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n RAAK wil:

een samenhan-

gend pakket van 

- financiële 

- bestuurlijke 

- juridische

maatregelen

voor preventie

van en hulp-

verlening 

bij kinder-

mishandeling.

Dus veel investeren in:

- hulpverlening aan mishandelde

kinderen

- opvoedingsonderwijs

- opvoedingsinformatie

- opvoedingsondersteuning 

- startregio’s voor preventie

te realiseren door onder meer: 

- een minister voor Jeugdbeleid

- de pedagogische functie van

consultatiebureaus versterken

- deskundige therapeutische centra

- slaan en vernederen verbieden

- meldplicht voor iedereen die

beroepsmatig met kinderen werkt.

Dit is een uitgave van 

Stichting RAAK
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Tel: 020 - 420 37 71
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”U kunt binnen

uw instellingen

allemaal 

klokkenluider

zijn en de

gemeenschap

activeren. 

U kunt kinderen

helpen in hun

emancipatie-

strijd door de

lange weg naar

volwaardig 

burgerschap

met hen 

mee te gaan.”

Andries van Dantzig (emeritus hoogleraar psychiatrie)
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”Het kan zijn dat je in Nede rland kinderarts 
wordt terwijl binnen de op leiding twee uur aandacht

is besteed aan kindermishandeling.”

Rian Teeuw (kinderarts Emma Kinder Ziekenhuis AMC Amsterdam)

”Mijn vader was dol op mij, dat heb ik altijd zo gevoeld en

hij besprak ook veel dingen met mij. Maar hij was ook

streng; heel, heel streng. En - u begrijpt het al - wij kregen

thuis veel en fors slaag. Alle kinderen, ik ook. 

Of misschien wel: ik in het bijzonder. Juist omdat ik zo

eigenwijs was. Ik denk dat mijn vader mij regelmatig

slaag gaf, omdat hij mij op het rechte pad wilde houden.

Het heeft zeker iets te maken met de duivel. 

Je moest dan over een stoel gaan liggen, met van die

harde latten. Hij sloeg met zijn hand op mijn billen. 

En toen, een keer toen ik 8 jaar was, raakte hij mijn rug.

Niet expres, maar zijn hand schoot uit. Ik werd duizelig en

voelde veel pijn. Meer pijn dan anders. En die pijn ging

niet weg. Ik kan me niet herinneren dat ik in bed gelegen

heb. Ik ging gewoon naar school. Maar die pijn bleef.

Later heeft mijn moeder mij meegenomen naar een dok-

ter, niet die in het dorp, maar in de grote stad verderop.

Ik was toen acht jaar, het was 1932.

Die ene klap, die mislukte klap, heeft mijn hele toekomst

veranderd”.

Lina (slachtoffer, 78 jaar)

JE KUNT KINDERMISHANDELING

VOORKOMEN
7
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”Ik had last van een 
charming character. 
Ik ging als aardig 
kind de wereld 

rond, wat het voor 
de man makkelijk 

maakte mij 
te grijpen.”

”Ik wil dat er huizen in Nederland
gebouwd worden waar kinderen die 

mishandeld zijn heen kunnen, met door
heel Nederland ANWB-wegwijzers 

hoe daar te komen.”

Francien Lamers (therapeute traumacentrum)

André Lubbers (43, slachtoffer)

JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN
JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN

JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN
JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN

JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN



Artikel 19
Voor een kind zijn geborgenheid, leiding en begeleiding

net zo onmisbaar, en dus net zo fundamenteel als eten,

drinken en een dak boven het hoofd. Daarom horen gebor-

genheid, leiding en begeleiding door volwassenen, bij

voorkeur de eigen ouders, als fundamentele kinderrechten

thuis in de grondrechten, en dus in de Grondwet.

Jan Willems 

(hoogleraar kinderrechten aan de VU Amsterdam)

”Een kind kan leven van koude rijst,
maar gaat dood van
koude woorden.”

1. De Staten die partij
zijn, nemen alle passende
wettelijke en bestuurlijke
maatregelen en maat-
regelen op sociaal en
opvoedkundig gebied 
om het kind te beschermen
tegen alle vormen van
lichamelijk of geestelijk
geweld, letsel of misbruik,
lichamelijke of geestelijke
verwaarlozing of nalatige

behandeling, mishande-
ling of exploitatie, met
inbegrip van sexueel 
misbruik, terwijl het kind
onder de hoede is van 
de ouder(s), wettige
voogd(en) of iemand
anders die de zorg voor
het kind heeft.

