
 
 
 
 
 

 
Detectietool kindermishandeling 
 
Wat is/was de reden om de Digitale Innovatie te starten? 
Het voorkomen van kindermishandeling is een belangrijke opdracht voor 
JGZ-professionals. Bovendien een complexe opdracht, gelet op de diversiteit aan 
signalen die aan de orde kunnen zijn en de gevoeligheid rondom (het bespreekbaar 
maken van) dit thema.  
 
Uit onderzoek in onder meer Amsterdam en Groningen blijkt dat het toepassen van 
textmining-algoritmes de signalering van vermoedens van kindermishandeling 
verbetert: signalen worden eerder opgepikt en minder signalen worden gemist.  
Met de toepassing van deze techniek kunnen naar verwachting jaarlijks 2500 ‘gemiste’ 
signalen voor (vermoedens van) kindermishandeling extra worden gevonden. Zo wordt 
de professional ondersteund bij het tijdig onderkennen van signalen.  
  
Doel van de Digitale Innovatie 
Vroegsignalering van (vermoedens) van kindermishandeling.  
 
Doelgroep 
JGZ-professionals  
 
Beschrijving 
Een digitale tool zoekt in tekstvelden in het DD JGZ naar mogelijke signalen van 
(vermoedens van) kindermishandeling.  
 
Bijzonderheden 
- Retrospectief is deze aanpak bij meerdere JGZ-organisaties toegepast en effectief 

bevonden.Op basis van het algoritme waren we in staat hoog risicogevallen, die 
door professionals niet als zodanig waren aangemerkt, op te halen uit historische 
data. Na dossieronderzoek door aandachtsfunctionarissen bleek in 80% van de 
gevallen voldoende aanleiding om alsnog in actie te komen (meerdere steekproeven 
van ongeveer 40 dossiers). 

- GGD Groningen wil de tool “realtime” toepassen. Dat wil zeggen: 1 x per week 
worden de dossiers doorzocht van de kinderen die de komende week gezien 
worden. Risicodossiers worden bekend gemaakt aan de JGZ-professional, zodat zij 
de gelegenheid hebben zich extra goed voor te bereiden op het komende contact. 

- CJG Rijnmond (Rotterdam e.o.) sluit aan in dit project.  
- Ynformed is de partij die het algoritme en de bijbehorende detectietool heeft 

ontwikkeld. 
 



Succesfactoren 
- Samenwerking met de leverancier van het DD JGZ is voorwaarde. 
- Professionals worden, middels vakmanschapsprogramma’s versterkt in de aanpak 

van (vermoedens van) kindermishandeling.  
 


