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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in de  
jeugdzorg knelpunten 

op het gebied van 
kindermishandeling en op  

welke vragen moet een 
richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling 
van een richtlijn kindermishandeling voor de jeugdzorg. De kaart geeft 

een overzicht van de uitgangsvragen waarop de richtlijn antwoord moet 
geven. Bij de totstandkoming van de kaart is kindermishandeling breed 
gedefinieerd: fysiek, psychisch en seksueel, gepleegd in de thuissituatie 

van het kind. De knelpuntenanalyse is gemaakt op basis van twee 
denksessies met deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Signalering

Diagnostiek

Interventie

Hulpverleners handelen te vroeg, te laat of 
niet bij vermoedens van kindermishandeling, 
doordat zij onvoldoende weten wat ze in 
welke situatie moeten doen.

Hulpverleners missen gespreksvaardig heden 
om met ouders en kind te praten over  
(vermoedens van) kindermishandeling.

Hulpverleners missen vaardigheden om 
kinder mishandeling te diagnosticeren, 
kenne n de instrumenten hiervoor niet, en 
hebben onvoldoende kennis van oorzaken  
en gevolgen van kindermishandeling.

Het behandelaanbod bij kinder mishandeling 
is te klein en sluit onvoldoende aan op 
individuele situaties.

Wat zijn signalen van kindermishandeling?
Met welke instrumenten kunnen hulpverleners risico’s op, en signalen van kindermishandeling interpreteren?
Wat moeten hulpverleners doen bij welke vermoedens van mishandeling, richting gezin en andere professionals?

Welke methoden en instrumenten kunnen hulpverleners gebruiken om de huidige gezinssituatie in kaart te brengen?
Welke methoden en instrumenten kunnen hulpverleners gebruiken bij het bepalen van behandeldoelen? 
Welke vaardigheden moeten hulpverleners minimaal hebben om kindermishandeling te kunnen vaststellen?

Hoe kunnen hulpverleners vaststellen welk behandelaanbod het meest geschikt is in welke situatie?
Wat zijn effectieve interventies om kindermishandeling te stoppen en om herhaling te voorkomen?
Wat zijn effectieve interventies voor het verminderen van of leren omgaan met gevolgen van kindermishandeling?
Wat zijn werkzame componenten van effectieve interventies en hoe kunnen deze gebruikt worden voor maatwerk? 
Welke interventies kan jeugdzorg uitvoeren en welke interventies moeten andere instanties uitvoeren?
Hoe monitoren hulpverleners, tijdens de behandeling, de actuele gezinssituatie en de veiligheid van het kind?

Hoe kunnen hulpverleners effectief communiceren met ouders en kind over (vermoedens van) kindermishandeling?
Op welke momenten en met welk doel kunnen hulpverleners kinderen betrekken bij (vermoedens van) mishandeling?
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Communicatie
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