
Deze nieuwsbrief is een initiatief van 
de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Slaan. Seksueel misbruik. Dat is kindermishandeling. Geen twijfel mogelijk. 
Maar wist je dat er meer vormen van kindermishandeling zijn? Hier hebben 
we het over als we over kindermishandeling spreken:

 Als een kind geen warmte, liefde en geborgenheid krijgt, noemen we dat emotionele verwaarlozing. 
 Er is thuis veel ruzie of geweld. Het kind krijgt bijna nooit positieve aandacht of een complimentje.

 Een kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. Tanden poetsen, wassen, schone kleren en   

 passende schoenen, een bezoek aan de dokter of tandarts is niet vanzelfsprekend. Dat heet lichamelijke   
 verwaarlozing. 
 Slaan, schoppen, kortom; alle vormen van lichamelijk geweld. Dat is lichamelijke mishandeling. 
 Schelden, uitlachen, voor schut zetten, negeren, bang maken, kleineren zijn vormen van emotionele mishandeling.
 Seksueel misbruik.

Het gaat dus om mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Maar ook om kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld. Vaak 

komen meer vormen van kindermishandeling tegelijk voor.

Elk kind moet veilig kunnen opgroeien. Het 
verdient liefde. Aandacht. Verzorging. Een 
veilige, fijne plek. Dat is de basis die een kind 
nodig heeft om op te groeien. Om gelukkig te 
zijn. Meer kinderen dan je denkt groeien niet 
veilig op. In Nederland worden elk jaar 118.000 
kinderen mishandeld! Dat moet stoppen.

In Limburg willen we dat kindermishandeling 
stopt. Daarom krijg jij als ouder deze krant. 
Zodat jij weet waar je op moet letten. Waar je 
hulp kunt zoeken als er iets niets pluis is. Zodat 
jij kinderen kunt helpen. Kindermishandeling 
stopt alleen als iemand iets doet. 
Die iemand kun jij zijn!

Wat is 
kindermishandeling?

In Nederland worden elk 
jaar 118.000 kinderen 
mishandeld. Dat is in 

iedere klas 1 kind!
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De Gouden Handjes is een prijs voor een persoon die het verschil maakt voor kinderen als het 
gaat om kindermishandeling. Er is immers maar één iemand nodig om kindermishandeling te 
stoppen! Dit jaar won jeugdarts Beatrijs Geldof van Envida de prijs.

In Nederland willen we dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Daarom komen alle kindjes tussen 0 en 4 jaar op het 

consultatiebureau. Jeugdarts Beatrijs Geldof zorgt ervoor dat er op de consultatiebureaus van Envida steeds opnieuw 

aandacht is voor het voorkomen van kindermishandeling.

Foto: Aron Nijs

Hoe gaat het met papa en mama?
Beatrijs: ‘Als er een baby geboren is, gaan onze verpleegkundigen op 

huisbezoek. We leggen dan uit dat we niet alleen naar de gezondheid 

van het kindje kijken. We willen ook weten hoe het met de ouders 

gaat. Het kindje is immers volledig afhankelijk van zijn ouders. Zijn er 

geldzorgen in het gezin? Is er vaak ruzie? Vinden ze het moeilijk om 

dag en nacht voor hun kindje te zorgen? Krijgen ze genoeg slaap? 

Sarah is nu 16. Toen ze 11 was vluchtte ze samen 
met haar moeder haar broertje en haar zus 
naar een opvang voor vrouwen. Weg van alle 
ruzie. Weg van het huiselijk geweld. Nu zet ze 
zich in voor kinderen die te maken krijgen met 
mishandeling en geweld. Ze wil dat de hulp aan 
deze kinderen verbeterd wordt.

‘Ik was opgelucht. Blij dat we op een veilige plek waren. Tegelijkertijd 

vond ik het eng. Alles was vreemd. We konden bijna niks meenemen. 

Al mijn spulletjes moest ik achterlaten. Wat ik toen nog niet wist, was 

dat ik nooit meer naar ons vertrouwde huis terug zou gaan.

