbesteden. 
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7. Signalen van kinderen die geconfronteerd zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
van een ander kind 
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik (zie punt 4 
van deze bijlage) duiden op seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling. 
 

▪ Het kind heeft angst voor een bepaald kind 
▪ Het kind is consequent boos op een ander kind 
▪ Het kind komt geschrokken, bang of verward terug nadat het met een ander kind of 

kinderen alleen is geweest 
▪ Het kind wil consequent niet spelen met een bepaald kind 

 

8. Signalen van kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen naar andere 
kinderen 
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik (zie punt 4 
van deze bijlage) duiden op seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling. 

▪ Het kind creëert een soort isolement rond het kind (apart nemen, zich afzonderen van 
de groep) 

▪ Het kind domineert of vertoont macht over een ander kind 
▪ Veelvuldige seksistische uitingen 

 

9. Kinderpornografie 
Onder ‘productie van kinderpornografie’ wordt verstaan: het vervaardigen van een afbeelding 
en/of het vastleggen op film, foto of iedere andere soort van informatiedrager, van kinderen 
beneden de leeftijd van 18 jaar, die seksuele gedragingen moeten ondergaan, plegen en/of 
dulden.  
 
Kinderen die gebruikt zijn voor het maken van kinderpornografie kunnen signalen afgeven 
die duiden op seksueel misbruik. Daarnaast kan het kind de volgende signalen laten zien: 

▪ Extreme angst voor het maken van foto's 
▪ Angst voor opnamen met videoapparatuur 
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Bijlage 3. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen 
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen er signalen zijn. Het 
gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van 
schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren die aangeven dat er iets 
met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling 
(echtscheiding, overlijden van een familielid, enzovoort). Hoe meer signalen van deze lijst bij 
een kind te herkennen zijn, hoe groter de kans dat er sprake kan zijn van 
kindermishandeling. 
 
Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de 
mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te 
onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst worden geconstateerd. Een goed 
beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen.  
 
Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen zich andere signalen voordoen die hier niet vermeld 
staan. Ook kunnen signalen in deze lijst overlappen met signalen in de lijst van kinderen van 
0 tot en met 4 jaar (zie bijlage 3). 
 
De signalen die in deze lijst worden vermeld, hebben betrekking op alle vormen van 
mishandeling Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn, is 
het van belang de hele context van het gezin erbij te betrekken. Daarom worden ook een 
aantal signalen van ouders en gezin genoemd. In overleg met aandachtsfunctionaris  kan er 
over zorgelijke signalen altijd worden overlegd met Veilig Thuis. 
 
 
1. Psychosociale signalen 

 
Ontwikkelingsstoornissen 

▪ Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling 
▪ Schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling 
▪ Regressief gedrag (terugval in ontwikkeling) 
▪ Niet zindelijk 

 

Relationele problemen 
Ten opzichte van de ouders: 

▪ Totale onderwerping aan de wensen van de ouders 
▪ Sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders 
▪ Onverschilligheid ten opzichte van de ouders 
▪ Kind is bang voor ouders 
▪ Kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn 

 
Ten opzichte van andere volwassenen   

▪ Bevriezing bij lichamelijk contact 
▪ Allemansvriend 
▪ Lege blik in de ogen en vermijden van oogcontact 
▪ Waakzaam, wantrouwend 

 
Ten opzichte van andere kinderen 

▪ Speelt niet met andere kinderen 
▪ Is niet geliefd bij andere kinderen 
▪ Wantrouwend 
▪ Terugtrekken in eigen fantasiewereld 
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Gedragsproblemen 
▪ Plotselinge gedragsverandering 
▪ Labiel, nerveus gespannen 
▪ Depressief 
▪ Angstig 
▪ Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos 
▪ Agressief 
▪ Hyperactief 
▪ Destructief 
▪ Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel 
▪ Vermoeidheid, lusteloosheid 
▪ Niet huilen, niet lachen 
▪ Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn 
▪ Schuld- en schaamtegevoelens 
▪ Zelf verwondend gedrag 
▪ Eetproblemen 
▪ Anorexia/boulimia 
▪ Slaapstoornissen 
▪ Bedplassen/broekpoepen 

 
2. Medische signalen 

 
Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling) 

▪ Blauwe plekken/striemen 
▪ Krab-, bijt- of brandwonden 
▪ Botbreuken 
▪ Littekens 

 
Verzorgingsproblemen (specifiek voor verwaarlozing) 

▪ Slechte hygiëne 
▪ Onvoldoende kleding 
▪ Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg 
▪ Veel ongevallen door onvoldoende toezicht 
▪ Herhaalde ziekenhuisopnamen 
▪ Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg 
▪ Traag herstel door onvoldoende zorg 

 
Overige medische signalen 

▪ Ondervoeding 
▪ Achterblijven in lengtegroei 
▪ Psychosomatische klachten (buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, etc.) 

