bijlage 6

Signalen van
kindermishandeling
B

ij
het
gebruik van deze inform at ie is enige
voorzicht igheid geboden. Het opm erken van één of enkele
signalen hoeft geen grond t e zij n voor een verm oeden van
kinderm ishandeling. Een andere oorzaak is ook m ogelij k.
Daarbij is de signalenlijst niet volledig.

Lichamelijke- en gedragssignalen
Onverklaarbare
kneuzingen

blauwe

plekken,

schaafwonden,

Slechte verzorging wat betreft kleding, hygiëne, voeding
Onvoldoende geneeskundige/tandheelkundige zorg
Ont wikkelingsacht erst anden
emotioneel, cognitief)
Psychosom at ische
misselijkheid, etc.

( m ot oriek,

klacht en:

spraak,

buikpij n,

t aal,

hoofdpij n,

Vermoeidheid, lusteloosheid
Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos
Teruggetrokken gedrag
Kind is bang voor de ouder
Plotselinge veranderingen in gedrag
Niet zindelijk (vanaf 3 jaar)
Klein voor de leeftijd
Veel aandacht vragen op een vreemde manier
Hout erige m anier van bewegen ( benen, bekken op slot )
Slaapproblemen
Voeding/eetproblemen
Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact
Lichaam stijfhouden bij optillen
Toerusting wijkteams
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Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar)
Afwij kend spel ( ongebruikelij ke t hem a s die kunnen
wijzen op kindermishandeling)
Snel straf verwachten
Agressieve reacties naar andere kinderen
Geen interesse in speelgoed/spel

Typische huissignalen
Onveilige behuizing
Onhygiënische leefruimte
Sociaal geïsoleerd
Kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn
Gezin verhuist vaak
Gezin wisselt vaak van huisarts of specialist
Huwelijksproblemen van ouders
Lichamelijk straffen is gangbaar
Ouder
schreeuwt
scheldwoorden

naar

een

kind

of

gebruikt

Ouder troost kind niet bij huilen
Ouder reageert niet of nauwelijks op het kind
Ouder komt afspraken niet na
Ouder heeft irreële verwachtingen van het kind

Typische schoolsignalen
Leerproblemen, taal- of spraakproblemen
Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties
Faalangst
Veel schoolverzuim
Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd nablijven
Geheugen- of concentratieproblemen
Geen of weinig belangst elling van de ouders voor ( de
schoolprestaties van) het kind
Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen)
Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school
halen
Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid

Toerusting wijkteams
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