2. Deze maatregelen ter
bescherming dienen,

indien van toepassing,
doeltreffende procedures
te omvatten voor de
invoering van sociale
programma's om te voor-
zien in de nodige onder-
steuning van het kind en
van degenen die de zorg
voor het kind hebben,
alsmede procedures voor
andere vormen van voor-
koming van en voor

opsporing, melding, 
verwijzing, onderzoek,
behandeling en follow-up
van gevallen van kinder-
mishandeling zoals 
hierboven beschreven 
en, indien van toepassing,
voor inschakeling van
rechterlijke instanties.

Artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het

Kind. Door alle landen van de wereld ondertekend.

Tractatenblad, 1990, nr.170.
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”Ik nam contact op met 

een moeder waarvan ik 

ook een vermoeden 

had dat haar zoon 

slachtoffer was. 

En na korte tijd 

kwam ook hier de 

waarheid boven; 

niet alleen dat kind 

maar alle drie onze 

zoons waren door 

dezelfde directeur 

seksueel misbruikt. 

Langzamerhand drong 

het tot ons door 

dat alle problemen 

die wij met onze 

zoon doormaakten, 

inderdaad vanaf zijn 

achtste, direct het 

gevolg waren van dat 

seksuele misbruik. 

Niet alleen was 

onze zoon misbruikt, 

maar ook ons 

vertrouwen in die 

schooldirecteur. 

We konden immers 

altijd terecht bij 

hem met 

opvoedingsproblemen, 

zo zei hij altijd, om ons 

daarmee te helpen. 

Onze zoon werd vanaf 

zijn achtste buitensporig 

agressief en zette zich 

tegen alles en iedereen af, 

zodanig dat we er radeloos

van werden. 

Ik hield in die 

tijd een soort 

dagboek bij en als 

ik nu die stukjes 

teruglees, weet ik 

dat we zo’ n dertien

jaar hebben moeten 

vechten, tot op het 

moment dat het 

verhaal naar buiten 

kwam en de 

puzzelstukjes op zijn 

plaats vielen.

Destijds hebben we, 

nota bene via die 

misbruikende directeur 

en de huisarts 

hulp gezocht, 

onder andere bij de 

schoolbegeleidingsdienst. 

De conclusie daar was: 

wij zijn wat zwaar op 

de hand, onze zoon was 

een intelligent kind, 

dus dat zou vanzelf 

goed komen.”

Bij het bestrijden van kindermishandeling spannen we al jaren

het paard achter de wagen. We weten al jaren, dat het slechts blij-

ven investeren in een reactief beleid uitzichtloos is. Natuurlijk

moet dat ook gebeuren. Natuurlijk moeten kinderen - en hun

ouders - hulp krijgen om de ellende van mishandeling te kunnen

stoppen en te boven  te komen. En die hulp dient voluit beschik-

baar te zijn voor ieder die het nodig heeft, meer dan nu het geval

is. Maar zo lang we niet systematisch investeren in tijdige zorg

voor jonge gezinnen, in plaats van dat aan het toeval over te

laten en te wachten tot het niet anders kan, zullen we duizenden

kinderen en ouders aan hun ellendige lot overlaten. Naarmate we

minder geld besteden aan relatief goedkope en doeltreffende

primaire preventie, zullen we meer geld moeten neerleggen voor

weinig doelmatige, maar zeer dure secundaire en tertiaire 

preventie. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper

dan genezen.

Investeren in grootbrengen en groot worden is, net als investe-

ringen in het milieu, een investering op de lange termijn. Een

Oost-Europees land als het vroegere Oost-Duitsland weet wat het

betekent als men het milieu verwaarloost. Men zit er generaties

lang met rotzooi waar men decennia lang omheen gelopen is.

Hetzelfde is het geval als we, zoals nu gebeurt, vooral dan  inves-

teren in het grootbrengen van kinderen, als het kwaad al

geschied is en we er niet meer om heen kunnen. In feite zitten

we nu met de ellende die mede het gevolg is van een politiek die

zich meer inspant om de autonomie van ouders te beschermen

dan het welzijn van kinderen. 