 
3. Kenmerken ouders / gezin 

 
Ouder-kind relatiestoornis 

▪ Ouder troost kind niet bij huilen 
▪ Ouder klaagt overmatig over het kind 
▪ Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind 
▪ Ouder toont weinig belangstelling voor het kind 

Signalen ouder 
▪ Geweld in eigen verleden 
▪ Apathisch en (schijnbaar) onverschillig 
▪ Onzeker, nerveus en gespannen 
▪ Onderkoeld brengen van eigen emoties 
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▪ Negatief zelfbeeld 
▪ Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping') 
▪ Afspraken niet nakomen 
▪ Kind opeens van kinderopvangorganisatie afhalen 
▪ Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen 
▪ Psychiatrische problemen 
▪ Verslaafd 

 
Gezinskenmerken 

▪ ‘Multi-probleem’ gezin 
▪ Ouder die er alleen voorstaat 
▪ Regelmatig wisselende samenstelling van gezin 
▪ Isolement 
▪ Vaak verhuizen 
▪ Sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc. 
▪ Veel ziekte in het gezin 
▪ Draaglast gezin gaat draagkracht te boven 
▪ Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen 

 
4. Signalen specifiek voor seksueel misbruik 

 
Lichamelijke kenmerken 

▪ Verwondingen aan genitaliën 
▪ Vaginale infecties en afscheiding 
▪ Jeuk bij vagina en/of anus 
▪ Problemen bij het plassen 
▪ Recidiverende urineweginfecties 
▪ Pijn in de bovenbenen 
▪ Pijn bij lopen en/of zitten 
▪ Seksueel overdraagbare ziekten 

 

Relationele problemen 
▪ Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het 

bijzonder 
 

Gedragsproblemen 
Afwijkend seksueel gedrag: 

▪ Excessief en/of dwangmatig masturberen 
▪ Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact 
▪ Niet leeftijdsadequaat seksueel spel 
▪ Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit 
▪ Angst om zich uit te kleden 
▪ Angst om op de rug te liggen 
▪ Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen 

lichaam 
▪ Schrikken bij aangeraakt worden 
▪ Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot') 
▪ Geen plezier in bewegingsspel 
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5. Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 

 
Gedragsproblemen 

▪ Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige 
kinderen, met name jongens, kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of 
jongere broertjes/zusjes te slaan) 

▪ Opstandigheid 
▪ Angst 
▪ Negatief zelfbeeld 
▪ Passiviteit en teruggetrokkenheid 
▪ Zichzelf beschuldigen 
▪ Verlegenheid 

 
Problemen in sociaal gedrag en competentie: 

▪ Wantrouwen ten aanzien van de omgeving 
▪ Gebrek aan sociale vaardigheden 

 

6. Signalen die specifiek zijn voor Pediactric Condition Falsification (PCF) en Factitious 
Disorder by Proxy (FDP)  
Factitious Disorder by Proxy PCF (oude term: syndroom Münchhausen by Proxy (MBPS)) is 
een ernstige vorm van kindermishandeling. Degene met dit syndroom (vaak moeder), komt 
liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve medische hulp voor een kind, 
maar is zelf degene die het kind bewust ziek maakt. Dit door toediening van middelen, het 
toebrengen van verwondingen of infecties. PCF kan zeer ingrijpende vormen aannemen: ca. 
10% van de kinderen die aan PCF wordt blootgesteld overlijdt aan de gevolgen van PCF.  
Pediatric Condition Falsification (PCF) is het hoofddeel van de diagnose bij het kind. 
Factitious Disorder by Proxy (FDP) is het andere deel dat betrekking heeft op het 
mishandelende gedrag en de intenties van ouders. In principe is dit een bewust proces dat 
na verloop van tijd overgaat in minder bewuste patronen. Het hoofdmotief is om aandacht en 
erkenning af te dwingen van artsen en andere professionals. De ouder doet dit voor zichtzelf, 
in de rol van zeer goede ouder.  
Hoe is PCF te herkennen: 

