
Problemen van 
ouders/opvoeders 
zijn risico’s voor 
de veiligheid 
van kinderen

Kinderen moeten opgroeien in 
een veilige omgeving. 
Een onveilige gezinssituatie is 
bedreigend en heeft gevolgen 
voor de ontwikkeling van het 
kind. Hulpverleners die con-
tact hebben met ouders met 
problemen, moeten heel alert 
zijn op bedreigingen voor 
kinderen.

Wat te doen bij een oudersignaal?
Signalen zijn aanleiding om in actie te komen, 
óók als de kinderen zelf geen signalen van 
mishandeling of verwaarlozing laten zien! 
Eén signaal is aanleiding voor een uitgebreide 
analyse van de gezinssituatie; ga met ouders 
en kinderen in gesprek, vraag betrokkenen om 
informatie (ook over de hulpverlenings- en 
gezins- geschiedenis), om te komen tot een 
volledig beeld van aan- en afwezigheid van 
oudersignalen. Handel vervolgens volgens de 
stappen van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Een kind wordt in zijn ontwikkeling bedreigd als het fysiek of psychisch wordt mis-

handeld of verwaarloosd, en loopt daarbij soms direct gevaar.

Een kind wordt óók in zijn ontwikkeling bedreigd als het ontbreekt aan gezag, kaders, 

structuur en geborgenheid.

Kinderen worden tenslotte in hun ontwikkeling bedreigd als gevolg van de (chroni-

sche) problematiek van hun ouder(s)/opvoeder(s). Dergelijke problematiek vormt met 

name een risico voor de veiligheid en de ontwikkeling van een kind als de problematiek 

ernstig is, als er sprake is van een combinatie van (chronische) problemen of als deze 

problematiek leidt tot problemen op andere leefgebieden.

Professionals die zorg bieden aan volwassenen en/of jeugdigen dienen af te gaan op 

signalen die zij bij hun volwassen cliënten zien. Dat betekent dat zij zich af moeten 

vragen of de problemen van hun cliënt schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de 

kinderen van hun cliënt én als dat het geval is, daarnaar handelen.

Het effect van signalen bij opvoeders op de veiligheid van het kind

• De ouder/opvoeder is verwaar-
loosd, mishandeld of misbruikt

• De ouder/opvoeder is als kind 
uit huis geplaatst

• De ouder/opvoeder is op jonge 
leeftijd (< 18 jaar) ouder 

 geworden
• De ouder/opvoeder heeft eerder 

een kind mishandeld
• Er is geweld gebruikt naar 
 anderen
• De ouder/opvoeder is bekend 
 (geweest) met een psychische 

stoornis 

• Suïcidale of moorddadige 
 gedachten en/of gedrag bij de 

ouder/opvoeder op enig 
 moment
• De ouder/opvoeder is bekend 

met het gebruik van middelen 
op enig moment

• Contacten met politie/justitie
• Negatieve/vermijdende/
 ambivalente houding van de 
 ouder/opvoeder ten opzichte 

van hulpverlening en interventies 
• Gebrek aan beheersing van 

boosheid, aandrang of lust 

• Moeite met opvangen van 
 tegenslagen
• Zorgen over bewustzijn van 

goed en kwaad, schuld en plicht
• Beperkte (vermogens tot) 
 zelfreflectie
• Impulsief in denken en nemen 

van beslissingen
• Gevolgen niet kunnen overzien
• Oorzaken van problemen buiten 

zichzelf leggen
• De ouder/opvoeder wordt over-

vraagd, ervaart stress
• Emotionele instabiliteit

Signalen
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(Vermoeden van) huiselijk geweld en mishandeling:
Veilig Thuis 0800-2000
Overige vragen:
Sociaal Buurtteam 045-5604004