Herman Baartman

Bijzonder Hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake

Kindermishandeling. 

Directeur van het Amsterdamse Centrum voor Kinderstudies aan

de Vrije Universiteit

Een investering in groot worden

Een moeder (van jongen die 7 jaar lang door directeur van de school seksueel geweld heeft ervaren)
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”Een campagne die z’n doel be reikte met budget...”0,0

Boudewijn de Vries, initiatiefnemer campagne

”Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er
niets tegen kindermishandeling wordt
ondernomen, dat het nauwelijks op de
politieke agenda staat. Terwijl de politiek
best wel weet wat er gaande is. Kennelijk
is een Joint Strike Fighter belangrijker”.

Het Binnenhof, Den Haag. 23 mei 2002

H O E R A  O F  H E L P !

Wij Nederlanders hechten zeer aan onze privacy. We bepalen bij voorkeur zelf hoe

we ons leven inrichten en wat wij thuis doen en laten is ónze zaak. Vooral waar

het gaat om de opvoeding van onze kinderen. Toch zijn we maar wát blij met

praktische hulp en ondersteuning van anderen, zoals zuigelingenzorg en onder-

wijs. Want ieder kind heeft recht op een zorgzame

opvoeding. En iedere ouder heeft recht op hulp bij die

moeilijke taak. Dat vindt iedereen. Maar over wat zich

binnenshuis afspeelt, praten we liever niet.

Dagelijks worden talloze kinderen in ons land mishandeld. Lichamelijk en geestelijk.

Hoelang kunnen we dat nog laten doorgaan? Het is hoog tijd dat we de verant-

woordelijkheid op ons nemen om ervoor te zorgen dat alle kinderen voldoende

liefde en bescherming krijgen van de grote mensen om hen heen. Het bestrijden van

kindermishandeling vraagt om een structurele aanpak,

gesteund door de overheid, waarbij kinderen én hun

ouders kunnen rekenen op toegewijde hulp. Dat kun-

nen wij voor elkaar krijgen. Als we dat samen willen.

S t u u r  e e n  e - m a i l  n a a r  d e  Tw e e d e  K a m e r  v i a  w w w. s t o p k i n d e r m i s h a n d e l i n g . n l
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De keuze is aan ons.
Stop kindermishandeling.
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Hoogervorst, Hans