In de opvang was het druk. Allemaal mensen met een verhaal. We 

woonden met z’n vieren op één kamer. Ik ging naar een andere school. 

Weer was alles vreemd. Op school beloofden ze dat ze rekening met 

mijn situatie zouden houden. Dat deden ze niet. Ik moest gewoon met 

toetsen meedoen. Ook als ik me niet had kunnen voorbereiden. Mijn 

mentor en de leraren merkten niet dat het slecht met me ging. Mijn 

vrienden probeerden me wel op te vrolijken. Dat hielp steeds maar even.

Door hier steeds aandacht voor te hebben, krijgen wij een goed beeld 

van de situatie waarin een kind opgroeit. Als we merken dat het lastig 

gaat, kunnen we de ouders helpen.’

Een kindje moet zich aan de ouders kunnen hechten
Beatrijs: ‘Een baby moet zich veilig en vertrouwd voelen bij zijn ouders. 

Het kindje moet merken dat er aandacht voor hem is. Dat er goed voor 

hem gezorgd wordt. Dat helpt hem om een goede start in het leven te 

maken. Op de consultatiebureaus van Envida kijken wij of de hechting 

tussen ouder en kind goed verloopt. Daar heeft een kinderpsycholoog 

ons in getraind. Meestal gaat dit vanzelf goed, maar soms heeft 

dit extra aandacht nodig. Als aandachtsfuctionaris preventie 

kindermishandeling vind ik het heel belangrijk om hier op te letten. Een 

veilige hechting is de basis voor een stabiel en gelukkig leven.’

Samenwerken
Beatrijs: ‘Als jeugdarts zorg ik ervoor dat al mijn collega’s aandacht 

hebben voor kindermishandeling. Ik geef hen informatie en we 

overleggen samen als we signalen krijgen van kindermishandeling. 

Als we ons zorgen maken, vragen we anderen om mee te denken, 

bijvoorbeeld de huisarts, het kinderdagverblijf, of het sociaal team van 

de gemeente. Ook kunnen we VeiligThuis anoniem om advies vragen. 

Hoe beter we samenwerken, hoe groter de kans is dat een kind veilig 

opgroeit. En dat is wat we willen!’

Op mijn vijftiende ben ik via de huisarts bij een psycholoog terecht 

gekomen. Die heeft me echt geholpen. Ik had liever eerder hulp 

gekregen. Ik heb een hele zware periode doorgemaakt. Voelde me 

alleen. Mijn moeder wilde ik niet lastig vallen. Die had al genoeg 

problemen. We probeerden allemaal op onze eigen manier te 

overleven. Ieder voor zich.

Ik had graag gehad dat mensen me hadden opgemerkt. Dat ze me 

eens écht gevraagd hadden hoe het ging. Dat ze hun beloftes hielden. 

Dat hulpverleners niet achter je rug om dingen doen. Dat ze met je 

overleggen. In de opvang was veel aandacht voor mijn moeder. Niet 

voor de kinderen. Dat moet anders, vind ik. Daar zet ik me nu voor 

in. Ik wil iets veranderen. Ervoor zorgen dat kinderen goed en snel 

geholpen worden. Ik wil alle negatieve gebeurtenissen omzetten in iets 

positiefs!’

Jeugdarts Beatrijs Geldof 
wint de Gouden Handjes

Sarah strijdt voor de 
rechten van kinderen

Interview Waargebeurd

Burgemeester Leurs van Stein geeft jeugdarts Beatrijs Geldof het beeldje dat bij de prijs hoort

WANNEER IS HET MIS? AI. DAT IS NIET MIS!