▪ Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld 
▪ Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen 
▪ Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden 
▪ Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek 
▪ De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose 

brengen van het kind en daar zelfs op aandringt 
▪ Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt 

gedaan op andere artsen 
▪ De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, 

diarree, overgeven, koorts, lethargie 
▪ Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten 
▪ De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote 

medische kennis 
▪ Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden 
▪ Vaak van arts wisselen 

 
Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die niet 
goed groeien veroorzaakt door iets anders dan PCF, is dat in deze gevallen de moeders 
vaak dankbaar zijn als ze ontlast worden van de zorg voor hun kind, terwijl PCF-moeders die 
zorg niet willen uitbesteden. 
 



P a g i n a  | 14 

 

  Bijlagen bij meldcode 2019 deel 1,2 en 3 

7. Signalen van kinderen die geconfronteerd zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
van een ander kind 
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik (zie 4) 
duiden op seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling. 

▪ Het kind heeft angst voor een bepaald kind 
▪ Het kind is consequent boos op een ander kind 
▪ Het kind komt geschrokken, bang of verward terug nadat het met een ander kind of 

kinderen alleen is geweest 
▪ Het kind wil consequent niet spelen met een bepaald kind 

 

8. Signalen van kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen naar andere 
kinderen 
Naast onderstaande signalen kunnen de specifieke signalen bij seksueel misbruik (zie 4) 
duiden op seksueel overschrijdend gedrag van kinderen onderling. 

▪ Het kind creëert een soort isolement rond het kind (apart nemen, zich afzonderen van 
de groep) 

▪ Het kind domineert of vertoont macht over een ander kind 
▪ Veelvuldige seksistische uitingen 

 

9. Kinderpornografie 
Onder ‘productie van kinderpornografie’ wordt verstaan: het vervaardigen van een afbeelding 
en/of het vastleggen op film, foto of iedere andere soort van informatiedrager, van kinderen 
beneden de leeftijd van 18 jaar, die seksuele gedragingen moeten ondergaan, plegen en/of 
dulden.  
Kinderen die gebruikt zijn voor het maken van kinderpornografie kunnen signalen afgeven 
die duiden op seksueel misbruik. Daarnaast kan het kind de volgende signalen laten zien: 

▪ Extreme angst voor het maken van foto's 
▪ Angst voor opnamen met videoapparatuur 
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Bijlage 4. Observatielijst 
Deze observatielijst kan een instrument zijn om de signalen beter in kaart te brengen. De lijst 
is niet uitputtend en dient als hulpmiddel te worden gebruikt. 
 
Vragen over ‘opvallend gedrag van een kind’ 
 
Naam kind (evt. initialen): _______________________________________ 
Jongen/meisje 
Leeftijd:   _______________________________________________________ 
 
1.   Sinds wanneer vertoont het kind opvallend gedrag? 
  laatste weken 
  laatste maanden 
  sinds 
______________________________________________________________________ 
 
2.  Het opvallende gedrag bestaat uit (meer dan één antwoord mogelijk): 
  (zeer) meegaand gedrag 
  gebrek aan vertrouwen in anderen 
  ouwelijk, zorgend gedrag 
  verzet, passief 
  verzet, actief 
  agressief 
  angstig 
  druk 
  negatief zelfbeeld 
  angst voor lichamelijk contact 
  seksueel uitdagend gedrag 
  gespannen 
  faalangstig 
  signalen uit de signalenlijsten (zie bijlage 3 en 4) ________________________________ 
 
3.  Hoe is de verhouding tot broertjes en zusjes? (meer dan één antwoord mogelijk): 
  prettig 
  geen aansluiting 
  bang 
  plagerig 
  agressief naar jongere kinderen 
  bazig 
  wordt gepest 
  pest broertje/zusje 
  anders, namelijk 
____________________________________________________________ 
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4. Hoe is de verhouding tot andere kinderen? (meer dan één antwoord mogelijk): 
  prettig 
  geen aansluiting 
  bang 
  plagerig 
  agressief naar jongere kinderen 
  bazig 
  wordt gepest 
  pest andere kinderen 
  anders, namelijk 
______________________________________________________________ 
 
