
Signaleren van de complexe problema2ek van kinderen en 
jongeren die te maken hebben met geweld thuis

Factsheet I Onderwijs, huisartsen en sociale wijkteams 

!
Kinderen en jongeren met vroegkinderlijk (chronisch) trauma en erns2ge hech2ngsproblema2ek 
hebben in verschillende fasen van hun leven te maken met geweld. A@ankelijk van de 
leeAijdsfase ziet dat geweld er anders uit. Wanneer problema2ek niet goed wordt geduid, en er 
geen adequate hulp wordt ingezet, kan de situa2e verder escaleren. De problema2ek wordt 
complexer. Hoe eerder er gespecialiseerde hulp is, hoe beter.  

Je ziet iets pas als je weet waar je naar moet kijken. Wees bereid 
om écht te kijken en heb het lef om te handelen! 

Wat kan ik doen?

 
 
  

‣ Huiselijk geweld (mishandeling/
verwaarlozing/misbruik) begint vroeg, 
vaak al bij baby's en peuters 

‣ Slechte en onveilige ouder-kind 
relaJes en hechJngsproblemaJek:       
- Afstandelijk gedrag van ouders naar 
kind en/of afgewisseld met extra 
aanhalen 
- Kind dat zo maar bij anderen op 
schoot zit, of niet of nauwelijks 
reageert als de ouder het kind ophaalt

Schoolkinderen  

‣ Gepest worden: agressief of terugtrek 
gedrag  
‣ Afwijkend gedrag en verminderde 

prestaJes op school 
‣ Problemen in contact met 

leeQijdsgenoten: buitensluiJng, ruzie 
‣ Afwijkende hygiëne: slechte verzorging, 

geen lunch mee 
‣ Moeilijk om ouders te spreken bij 

oudergesprekken of op het schoolplein

Veel kinderen krijgen hulp in een vroeg 
stadium, maar de hulp sluit niet alJjd 
aan bij de complexe gezinsproblemaJek. 
Zo worden slechts de kindfactoren 
aangepakt i.p.v. de gezinsdynamiek en is 
de hulp daarom vaak te licht. 

Gezin 
Het gedrag en de problemaJek van het kind kun je niet los zien van de context waarin het kind opgroeit. Vaak spelen er 
onderliggende problemen bij ouders, denk aan: psychiatrie, verslaving, armoede, relaJeproblemen, trauma en geweld.  
  
Help de ouders en het hele gezin. Kijk naar de gezinsfactoren: deze zijn voorspellend voor de ontwikkeling van het kind.  
Anders is het kind uiteindelijk de dupe.

Pubers en adolescenten  

‣ Invloeden van de sociale omgeving: 
verkeerde vriendjes en netwerken 
‣ Risico op (seksuele) 

grensoverschrijding, uitbuiJng, andere 
vormen van (seksueel) geweld in 
contacten en relaJes, middelengebruik 
‣ Agressie en ernsJge gedragsproblemen 
‣ Verzuim en veel schoolwisselingen 
‣ Ervaren van angstgevoelens en/of 

depressieve klachten met suïcidale 
uiJngen

Kinderen ontwikkelen bepaalde 
overlevingsmechanismen. In de 
hulpverlening wordt vaak gefocust op de 
gedragsproblemaJek, maar de 
onderliggende problemaJek wordt vaak 
niet voldoende behandeld.

Te lang stepped care intervenJes, in 
plaats van matched care. Beter luisteren 
en meer vragen stellen (ook expliciet 
over seksueel geweld), is wat jongeren 
nodig hebben. Zij laten vaak subJel 
doorschemeren, dat het niet goed gaat.

Neem contact op met: 
• Veilig Thuis: 0800 2000 
• Centrum Seksueel Geweld: 0800 0188 
• Gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen  

‣ Levvel: 088 054 7001 
‣ Fier: 088 20 80 000 
‣ Sterk Huis: 013 543 30 73 

 

Waar kan ik op leMen?

… goed kijken is niet eenvoudig!

2. Zoek de samenwerking met school, ouders en hulpverleners

1. Maak contact met het kind en laat het kind niet los

3. Spelen de zorgen nog? Wil je overleggen?

Peuters en kleuters


