Factsheet JGZ-richtlijn Kindermishandeling
De richtlijn levert op dat
De professional
 structureel navraag doet naar de veiligheid binnen gezinnen
 signalen en vermoedens van mishandeling bespreekt met ouders en zo mogelijk jeugdigen
 volgens de Meldcode werkt en dat systematisch registreert
 beter samenwerkt met het JGZ-team en externe professionals (waaronder Veilig Thuis)
 eerder de juist hulp kan inzetten of het gezin in contact brengt met de juiste ketenpartner of eerder meldt bij Veilig Thuis
In de richtlijn worden de volgende aspecten uitgelicht:
 Signaleren van risicofactoren voor kindermishandeling die al tijdens de zwangerschap aanwezig zijn
 Kindermishandeling door derden in de sociale omgeving
 Verwaarlozing
 Psychiatrie bij ouders
 Abusive Head Trauma
 Hoe te handelen bij ‘no-show’
Doel van de richtlijn
De JGZ-professional toerusten zodat
 Kindermishandeling vroegtijdig opgepakt wordt
door de JGZ
 de samenwerking met andere professionals rond
kindermishandeling beter verloopt;
 kinderen (weer) veilig kunnen opgroeien en
ontwikkelen

Activiteiten & Interventies
 Meldcode
 Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 Advies van de aandachtsfunctionaris
kindermishandeling en Veilig Thuis
Ingevoerd worden
 het programma VoorZorg
 een algemeen instrument gericht op ongunstige
opgroei-omstandigheden (zoals SPARK, DMOProtocol, GIZ)
 instrument signalering psychosociale problemen bij
kinderen (BITSEA, SDQ, KIVPA, EMOVO)

Waarom deze richtlijn
3.4% van alle kinderen in Nederland is jaarlijks slachtoffer van
kindermishandeling. Dat betekent ongeveer 119.000 jeugdigen
per jaar
Als (signalen en vermoedens van) kindermishandeling niet
opgepakt worden, zijn de gevolgen voor zowel de jeugdige,
het gezin als samenleving groot.
Het meemaken van kindermishandeling kan leiden tot
 psychosociale problemen
 (chronische) post-traumatische stress
 riskant seksueel en ander gedrag zoals roken en verslaving
 ernstig overgewicht en lichamelijke inactiviteit
 lichamelijke aandoeningen zoals diabetes en hart- en
vaatziekten
 een lagere schoolopleiding en een lager inkomen
 intergenerationele overdracht van geweld
Randvoorwaarden
Scholing is nodig voor
 scholing gebruik richtlijn
 gespreksvaardigheden
 beoordelen van de veiligheid binnen het gezin
 werkwijzen voor (prenatale) signalering en risicotaxatie
 hanteren van privacyregels
 letselherkenning en herkenning van VGV,
 registratie
Organisatorisch en beleidsmatig
 Buiten de JGZ organisatie samenwerking zoeken en
afspraken maken met ketenpartners en Veilig Thuis Op
instellingsniveau en op lokaal/regionaal niveau.
 Het is wenselijk het DD JGZ te koppelen aan prenatale
dossiers van verloskunde en kraamzorg.

