
Rotterdamse kinderombudsman: 

 

“Aanpak psychische kindermishandeling 

vergt alerte houding” 

 

ROTTERDAM – Is er een verband tussen armoede en 

kindermishandeling? Volgens Rotterdamse kinderombudsman 

Anne Mieke Zwaneveld kan het hebben van schulden één van 

de risicofactoren zijn voor psychisch geweld. Op 

donderdagmiddag 19 november deelt ze haar visie tijdens de 

workshop ‘Aanpak Kindermishandeling’ van Horizon Jeugdzorg 

en Onderwijs.  

 

Uit onderzoek van Taskforce Nederland blijkt dat er in ons land gemiddeld 119.000 kinderen per jaar 

mishandeld worden. We denken hierbij vaak aan lichamelijke mishandeling; aan blauwe plekken. Maar de 

geestelijke klappen die worden uitgedeeld zijn nog moeilijker zichtbaar. Met de workshop ‘Aanpak 

Kindermishandeling’ vestigt Horizon de aandacht op psychisch geweld en emotionele verwaarlozing. 

 

De impact van psychisch geweld op kinderen is groot. Het uitschelden, negeren, verwaarlozen en het 

uitvechten van een scheiding maken flinke deuken in het zelfvertrouwen van deze kinderen. En daar kunnen 

ze de rest van hun leven last van hebben. Horizon maakt zich sterk voor deze kinderen en biedt hen 

behandelingen om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te vergroten. In de workshop van 19 

november ervaren deelnemers de emotionele impact op het kind en wordt er gesproken over de mogelijke 

behandelingen. 

 

Aanpak 

Het verlenen van zorg is belangrijk, maar hoe komt het kind uit deze vicieuze cirkel van geweld? Volgens 

spreker en Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld is het niet eenvoudig om psychische 

kindermishandeling te signaleren. Het vergt een nog alertere houding. ‘In ziekenhuizen zetten artsen die 

kindermishandeling vermoeden, direct protocollen in werking. Ze houden kinderen bijvoorbeeld twee 

nachtjes ter observatie, zodat ze even in een veilige omgeving zijn. Die escape hebben kinderen die 

psychisch mishandeld worden vaak niet. Voor wijkteams is het belangrijk zicht te krijgen op de situaties van 

gezinnen, zodat ze op tijd actie kunnen ondernemen. Maar zelfs dan is psychisch geweld moeilijk aan te 

kaarten.’ 

Ze is daarom voorstander van een integrale aanpak waarbij diverse instanties met elkaar samenwerken. ‘Bij 

psychisch geweld is er een aantal risicofactoren aan te wijzen. Stress bijvoorbeeld, door schulden. Het hoeft 

niet in alle gevallen zo te zijn, maar je ziet dat in gezinnen waar deze stressfactoren hoger zijn, het risico op 

kindermishandeling groter is. Ik ben voorstander van een integrale aanpak waarbij verschillende wijkteams 

binnen de gemeente samenwerken op het gebied van jeugdzorg en schuldhulpverlening. Deze gebieden 

werken momenteel nog gescheiden van elkaar.’ 

 

Complexe vechtscheidingen 

Een ander voorbeeld van kindermishandeling waar Horizon aandacht aan geeft tijdens de workshop, zijn de 

gevolgen van complexe scheidingsconflicten, de zogenaamde ‘vechtscheidingen’. Anne Mieke Zwaneveld: 

‘Zo’n complexe scheiding is zeker een vorm van kindermishandeling. Ouders denken dat ze vechten voor hun 

kind, maar hoe blij is het kind met een derde wereldoorlog die zich ontketent boven zijn of haar hoofd?! 

http://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/


Vechtende ouders zeggen het recht van het kind voorop te stellen, maar het is toch vaak eigen belang. In 

Rotterdam zijn er gelukkig organisaties die actief programma’s aanbieden om ouders gedurende hun 

scheiding te trainen. Bijvoorbeeld met het programma ‘Kinderen uit de knel’. 

 

Dat ouders niet altijd de prioriteiten van kinderen op nummer één zetten blijkt, gelukkig doen de 

jeugdzorginstellingen dat wel. ‘Ik ben blij dat instellingen zoals Horizon op korte en langer termijn snel actie 

ondernemen. Ik denk dat vroegtijdige interventie echt helpt, maar dat blijft een ingewikkeld vraagstuk. 

Wanneer is het moment daar dat je ingrijpt? Je wilt de zware middelen reserveren voor situaties waar het 

echt niet anders kan’, zegt de kinderombudsman. 

 

Ze adviseert zorgprofessionals om te blijven evalueren. ‘We zijn op de goede weg. De aandacht is er. Ik zou 

adviseren om tegenspraak te blijven organiseren. Ik ben voor een voortdurende aanpak waarbij we kinderen 

blijven behoeden voor psychisch geweld door zowel integraal als multidisciplinair met elkaar samen te 

werken. Daarom ben ik blij dat dit punt aankomende donderdag opnieuw wordt geagendeerd.’ 
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