Jorritsma, Annemarie

Kamp, Henk

Korthals, Benk

Nicolaï, Atzo

Remkes, Johan

Rijpstra, Jan

Terpstra, Erica

Veldhuis te, Jan

Voûte-Droste, Hella

Vries de, Bibi

Vries de, Gijs

Vries de, Monique

Weisglas, Frans

Zalm, Gerrit

Adelmund, Karin

Albayrak, Nebahat

Arib, Khadija

Benschop, Dick

Bos, Wouter

Bussemaker, Jet

Crone, Ferd

Dijksma, Sharon

Duivesteijn, Adri

Hamer, Mariët

Heemst van, Peter

Herfkens, Eveline

Kalsbeek, Ella

Koenders, Bert

Melkert, Ad

Netelenbosch, Tineke

Nieuwenhoven van, Jeltje

Noorman-den Uyl, Saskia

Tichelaar, Jacques

Timmermans, Frans

Vermeend, Willem

Vries de, Klaas

Wolfsen, Aleid

Azough, Naima

Brand van den, Arie

Duyvendak, Wijnand

Gent van, Ineke

Halsema, Femke

Karimi, Farah

Rosenmöller, Paul

Tonkens, Evelien

Ross-van Dorp, 

Clémence

Schreijer-Pierik, Annie

Spies, Liesbeth

Sterk, Mirjam

Verburg, Gerda

Verhagen, Maxime

Vietsch, Antoinette

Vries de, Jan

Vroonhoven van, Nicolien

Wijn, Joop

Winsen van, Bart

Alblas, Tonny

As van, Gerard

Bijlhout, Philomena

Bonke, Vic

Brink van den, Wien

Dekker, Fred

Eberhard, Cor

Eerdmans, Joost

Graaf de, Theo

Herben, Mat

Hoogendijk, Ferry

Aasted-Madsen, Ine

Ardenne van, Agnes

Atsma, Joop

Balkenende, Jan Peter

Bochove van, Bas Jan

Bruls, Hubert

Buijs, Siem

Camp van de, Wim

Çörüz, Coskun

Eurlings, Camiel

Ferrier, Kathleen

Geel van, Pieter

Haan de, Henk

Haersma Buma van, 

Sybrand

Hessels, Jos

Hoeven van der, Maria

Hoopen ten, Jan

Jager, Rikus

Joldersma, Cisca

Knaap van der, Cees

Koopmans, Ger

Kortenhorst, Roland

Lith van, Erik

Mastwijk, Jan

Meijer, Theo

Mosterd, Aart

Oerle van, Niny

Ormel, Henk Jan

Pater de, Marleen

Rambocus, Nirmala

Rietkerk, Theo

50.000 kinderen 
vestigen hun hoop 
op 150 Kamerleden

Vendrik, Kees

Vos, Marijke

Bommel van, Harry

Gerkens, Arda

Kant, Agnes

Lazrak, Ali

Marijnissen, Jan

Ruiter de, Piet

Velzen van, Krista

Vergeer-Mudde, Fenna

Wit de, Jan

Bakker, Bert

Dittrich, Boris

Geen van, Vivien

Giskes, Francine

Graaf de, Thom

Ham van der, Boris

Lambrechts, Ursie

Dijke van, Len

Huizinga-Heringa, Tineke

Rouvoet, André

Veling, Kars

Staaij van der, Kees

Vlies van der, Bas

Jense, Dick

Teeven, Fred

Janssen Van Raaij, Jim

Jong de, Winny

Jukema, Gerlof

Palm, Frits

Ruiten van, Johannes

Schonewille, Fred

Smolders, Hans

Smulders, Harry

Stuger, Olaf

Varela, João

Wiersma, Harm

Wijnschenk, Harry

Zeroual, Firouze

Zvonar, Milos

Aartsen van, Jozias

Beek van, Willibrord

Blerck van, Anke

Cornielje, Clemens

Dijkstal, Hans

Grave de, Frank

Hermans, Loek

Hofstra, Pieter

Hoof van, Henk

Het beëindigen van kindermishandeling moet de

hoogste prioriteit krijgen. Daarbij is een structurele

aanpak vereist, gesteund door de overheid. Reflectie-

en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling, RAAK,

vroeg aan ieder Tweede-Kamerlid om de hier volgende

verklaring te ondertekenen. In de komende weken

laten wij u zien wie van hen dat gedaan hebben.

Verklaring: “Ik, lid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, onderschrijf de eis van RAAK dat het nieuwe

regeerakkoord een paragraaf moet bevatten waarin

een samenstel van juridische, bestuurlijke en finan-

ciële maatregelen wordt aangekondigd, met als doel

kindermishandeling in Nederland structureel te

bestrijden en drastisch te verminderen.”

Jaarlijks 50.000 slachtoffers. 50 doden.

De keuze is aan ons.
Stop kindermishandeling.
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Dagelijks worden talloze kinderen in ons land

mishandeld. Hoelang kunnen we dat nog laten

doorgaan? Ieder kind heeft recht op een zorgzame

opvoeding. En iedere ouder heeft recht op bege-

leiding in die moeilijke taak. 

Het bestrijden van kindermishandeling vraagt om

een structurele aanpak, gesteund door de over-

heid. Samen kunnen we dat voor elkaar krijgen. 

Stuur een e-mail naar de Tweede Kamer via

w w w . s t o p k i n d e r m i s h a n d e l i n g . n l
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Vele mensen die met kinderen en gezinnen werken, ervaren

dagelijks de ondraaglijke frustratie dat er zo veel meer zou 

kunnen worden gedaan om kindermishandeling te bestrijden dan

nu gebeurt. Men loopt aan tegen tijdgebrek, wachtlijsten, maar

ook tegen bureaucratie, gebrek aan samenwerking, regels 

en wetgeving. De beschikbare menskracht en middelen worden

ondoelmatig en inefficiënt ingezet. 