Denk je dat er iets aan de hand is met een kind? 
Dit zijn signalen die bij kindermishandeling 
passen:

 Het kind gedraagt zich anders dan anders. Het  

 is stil of juist heel druk

 Het schrikt als je het aanraakt

 Het heeft vaak wondjes of blauwe plekken en  

 heeft daar altijd wel een reden voor

 Het ziet er onverzorgd uit; draagt vieze of  

 kapotte kleren, heeft onverzorgd haar

 Het ruikt niet fris

 De ouders schreeuwen tegen hun kind

 Er is vaak ruzie thuis

 Het kind heeft weinig vriendjes

Sarah – 16 jaar – 5 vwo

Hobby’s: acteren, met vrienden 

afspreken, kinderrechten

Woont bij haar moeder, haar 

zus en haar broertje. Haar vader 

woont in het buitenland. Ze heeft 

geen contact met hem

Ik wil iets 
veranderen

‘Ik had graag gehad dat mensen me 
hadden opgemerkt. Dat ze me eens 
écht gevraagd hadden hoe het ging’

Interview - Pascale Beckers, schoolmaatschappelijkwerker bij De Pyler in Heerlen. 

De gevolgen van kindermishandeling zijn niet mis. 

Daarom is het zo belangrijk dat kindermishandeling 

stopt. Een mishandeld kind heeft vaak last van één of 

meer van deze problemen. 

Het is depressief, is bang, slaapt slecht, heeft last van 

concentratieproblemen, heeft vaak buikpijn, denkt vaak slecht 

over zichzelf en/of is druk. Kinderen die niet geholpen worden, 

houden vaak hun hele leven last van psychische problemen.

Als mishandelde kinderen ouder worden, zoeken ze vaak een manier 

om hun problemen te vergeten. Vaak gaan ze blowen of drinken. 

Ook zijn ze gevoeliger voor de aandacht van mensen met slechte 

bedoelingen. Loverboys, bijvoorbeeld, of andere criminelen.

Slachtoffers van kindermishandeling hebben een grotere kans dan 

anderen dat zij later ook hun kinderen mishandelen. Dat maakt het extra 

belangrijk om kindermishandeling te stoppen.

Pascale ontwikkelde de signaleringswaaier. Deze waaier helpt leerkrachten en 
andere mensen die met kinderen werken om signalen over kindermishandeling op te 
pikken. In de waaier staat alle informatie over kindermishandeling handig bij elkaar.

VAAK LUCHT EEN GESPREK OP

Waarom heb jij deze waaier gemaakt?
‘Er is heel veel informatie over kindermishandeling. Maar die info 

staat niet netjes bij elkaar. Je moet hem bij elkaar zoeken. Dat vond ik 

lastig. Ik wilde de collega’s van mijn school helpen. Alles wat zij over 

kindermishandeling moeten weten, staat in deze waaier.’

Wat staat er in de waaier?
‘In de waaier staan allerlei soorten signalen. Dingen die je merkt 

aan het gedrag van een kind. Of dingen die je ziet. Blauwe plekken, 

onverzorgde kleren, of bijvoorbeeld een bleek, moe snoetje. Als je 

meer van deze signalen opmerkt bij een kind, dan kan er sprake zijn 

van kindermishandeling.’

Hoe kom je daar dan achter?
‘In de waaier staan tips over wat je moet doen. Leerkrachten moeten 

zich aan de meldcode voor kindermishandeling houden. Stap 1 is dat je 

bijhoudt wat je opvalt. Dan bespreek je je signalen met je collega’s. Zien 

zij ook wat jou opvalt? Daarna ga je met de ouders van het kind praten.’

Dat lijkt me best moeilijk
‘Je gaat met de ouders praten omdat je bezorgd bent. Bijna alle ouders 

houden van hun kind. Ze willen er goed voor zorgen. Wij merken vaak 

dat ouders opgelucht zijn na het gesprek. Ze willen graag hulp bij hun 

probleem. Want ze hebben gemerkt dat ze het niet alleen kunnen. Wij 

zorgen er dan voor dat ze hulp krijgen.’



Denk jij dat een kind slachtoffer is van kindermishandeling? Dan kun jij helpen om dat te 
stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Kindermishandeling is nogal wat. En je bemoeit je misschien 
liever niet met andermans zaken. Toch kun jij het verschil maken voor een kind.