5.  Hoe is de uiterlijke verzorging van het kind, zoals kleding en dergelijke? 
  over het algemeen verzorgd 
  over het algemeen onverzorgd 
  sterk wisselend 
  anders, namelijk 
______________________________________________________________ 
 
6. Hoe is de verhouding tot moeder? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
 
7. Hoe is de verhouding tot vader? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
 
8.  Hoe is de verhouding tot de beroepskrachten? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
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9.  Hoe is het contact tussen de ouders en de beroepskrachten? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
 
10.  Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden? Indien mogelijk ook de bron 
vermelden. 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 

 
11. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van het kind veranderd? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
 
12.  Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
 
13. Wat zijn volgens u de problemen? 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
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__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
______ 
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Bijlage 5. In gesprek met ouders en kinderen 
 
Openheid is een belangrijke grondhouding in het contact met de ouders.  Zoek daarom in de 
drie routes zo snel mogelijk contact met de betreffende ouders om de signalen te bespreken. 
Soms zal, als sprake is van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling, door 
het gesprek met de ouders het vermoeden worden weggenomen. In dat geval zijn de 
volgende stappen in de route niet nodig. Het is belangrijk hiervan wel een verslag te maken 
voor in het kinddossier. Worden de zorgen door het gesprek niet weggenomen, dan worden 
ook de volgende stappen gezet. 
Heeft een beroepskracht behoefte aan ondersteuning bij een gesprek, dan kan hij daarover 
ook advies vragen aan een collega, de leidinggevende of aan de aandachtsfunctionaris. Ook 
kan er advies worden gevraagd aan Veilig Thuis.  

 
Gesprek met kinderen  
Ook als een kind nog jong is, is het van belang dat de beroepskracht het gesprek met het 
kind aangaat, tenzij dat niet mogelijk is omdat het kind te jong is of het te belastend is. De 
beroepskracht beoordeelt in overleg met de leidinggevende of een gesprek zinvol en 
mogelijk is. Al dan niet in overleg met de aandachtsfunctionaris. Ook hierin kan Veilig Thuis 
om advies worden gevraagd. 
 
In bepaalde situaties kan het van belang zijn om een kind even alleen te spreken over de 
signalen, zonder dat de ouders daarbij aanwezig zijn. Als uitgangspunt geldt dat de ouders 
hierover vooraf worden geïnformeerd. In verband met de veiligheid van het kind, van de 
beroepskracht, of die van anderen, kan worden besloten om toch een eerste gesprek met 
het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden geïnformeerd. De 
leidinggevende dient op de hoogte te zijn dat een dergelijk gesprek plaatsvindt. Dit kan 
schriftelijk worden vastgelegd in het kinddossier.  
 

Tips voor het gesprek 
▪ bepaal van tevoren het doel van het gesprek 
▪ voer het gesprek met een open houding 
▪ sluit aan bij waar het kind op dat moment mee bezig is, bijvoorbeeld spel, een 

tekening of knutselen 
▪ ga op dezelfde ooghoogte zitten als het kind en kies een rustig moment uit 
▪ steun het kind en stel het op zijn gemak 
▪ gebruik korte zinnen 
▪ vraag belangstellend en betrokken, maar vul het verhaal niet in voor het kind 
▪ begin met open vragen (Wat is er/is er iets gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Hoe 

komt dat?) en wissel deze af met gesloten vragen (Ben je gevallen? Heb je pijn? 
Ging je huilen? Vond je dat leuk of niet leuk?) 

▪ vraag niet verder wanneer het kind niets wil of kan vertellen 
▪ houd het tempo van het kind aan, niet alles hoeft in één gesprek 
▪ laat het kind niet merken dat je van het verhaal schrikt 
▪ Val de ouders (of andere belangrijke personen voor het kind) niet af, in verband met 

loyaliteitsgevoelens 
▪ geef aan dat je niet geheim kunt houden wat het kind vertelt. Leg uit dat je met 

anderen gaat kijken hoe je het beste kunt helpen. Leg het kind uit dat je het op de 
hoogte houdt van elke stap die je neemt. Het kind moet nooit zelf de 
verantwoordelijkheid krijgen in de keuze van de te nemen stappen 