Als men aan de werkers in de jeugdgezond-

heidszorg, de scholen, de kinderopvang, de

jeugdzorg, de GGZ en de politie vraagt hoe men het probleem

van de kindermishandeling in het eigen werkgebied zou willen

aanpakken, komen er vrijwel altijd doordachte en werkbare 

plannen tot stand. Helaas lopen die plannen vaak vast in het

ondoorzichtige woud van het jeugdbeleid, of verworden tot 

kleine kortdurende projectjes.  

De actiegroep RAAK  heeft onder de noemer ‘Regio Raak’ het 

initiatief genomen om in een beperkt aantal regio’s ervoor te

gaan zorgen dat die plannen wél serieus van de grond komen. 

Dat gebeurt door bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning te bieden

aan gezinnen die dat nodig hebben, door de zorg voor de kinderen

minder bureaucratisch en letterlijk dichter bij huis te brengen,

door meldcodes voor het melden van kindermishandeling in te

voeren en door afspraken te maken over een snelle aanpak na

een melding. Daarvoor is het nodig dat de

samenwerking georganiseerd wordt, dat de

inhoudelijke plannen waar moeten worden

gemaakt en de bureaucratisering afgebouwd wordt. 

Het ministerie van VWS heeft subsidie toegezegd voor voorlopig

twee startregio’s. RAAK vindt dat de verworvenheden van deze

startregio’s zich zo snel mogelijk over het land moeten verspreiden.

De uitvoering van Regio Raak wordt inhoudelijk onder-

steund door prof. dr. J. Hermanns en Myra ter Meulen.

REGIO
RAAK
Startregio’s als olievlek

”Zo hanteerden zij door 

toedoen van het Jappenkamp 

zelf de manieren die zij zo 

verafschuwden uit het Jappenkamp.

Maar ik hoor daar niet over te spreken. 

Ik toon daarmee mijn zwakte. Dat hoort niet.

En er kwam een woord: 

transgenerationele traumatisering 

en er bleken nog 400.000 

andere kinderen te zijn zoals ik.”

Slachtoffer (48 jaar)

JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN

”Ik werd mishandeld. En mijn zus ook. Door ouders

met hun altijd verzwegen Jappenkamp-verleden.”
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”Mensen met ervaringen met kindermishandeling 

zijn niet alleen maar slachtoffer 

en zeker geen zielige gevallen. 

Het zijn hele sterke mensen 

die vanuit compassie 

en met het allergrootste respect 

behandeld dienen te worden.”

Roos (45, slachtoffer)

Kinderrechten zijn mensenrechten

Nederland heeft zich verplicht om uitvoering te geven aan het

VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

In artikel 19 van dit verdrag staat dat de overheid verplicht is 

kinderen te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk en

geestelijk geweld, terwijl zij onder de hoede van hun opvoeders

staan. Die bescherming betreft dus óók de zgn. pedagogische

tik, of een klap uit onmacht. In het verlengde van de verdrags-

tekst ligt derhalve een verbod op het gebruik van opvoedings-

geweld. Zoals bekend bestaat zo’n verbod nog niet in Nederland.

De Advies en Meldpunten Kindermishandeling vinden het 

dringend noodzakelijk dat de overheid een norm stelt door een

bepaling van deze strekking op te nemen in het Burgerlijk

Wetboek, en tegelijkertijd ouders ruime mogelijkheden aan te 

bieden om zich te scholen in het moeilijke vak van opvoeder.

Een geweldloze opvoeding leidt tot sterke vermindering van kinder-

mishandeling. In Zweden werd ruim 20 jaar geleden, als eerste

land ter wereld, een verbod op slaan van kinderen ingevoerd.

Sindsdien is het gebruik van slaan als opvoedingsinstrument

teruggelopen van 55% in 1980 naar 8 % in 2000. 

De Nederlandse wetgeving m.b.t. het beschermen van kinderen

dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Uiteraard is er

regelmatig aan de wetsteksten gesleuteld, maar de fundamentele

vooronderstellingen van de wetgever toen liggen nog steeds ten

grondslag aan de huidige wetgeving. Die vooronderstellingen

zijn: kinderen zijn het onvervreemdbaar eigendom van hun

ouders, en de overheid heeft in principe geen taak bij het opvoeden

van kinderen. Die opvatting leeft nog in ons allen: als een leer-

kracht of buurman ons kind een tik geeft, komen wij op voor het

kind, maar we claimen het recht om zelf te bepalen of, en in

welke mate, wijzelf gebruikmaken van geweld bij het groot-

brengen van ons kroost.