Maak eens vaker een praatje met het kind of de ouders. Zo leer je hen beter kennen. Vraag hoe het gaat. Zeg wat je is opgevallen. Dat je je zorgen 

maakt. Is er iets waarmee je kunt helpen? Toon interesse in het kind. Praat vanuit jezelf. Wat valt jou op? Wat heb je gemerkt? Waar maak je je zorgen 

over? Laat merken dat je betrokken bent en wilt helpen. Veroordeel niet. Bedenk dat elke ouder, net als jij,  het beste voor zijn kind wil.

Zo start je een gesprekje, voorbeeldzinnen 
Hoe gaat het met je zoontje? Ik hoor van mijn kind dat hij vaak buikpijn heeft. Wat vervelend.

Het valt me op dat je dochter er zo moe uitziet. Heeft ze moeite met slapen? Of: Hoe laat moeten ze bij jou naar bed?

Zit die van jou ook het liefst achter de computer? Hoe lang mag jouw kind tv kijken/achter de computer zitten?

Wat loopt je dochtertje moeilijk. Heeft ze zich geblesseerd?

WAT KUN JIJ DOEN?

Vind je het moeilijk om met het kind of de ouder te praten? Praat dan met iemand die jou kan helpen. 

Iedere school heeft een vertrouwenspersoon.

Het Jeugdteam van je gemeente. Vind het nummer op de website.

Veilig Thuis: Bel gratis 0800 – 2000. Elke dag 24 uur bereikbaar (anoniem bellen mag)

Kindertelefoon: Bel gratis én anoniem 0800 – 0432. Elke dag van 14.00 tot 20.00 uur

Moet er meteen hulp komen? Bel 112 voor de politie

ER IS HULP

De Let op & Stop Krant is een initiatief van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Hij is bedoeld voor ouders van 

basisschoolleerlingen. De krant wordt verspreid tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Concept & Tekst: Marie-José van der Wielen | Paroles Communicatie

Vormgeving:  Karlyn Bos | KACE

Deze krant is zeer zorgvuldig samengesteld. Mochten er toch fouten of vergissingen in staan dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

© Beweging Limburg tegen Kindermishandeling, november 2017. Wil je op deze krant reageren? Mail: _socialeagenda@prvlimburg.nl

COLOFON

‘Kindermishandeling negeren, er niet 

over praten of de andere kant op kijken. 

Dat kan niet! We zijn aan alle kinderen 

verplicht om meteen in actie te komen als 

we signalen van mishandeling zien. Het 

maakt mij niet uit waar, maar zoek hulp. 

Op de website vooreenveiligthuis.nl staat 

nuttige informatie voor iedereen die met 

kindermishandeling in aanraking komt.’

‘Een kind heeft geen kracht en geen 

macht om zich te verweren. Daarom zet 

ik me in om kindermishandeling aan te 

pakken. Dat is niet gemakkelijk. Dat kan ik 

niet alleen. We moeten allemaal aandacht 

hebben voor kindermishandeling. Niet 

alleen vandaag, altijd! Het is belangrijk 

dat kinderen veilig kunnen opgroeien. 

Voor het kind zelf, maar ook van de 

samenleving van morgen.’

‘De politie vindt een goede aanpak van 

kindermishandeling heel belangrijk. We 

hebben er speciale rechercheurs voor. 

Toch moeten we er samen voor zorgen 

dat geweld stopt. Dat begint met het 

delen van signalen met elkaar. Met het 

melden van vermoedens bij Veilig Thuis. 

Met daadwerkelijk ingrijpen. Een kind in 

nood heeft maar één persoon nodig om 

de cirkel van geweld te doorbreken.’

WILMA DELISSEN-VAN TONGERLO
Burgemeester van Peel en Maas

ANNEMARIE PENN-TE STRAKE
Burgemeester van Maastricht

ELS BREKELMANS
Directeur Operatiën Politie Eenheid 
Limburg

Praat. Zoek hulp. Kom in actie! 