▪ vertel het kind dat het heel knap is dat hij/zij het allemaal zo goed kan vertellen 
▪ let tijdens het gesprek goed op de non-verbale signalen van het kind 
▪ stel geen “waarom”-vragen 
▪ stop het gesprek wanneer de aandacht bij het kind weg is. 
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Kindermishandeling aanpakken is een zaak van volwassenen 
Het doel van een gesprek met een kind is het ondersteunen en het laten uiten van gevoelens 
en gedachten van het kind. Het doel van een gesprek is niet om via het kind de situatie te 
onderzoeken. Het kind is het slachtoffer en kan hierdoor in een onveilige situatie terecht 
komen of gaan worstelen met loyaliteit ten opzichte van de ouder. Het is belangrijk dat de 
beroepskracht zich bewust is van de sterke loyaliteitsgevoelens van een kind ten opzichte 
van zijn/haar ouders. De beroepskracht moet in het gesprek met het kind nooit de ouders 
afvallen, al hebben ze nog zulke afschuwelijke dingen gedaan. Het kind zal over het 
algemeen geen vertrouwen meer hebben in iemand die zijn ouders veroordeelt. Wel kan het 
gevoel van het kind worden verwoord of bevestigd.  
Wees bij een vermoeden van seksueel misbruik terughoudend in het gesprek met het kind in 
verband met mogelijke toekomstige bewijslast. Wees met name voorzichtig met het stellen 
van gesloten vragen. Hierdoor kan het namelijk gebeuren dat het kind woorden in de mond 
gelegd wordt. Het gesprek heeft niet tot doel het bewijs van seksueel misbruik te leveren. 
Laat dat over aan een deskundige op het gebied van letselduiding en vraag advies bij Veilig 
Thuis. 
Indien er vermoedens zijn van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega is het 
belangrijk dat een bevoegde deskundige het kind hoort. De kinderopvangorganisatie dient 
conform de stappen uit route 2 ‘Route bij signalen mogelijk geweld- of zedendelict door een 
collega’ te handelen. 
 
Beloof nooit geheimhouding 
Het is belangrijk nooit op voorhand geheimhouding aan een kind te beloven. Veel kinderen 
willen in eerste instantie alleen iets vertellen als wordt beloofd om het tegen niemand anders 
te zeggen. Als deze belofte wordt gegeven, komt de beroepskracht voor een groot dilemma 
te staan als het kind vertelt dat het mishandeld wordt: hij moet dan of het vertrouwen van het 
kind schaden of medeplichtig worden aan het in stand houden van een schadelijke situatie. 
De beroepskracht die een kind geheimhouding belooft uit angst dat het kind anders blijft 
zwijgen, moet zich bewust zijn van de consequenties van deze belofte. 
Als een beroepskracht geen geheimhouding wil toezeggen kan hij/zij het kind wel beloven 
dat hij/zij geen stappen zal ondernemen zonder dit van tevoren aan het kind te vertellen. 

 
Gesprek met de ouder(s) en/of verzorger(s) 
Normaal gesproken zal een gesprek over de signalen worden gevoerd met de ouders. Dit is 
niet alleen van belang als de ouders mogelijkerwijs betrokken zijn bij het huiselijk geweld of 
de mishandeling, maar ook als dit niet aan de orde is. De ouders behoren te worden 
geïnformeerd over wat er bij hun kind speelt.  
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In het gesprek met de ouder gaat het er om dat de beroepskracht of de 
aandachtsfunctionaris: 
▪ het doel van het gesprek uitlegt 
▪ de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij/zij heeft vastgesteld en de waarnemingen die 

hij/zij heeft gedaan, bespreekt 
▪ de ouder uitnodigt om daarop te reageren 
▪ de reactie van de ouder interpreteert en dit checkt bij de ouder. 

 
Voorkomen moet worden dat de beroepskracht of aandachtsfunctionaris eigen meningen of 
interpretaties van feiten ter sprake brengt. 
 
Een gesprek met (een van) de ouders kan achterwege blijven in verband met de veiligheid 
van het kind of die van anderen. Bijvoorbeeld als de beroepskracht redenen heeft om aan te 
nemen dat hij/zij het kind dan uit het oog zal verliezen omdat de ouders het kind bij de 
kinderopvangorganisatie weg zullen halen of niet meer zullen brengen of dat het geweld zal 
escaleren. Overleg dit altijd met de aandachtsfunctionaris en leidinggevende. Het is 
belangrijk ook dit vast te leggen in het kinddossier. 
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Bijlage 6. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie met betrekking 
tot de meldcode 
Om het voor beroepskrachten / gastouders mogelijk te maken in een veilig werkklimaat 
huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en de stappen van de meldcode te 
kunnen zetten, draagt Zowiezo er zorg voor dat:  
 