"Kinderrechten zijn mensenrechten", zei prof. Theo van Boven in

november 2001 op een congres in Maastricht over kinderrechten.

Het wordt hoog tijd dat het recht van kinderen op bescherming

tegen opvoedingsgeweld wettelijk wordt vastgelegd.

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland,

Oostenrijk, Italië, en Kroatië gingen ons reeds voor. 

Nederland, waar blijf je!

”NEDERLAND
MOET EEN
VERBOD
OP HET 

GEBRUIK 
VAN 

GEWELD
IN DE

OPVOEDING
IN HET

BURGERLIJK
WETBOEK

OPNEMEN.”

Gert van Harten 
(woordvoerder AMK’s 
Nederland)

Je kunt kindermishandeling voorkomen
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Ik ben al jaren voorstander van een wettelijke meldplicht

voor alle professionals van iedere vorm van kindermis-

handeling waar zij weet van hebben. Het is een vorm van

in de steek laten van kinderen als je de mishandeling die

deze kinderen wordt aangedaan niet meldt bij een AMK.

Voor mensen die met en voor kinderen werken, behoort

melden van kindermishandeling de beroepscode te zijn.

En de beroepscode wil ik graag wettelijk vastleggen. 

Slaan en opvoeden horen niet bij elkaar. Een tik die peda-

gogisch is bestaat niet. Ik ben voor het Zweedse model:

het recht van kinderen op respectvolle en geweldloze

opvoeding in de wet. In het Burgerlijk Wetboek wel te 

verstaan, in het hoofdstuk over familierecht. Daar hoort

dat thuis. En voor de duidelijkheid:  niet in het Wetboek

van Strafrecht. Daarover is veel misverstand, soms, zo

lijkt het wel, met opzet. Niemand wil opvoedpolitie. 

Symboolwetgeving?  Wat er nu staat in het BW over de

plicht van ouders om hun kinderen te verzorgen en op te

voeden is toch ook geen loze bepaling. We weten in het

algemeen heel goed wat hiermee bedoeld wordt. Het gaat

erom dat het recht van kinderen op een opvoeding zonder

geweld tussen de oren van de ouders komt te zitten. 

In het Slotdocument van de VN-kinder-

top in mei 2002 in New York is te weinig

aandacht voor aanpak van kindermis-

handeling. Een paar woorden maar. Net zoiets als dat 

ene zinnetje in het regeerakkoord in Nederland. Het 

VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft meer duide-

lijkheid; kort samengevat: de regering moet alles doen om

kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. 

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind besteedt 

veel aandacht aan kindermishandeling. Als je sommige

regeringsrapporten mag geloven, komt het in die landen

niet voor, althans er wordt niets over gerapporteerd. Maar

helaas: kindermishandeling is een wereldwijd probleem,

dat kennelijk niet hoog op de politieke agenda staat.

Prof. mr. Jaap Doek, hoogleraar familie- en jeugdrecht en

voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind

Justitie is alleen gemoeid in zeer ernstige gevallen van

kindermishandeling, vaak zo ernstig dat kinderen komen

te overlijden. Of in geval van ernstig seksueel misbruik.

Anders wordt het niet bij de politie gemeld. 

JE KUNT KINDERMISHANDELING VOORKOMEN
Alle mishandeling van kinderen is in feite niet voorkomen

mishandeling.

Misbruikte kinderen geven aan andere mishandelde 

kinderen als advies: ”Zeg tegen de dader: als je dat doet ga

ik het vertellen.” Daders zijn daar gevoelig voor.

Kinderen moeten dus leren dat het goed is erover te praten.

Dr. Cees Hoefnagels (Onderzoeker en wetenschappelijk

medewerker Universiteit Maastricht. Gepromoveerd op

preventie van kindermishandeling)

Prof. mr. Jaap Doek:

Mr. Annemarie Brughuis:

En dan kunnen wij niets. 

Ik zou dat wel anders willen.

