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Regionale aanpak kindermishandeling

Denk nooit: ‘dat gaat mij niet aan’
Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen, maar de cijfers liegen er niet om: minstens één op de
dertig kinderen wordt mishandeld. Ziet u signalen van kindermishandeling, heeft u een vermoeden of wilt u
advies? Bel dan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. ‘Denk nooit: ik mag me er niet mee bemoeien.’

R

uim 100.000 kinderen worden in Nederland geslagen, verwaarloosd, misbruikt,
vernederd of genegeerd of zijn er getuige
van dat thuis één van hun ouders geweld
wordt aangedaan. “Dat cijfer moet drastisch
omlaag”, zegt Naomi Dessaur.
Voorkomen
Dessaur is coördinator van de Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) voor regio
Delft, dus ook voor de gemeente PijnackerNootdorp. RAAK is ingevoerd om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen en
ervoor te zorgen dat mensen mishandeling
sneller signaleren. Iedereen moet daarin zijn
verantwoordelijkheid nemen, vindt Dessaur.
Morele plicht
“Het duurt vaak lang voordat kindermishandeling wordt gemeld. Met als gevolg dat er
één tot twee kinderen per week sterven door
mishandeling! Daarom gaat vanuit RAAK veel
aandacht uit naar bijvoorbeeld scholen en
kinderdagverblijven om kindermis“Vaak is onder- handeling te herkennen. Maar ook
gewone burgers hebben de morele
steuning bij de plicht om actie te ondernemen.”

opvoeding al een
uitkomst”

Signalen
Hoewel kindermishandeling vaak
lastig te zien is, zijn er wel signalen

waarop iedereen bedacht kan zijn. Dessaur:
“Het gaat niet alleen om blauwe plekken. Als
kinderen verwaarloosd worden, dan kunt u
dat bijvoorbeeld zien aan vieze kleren of het
tot ’s avonds laat rondhangen op straat. Een
kind komt ongewassen op school of heeft
geen lunchpakket meegekregen. Dat soort
dingen.”
Bewust
Maar het allerbelangrijkste signaal is het gevoel dat er ‘hier iets niet klopt’. “Iedereen zou
dat serieus moeten nemen”, aldus Dessaur.
“Hoe? Praat met het kind of met de ouders,
biedt een luisterend oor. Of bel het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling. Dat kan
anoniem. Veel mensen hebben schroom om
te bellen, maar wees u bewust van wat een
telefoontje kan betekenen voor een kind: het
geweld stopt of u voorkomt dat er geweld
gebruikt gaat worden.”
Hulp
Wie belt met het meldpunt zet de eerste stap
naar hulp voor het kind en zijn ouders. “Bellen kan om kindermishandeling te melden,
maar ook als u een vermoeden hebt of alleen
advies wilt”, legt Dessaur uit. “Als kindermishandeling wordt gemeld, dan gaan hulpverleners samen met het gezin kijken wat nodig
is. In het ergste geval wordt het kind uit huis

geplaatst - als de veiligheid van het kind in
geding is. Maar veel vaker is opvoedondersteuning al een uitkomst.”
Rechte pad
Dessaur: “Doorgaans gaat dat heel goed. Na
de eerste boosheid komt bij veel ouders het
besef dat er iets moet gebeuren. Het is vaak
onmacht die leidt tot mishandeling, ﬁnanciële zorgen, onwetendheid of psychische
problemen. Met de juiste hulp komen mensen
weer op het rechte pad - en zijn de kinderen
geholpen. Denk dus niet: ik bemoei
“Let op
me er niet mee, het is mijn zaak
niet. Er is al altijd iets dat u kunt
signalen”
doen.”

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of wilt u advies? Bel dan het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling: (0900)
123 12 30. Dat kan anoniem. De medewerker bespreekt met u de situatie en bepaalt
wat de volgende stappen kunnen zijn.
Let op! Het kind op de foto komt niet voor
in dit verhaal. De afbeelding dient alleen ter
illustratie.