De houder of directie:  

▪ neemt de meldcode op in het veiligheids- of gezondheidsbeleid van de 
kinderopvangorganisatie 

▪ stelt een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (mogelijk de 
direct leidinggevende of bemiddelingsmedewerker) aan 

▪ neemt de deskundigheidsbevordering op in het scholingsplan 
▪ biedt regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aan 

aan beroepskrachten, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en 
ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling 
en voor het zetten van de stappen van de meldcode 

▪ laat de meldcode en bijbehorende routes aansluiten op de werkprocessen binnen de 
kinderopvangorganisatie 

▪ zorgt ervoor dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de 
beroepskrachten te kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de 
stappen van de meldcode 

▪ evalueert de werking van de meldcode regelmatig en zet zo nodig acties in gang om 
de toepassing van de meldcode te optimaliseren 

▪ geeft binnen de kinderopvangorganisatie en onder ouders bekendheid aan het doel 
en de inhoud van de meldcode 

▪ maakt afspraken over de wijze waarop Zowiezo haar beroepskrachten zal 
ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de 
wijze waarop zij de meldcode toepassen 

▪ maakt afspraken over de wijze waarop Zowiezo  de verantwoordelijkheid opschaalt 
indien de signalering en verwijzing voor een kind stagneert; 

▪ draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode en het eventueel 
doen van een melding 

▪ investeert in de opleidingen voor aankomend beroepsbeoefenaren: zorgt voor kennis 
en vaardigheden inzake het herkennen van en omgaan met een vermoeden van 
seksueel misbruik, waarbij de ontwikkeling van de seksualiteit van kinderen en het 
bespreekbaar maken van de eigen normen en waarden aan de orde komt 

▪ investeert in nascholing van zittend personeel in de kinderopvangorganisatie 
(staf/management en beroepskrachten): zorgt voor kennis en vaardigheden inzake 
het herkennen van en omgaan met een vermoeden van seksueel misbruik, waarbij 
de ontwikkeling van de seksualiteit van kinderen en het bespreekbaar maken van de 
eigen normen en waarden aan de orde komt 

▪ investeert in een open aanspreekcultuur binnen kinderopvangorganisaties: zorgt voor 
een open cultuur waarbinnen op professionele wijze reflectie op normen en waarden, 
werkwijze en handelen plaatsvindt 

▪ investeert in een goede ‘zorgstructuur’ binnen kinderopvangorganisaties: zorgt voor 
voldoende lucht in teams, vertrouwenspersonen, vertrouwenscommissie (als van 
toepassing), structurele agendering, bij- en nascholing, etc. 

 
 
 
De direct leidinggevende / bemiddelingswerker / senior pedagogisch medewerker die 
als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld: 

▪ functioneert als vraagbaak binnen de kinderopvangorganisatie voor algemene 
informatie over (de meldcode) kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 
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▪ herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ heeft kennis van de stappen volgens de meldcode  
▪ stelt taken vastvan een ieder (wie doet wat wanneer) en legt deze in de meldcode vast 
▪ vult de sociale kaart in de meldcode in  
▪ neemt deel aan het zorgadviesteam (indien dit beschikbaar is) 
▪ voert de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uit 
▪ voert de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uit 
▪ legt samenwerkingsafspraken vastmet ketenpartners 
▪ coördineert de uitvoering van de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling 
▪ waakt over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen 
▪ neemt zo nodig contact opmet Veilig Thuis voor advies of melding 
▪ evalueert de genomen stappen met betrokkenen 
▪ ziet toe op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin 
▪ ziet toe op dossiervorming en verslaglegging. 

 
De beroepskracht / gastouder: 

▪ herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ overlegt met de direct leidinggevende of bemiddelingsmedewerker bij zorg over een 

kind aan de hand van waargenomen signalen die kunnen wijzen op 
kindermishandeling of huiselijk geweld 

▪ voert afspraken uit die zijn voortgekomen uit het overleg met de direct leidinggevende 
of bemiddelingsmedewerker, zoals observeren of een gesprek met de ouder 

▪ bespreekt de resultaten van deze ondernomen stappen met de direct leidinggevende 
of bemiddelingsmedewerker. 