Niet omdat ik denk dat een

boete of gevangenisstraf het geëigende middel is, 

maar om het strafrecht als een stok achter te deur te laten

functioneren om hulp op gang te brengen en om de 

mishandeling achter de gesloten deuren van het gezin te

laten stoppen. Daar zijn uiteindelijk de kinderen die

slachtoffer zijn het meeste mee gebaat.

Geweld in het publieke domein krijgt nog steeds veel aan-

dacht dan geweld in de private sfeer. ‘Huiselijk’ geweld

zoals het genoemd wordt. Nu, er is niets huiselijks aan,

maar het is net zo goed mishandeling zoals dat 

strafbaar gesteld is bij de wet. Ik ben voor een artikel in

de grondwet over de basisrechten van kinderen, 

alleen als zo’n artikel ertoe leidt dat de kinderen 

beter beschermd worden.

Mr. Annemarie Brughuis, 

advocaat-generaal in

Den Bosch

De wet
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Ben Renssen (kinderarts Utrecht)

Meest voorkomende chronische ziekten kinderen:

1. Astma (8%)

2. Ontsteking neusbijholte, voorhoofdsholte, kaakholte (3%)

3. Kindermishandeling (3%)

4. Ernstige huidziekte (1%)

5. Migraine (1%)

6. Ernstige darmstoornissen (1%)

Gedragsregels voor artsen (KNMG):

Een arts die op enigerlei wijze vermoedt dat een kind mishandeld

wordt, onderneemt de noodzakelijke stappen die leiden tot 

het (doen) beantwoorden van de vraag of van mishandeling

sprake is.

Bij gebleken kindermishandeling neemt de arts stappen voor het

zo spoedig mogelijk (doen) stoppen daarvan.

De arts handelt daarbij in overeenstemming met de meldcode

voor medici inzake vermoedens van kindermishandeling.

Vastgesteld 25 juni 2002. Bestuur KNMG/VVAK

De Co’s:

• Commitment

• Communicatie

• Coördinatie

• Continuïteit

• Compassie

• Controle

Bij kindermishandeling gaat het om de volgende (vaak

overlappende) vormen:

• Lichamelijke mishandeling (slaan en erger)

• Seksuele kindermishandeling (seksuele bejegening door 

volwassenen, incest)

• Lichamelijke verwaarlozing (onvoldoende zorg en 

onvoldoende toezicht)

• Psychische/emotionele mishandeling

• Psychische/affectieve verwaarlozing

• Pedagogische verwaarlozing (onvoldoende grenzen, 

structuur, disciplinering)

• Morele mishandeling (morele corrumpering)

• Cognitieve mishandeling (met name schoolverzuim).

En om de volgende gradaties:

• Licht: kinderkwelling

• Matig: kinderbeschadiging

• Ernstig: ernstige kinderbeschadiging, kindermishandeling

• Zeer ernstig: (zware) kindermishandeling

• Fataal: kindermarteling, (psychische) kinderdoding.

”Als de discussie alleen maar 
gaat over een corrigerende tik,
verdient de politiek een dreun”.



De inhoud van dit magazine weerspiegelt de gevoelens van
1100 deelnemers aan de RAAK-manifestatie op 20 november
2002, de Internationale dag van de Rechten van het Kind.

1. Geweld tegen 
kinderen ontoelaatbaar

2. Kindermishandeling 
verplicht melden

3. Aanpak kindermishande-
ling gaat boven privacy
van de ouders

4. Steun bij opvoeding voor 
elke ouder

5. Maatregelen bij 
bedreigde ontwikkeling

6. Werken met kinderen als 
beroep: beter opleiden 
en beter betalen

7. Op school: kind is 
persoon, burger en leerling

8. Rechten van kind in 
de grondwet

9. Kind recht op eigen 
verantwoordelijkheden

10.Aparte minister voor 
jeugdbeleid vereist

Aanpak van kindermishandeling moet veel
hoger op de politieke en maatschappelijke
agenda. Er gebeurt veel, maar lang niet
genoeg. Dat wijzen de cijfers uit. Er moet een
aanvalsplan komen om kindermishandeling
terug te dringen. Kindermishandeling is de
ernstigste schending van het VN-Verdrag
inzake de Rechten van het Kind in Nederland.




