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ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK
GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Signaleringskaart
kind-oudermishandeling
Kind-oudermishandeling is een vorm van huiselijk geweld. Deze vorm wordt gepleegd door kinderen en jongeren tussen
de 12 en 23 jaar oud richting (stief)ouders of verzorgers. Het gaat hierbij om niet-incidenteel geweld van jeugdige of
jongvolwassene richting een (stief)ouder of verzorger die jonger is dan 65 jaar.
Financieel misbruik:
geld of bezittingen van de ouder stelen, de eigen
bezittingen van de ouder verkopen, van de ouder
eisen dat ze iets kopen wat ze zich niet kunnen
veroorloven, schulden creëren die de ouder moet
betalen, pincode afpersen en bankrekening
beheersen.
__________________________________________
Fysieke mishandeling:
o.a. slaan, schoppen, knijpen, bijten, duwen, op- of
buitensluiten, lichamelijk letsel aanrichten, dingen
gooien naar de ouder, wapens gebruiken, spugen,
brandstichting met letsel als gevolg.
__________________________________________
Materiële schade:
vernielingen aan het huis van de ouder, gaten in de
muur slaan, bezittingen van de ouder vernielen,
spullen kapot gooien.
__________________________________________
Psychische mishandeling:
de ouder intimideren, de ouder bang maken, mind
games spelen, de ouder laten denken dat hij of zij
gek is, onrealistische eisen stellen, met opzet niet
vertellen wat ze aan het doen zijn of waar ze heen
gaan, liegen, dreigen om de ouder of iemand anders
pijn te doen, dreigen om de ouder of iemand anders
te verminken, dreigen om de ouder of iemand anders
te vermoorden, manipulatieve dreigingen uiten,
dreigen met zelfdoding zonder de intentie te hebben
dit echt te doen, de ouder of andere familieleden
vernederen, geen genegenheid tonen, het
huishouden controleren, bepalen wie de ouder mag
zien.
__________________________________________
Verbale mishandeling:
o.a. schreeuwen, ruzie maken, uitdagen, sarcastisch
of kritisch zijn, de ouder in het gezicht uitlachen,
schelden, vloeken.
__________________________________________

Seksueel geweld:
aanranding, (dreigen met) verkrachting, pornografie
met de ouder, de ouder porno laten kijken tegen de
wil in, de ouder dwingen tot seksuele handelingen.
__________________________________________
Ander geweld:
andere signalen van kind-oudermishandeling die niet
expliciet onder een van de eerder genoemde kopjes
vallen.

______________________________________
Wat kun je als hulpverlener doen bij
sprake/vermoeden van kindoudermishandeling?
•

Erken de problematiek, luister, houdt
rekening met schuld- en
schaamtegevoel.

•



Stel concrete vragen, bijvoorbeeld:
Bent u wel eens bang voor uw kind?
Verandert u uw gedrag om te
voorkomen dat uw kind boos wordt?
Heeft u het gevoel op eieren te lopen
als uw kind thuis is?
Maakt uw kind u belachelijk, kleineert,
bekritiseert en/of vernedert hij/zij u?
Vertoont uw kind intimiderend of
gewelddadig gedrag?




•

Werk samen met hulpverlening,
school, politie en justitie.

•

Ontlast ouders middels inzetten van
het netwerk. Hanteer een
systemische invalshoek.

•

Zet ouders in hun kracht.

•

Motiveer de jongeren voor
hulpverlening.

•

Wees vasthoudend en geef niet op,
ook als de jongeren geen hulp wilt.

•

Leer ouders om het gesprek te
voeren als het rustig is en zelf iedere
vorm van agressie te vermijden.
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Checklist
kind-oudermishandeling
Slachtoffer:

Pleger:
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Lijkt bang te zijn voor kind;
Isoleert zich/trekt zich terug uit sociale contacten;
Verandert gedrag in bijzijn van kind;
Geeft kind alles wat hij/zij wilt;
Vertoont onderdanig gedrag richting kind;
Houdt mensen buiten de deur;
Lost problemen voor het kind op/verdedigt kind;
Komt altijd met kind op afspraken;
Overdreven schrikreactie bij
aanraking/toenadering kind;
Bagatelliseert gedrag van het kind, beschermt het
kind;
Vermijdt confrontatie met het kind;
Geeft aan dat het kind vroeger niet ‘zo’ was;
Onverklaarbare woede, angst en/of verdriet als
het gaat om het kind;
Is geld of spullen kwijt en geeft hiervoor een vage
verklaring;
Plotselinge of onverklaarbare opnames van geld;
Onverklaarbaar tekort aan geld/schulden;
Verbergt zijn/haar lichaam;
(onverklaarbare) blauwe plekken, snij-, schaaf- of
brandwonden, zwellingen, striemen op het
lichaam;
Bagatelliseert lichamelijke klachten/letsel;
Komt altijd voor het kind op;
Vertoont opvallend ander gedrag in het bijzijn van
kind.
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Koopt spullen die niet passend zijn bij de
financiële status;
Gebruikt pinpas van de ouder;
Onverklaarbare toename van geld;
Vernedert ouder in het bijzijn van anderen;
Is altijd aanwezig bij gesprekken van ouder;
Wijst (professionele) hulp af die ouder wilt;
Maakt seksueel getinte opmerkingen over en
richting ouder;
Bepaalt wat ouder wel/niet mag;
Heeft geen controle over eigen boosheid, snel
geïrriteerd;
Controleert wat ouder doet;
Gedragsverandering na belangrijk life-event;
Weinig dagbesteding, omgekeerd dag-nacht
ritme;
Geeft vage verklaringen voor klachten/letsel
ouder;
Luistert ouder af tijdens gesprekken/bezoek;
Probleemgedrag bij jongere buitenshuis;
Heeft schulden opgebouwd;
Woede-uitbarstingen naar aanleiding van triggers
(bv. alcohol- of drugsgebruik);
Pleegt geweld buiten het gezin;
Doet uitspraken dat hij/zij zijn/haar ouder (per
ongeluk) heeft pijn gedaan;
Vertoont dominant gedrag;
Vraagt na/controleert wat de ouder heeft gezegd;
Krijgt niet de kans om identiteit tot volle
ontwikkeling te laten komen.