 
De houder, directie, de leidinggevende, de beroepskrachten en gastouders zijn niet 
verantwoordelijk voor: 

▪ het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld 
▪ het verlenen van professionele hulp aan ouder of kind (begeleiding). 
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Bijlage 7. Het kinddossier 
In een kinddossier kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: 

▪ datum, plaats, situatie en overige aanwezigen 
▪ observaties van het kind 
▪ signalen die duidelijk maken welke zorgen gezien en gehoord worden 
▪ eventuele signalen die een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

bevestigen of ontkrachten 
▪ contacten over de signalen 
▪ gegevens die verstrekt zullen worden, aan wie en wat de reden daarvoor is 
▪ stappen die worden gezet 
▪ wat er ondernomen is om toestemming te krijgen, indien de ouder geen toestemming 

geeft voor uitwisselen van gegevens 
▪ besluiten die worden genomen 
▪ vervolgaantekeningen over het verloop. 

 
Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk:  

▪ worden ook veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om 
een veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of 
veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht 

▪ vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd 
▪ leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een beroepskracht die hierin 

geschoold is.  
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Bijlage 8. Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict 
door een collega 
 
Wanneer een beroepskracht vermoedens heeft van een geweld- of zedendelict door een 
collega, is de beroepskracht verplicht dit te melden bij de houder.  
Deze bijlage bestaat uit 2 delen: 
1. Ongewenste omgangsvormen 
2. Signalen die kunnen duiden op kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht. 
 
Ongewenste omgangsvormen en deze signalen kunnen ook duiden op ander gedrag. Het is 
daarom belangrijk om ook de signalenlijsten (bijlage 3 en 4) te raadplegen om tot heldere 
onderbouwing te komen. 
 

1. Ongewenste omgangsvormen 
Een beroepskracht of bemiddelingsmedewerker kan een niet-pluis-gevoel hebben over het 
gedrag van een andere collega of gastouder. Deze zullen vaak te maken hebben met 
ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen komen tot uiting in verbaal, 
fysiek of ander non-verbaal gedrag. Dit gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, 
maar degene die hiermee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. 
 
Onder ongewenste omgangsvormen worden handelingen verstaan van alle vormen van 
discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, pesten en treiteren (hieronder beschreven). Ook 
gaat het om combinaties van dit gedrag en andere vormen van ongewenst gedrag die in het 
verlengde liggen of overeenkomen met het hieronder beschreven gedrag. 
 

Seksuele intimidatie 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om 
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. 
 
Voorbeelden van verbale seksuele intimidatie:  

▪ aanspreekvormen: bijvoorbeeld Alexia verbasteren tot Asexia 
▪ kinderen aanspreken met "Hé lekker ding!" 
▪ seksuele dubbelzinnigheden 
▪ uitnodigen tot seksueel contact 
▪ seksueel getinte grappen maken 
▪ stoere verhalen over seksuele prestaties vertellen 
▪ seksueel getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk 

 
Voorbeelden van fysieke seksuele intimidatie: 

▪ handtastelijkheden 
▪ dwingen tot zoenen, knuffelen, strelen, geslachtsgemeenschap 
▪ geslachtsdelen (laten) strelen of betasten boven of onder de kleding 
▪ uitkleden 
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Voorbeelden van non-verbale seksuele intimidatie: 
▪ staren, gluren, lonken 
▪ iemand met de ogen uitkleden 
▪ seksueel getinte cadeautjes geven 
▪ confrontatie met kinderporno 
▪ het kind (deels) ontbloot filmen of fotograferen 
▪ het maken van obscene gebaren 
▪ iemand seksueel geladen afbeeldingen/brieven/berichtjes sturen of geven. 

 

Agressie en geweld 
Er wordt gesproken van agressie en geweld als het kind psychisch en/of fysiek, verbaal of 
non-verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn vier vormen van agressie 
en geweld: 
 

1. Verbaal:  schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen 
2. Non-verbaal:  tegen iemand aandrukken, vasthouden, expres naar je toetrekken 
3. Psychisch:  lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en 

irriteren 
4. Fysiek:   schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen en klemzetten 

 

Discriminatie 
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, elke 
uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de 
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens in 
de werk- of studie-gerelateerde situatie teniet wordt gedaan of aangetast alsmede iedere 
uiting in woord, gebaar of geschrift. Hierbij is sprake van ontoelaatbare opvattingen over 
achterstelling van mensen, doelbewuste belediging of van grievend handelen jegens 
anderen op grond van diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, seksuele geaardheid of op enige andere grond. 
 

Pesten en treiteren 
Onder pesten en treiteren wordt verstaan: gedragingen waarbij sprake is van stelselmatig, 
gedurende een langere periode, psychisch of fysiek vernederen, kwetsen of anderszins 
lastigvallen van een persoon. 
 

2. Signalen met betrekking tot seksueel misbruik door een beroepskracht of gastouder 
▪ sterke afhankelijkheid van een kind ten opzichte van een beroepskracht of gastouder 
▪ beroepskracht of gastouder creëert een soort isolement rond het kind (bijvoorbeeld 

apart nemen zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is of dat daar verslag van 
volgt) 

▪ veelvuldige seksistische uitingen 
▪ gespannen sfeer in de opvang  
▪ kind is bang, gespannen, wanneer specifieke beroepskracht dienst heeft of telkens 

wanneer het met de specifieke beroepskracht of gastouder te maken heeft 
▪ extreem concurreren met kinderen/collega’s om de aandacht van de verdachte 

beroepskracht of gastouder. 
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Bijlage 9. Een draaiboek aanleggen 
Er wordt geadviseerd dat de kinderopvangorganisatie een draaiboek opstelt als zich in de 
organisatie incidenten voordoen waarbij er vermoedens bestaan van een mogelijk geweld- of 
zedendelict door een collega. Dit geldt ook voor wanneer er sprake is van ernstig seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. In dit draaiboek wordt vanaf het 
eerste moment van melding geregistreerd hoe men heeft gehandeld en wie men op welk 
tijdstip heeft geïnformeerd en waarover.  
 
Een draaiboek bestaat uit een registratie van een aantal actiepunten: 

▪ omschrijving incident 
▪ omschrijving van de maatregelen richting betrokken beroepskracht (non-actiefstelling) 
▪ contact met politie 
▪ consultatie van deskundigen 
▪ de 'andere' ouders informeren 
▪ activiteiten met kinderen 
▪ omgaan met de pers 
▪ nieuwe meldingen 
▪ afronding 
▪ nazorg 
▪ opheffen crisissituatie 
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Bijlage 10. Omgaan met de media  
Als binnen een kinderopvangorganisatie een incident plaatsvindt, is de kans groot dat ook de 
media hiervan op de hoogte raken. Het is verstandig van tevoren zorgvuldig te overwegen 
hoe omgegaan zal worden met de pers. Naast onderstaande aandachtspunten kan ook de 
GGD hierbij ondersteuning bieden. 
 
Enkele aandachtspunten bij het omgaan met de pers: 

▪ denk na over de keuze van een passieve of actieve opstelling. Door zelf de pers te 
informeren wordt wellicht erger voorkomen en wordt de regie min of meer in eigen 
handen gehouden 

▪ wijs een vaste, liefst geoefende persoon aan die de contacten met de pers 
onderhoudt. Overweeg daarbij of een persoon van buiten het team (bijv. een externe 
adviseur of een bestuurslid) te verkiezen is omdat deze toch wat verder van de zaak 
afstaat 

▪ denk goed na over de boodschap: wat willen we wel/niet vertellen en hoe formuleren 
we dat kort en concreet? 

▪ selecteer: wie staan we wel te woord en wie niet? 
▪ noteer voorwaarden: bijv. vragen vooraf op papier, afspraken over inzien en mogen 

corrigeren van tekst voor publicatie 
▪ wanneer wordt de pers ingelicht? In ieder geval niet voordat personeel, ouders en 

kinderen goed zijn ingelicht 
▪ wat is ons belang en van (direct) betrokkenen om in te gaan op vragen van de pers? 

Wat is wenselijk, wat is nodig? 
▪ Betracht openheid binnen grenzen: vertel de waarheid, tot de feitelijke kern beperkt. 

Noem geen namen, bewandel geen zijpaden 
▪ zorg voor een adempauze: niet direct reageren in bijvoorbeeld een live uitzending, 

vragen vooraf inzien, terug (laten) bellen, afspraak later op de dag 
▪ doe de contacten met de pers nooit alleen: bereid de boodschap samen met 

anderen voor, neem iemand mee of laat iemand mee luisteren, evalueren samen.  
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