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Wat te doen bij twijfel over kindermishandeling
Neem contact op met het AMK (www.amk-nederland.nl)
Onderstaande checklist is een leidraad voor wie twijfels heeft over 
kindermishandeling.

Signalen algemeen
Veranderde algemene indruk van het kind die door de professional niet 
te verklaren is
Verminderde leerprestaties (cijfers, huiswerk, motivatie)
Veranderde of ambivalente stemming (agressief, druk, opgewekt, 
terneergeslagen)
Verminderde of verslechterde relatie met leeftijdsgenoten (conflicten, 
terugtrekken, beinvloeding)
Toenemende of regelmatig terugkerende lichamelijke klachten
Niet bij de leeftijd passende problematiek, gedrag of kennis
Herhaaldelijke constateringen door de professional
Problemen lijken in ernst toe te nemen of zich uit te breiden
Constateringen worden ook (gedeeltelijk) door een of meerdere andere 
personen gezien

Lichamelijke signalen 0-12 jaar
Onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen, bot-
breuken
Krab-, bijt- of brandwonden
Littekens
Slechte verzorging wat betreft kleding, hygiene, voeding
Onvoldoende geneeskundige/tandheelkundige zorg
Achter in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel, cognitief)
Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijk etc.
Vermoeidheid, lusteloosheid
Genitale of anale verwondingen
Jeuk of infectie bij vagina of anus
Opvallend vermageren of dikker worden
Recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen

Customize, print, share & USE this list at: checklist.com/checklist-kindermishandeling

https://checklist.com/checklist-kindermishandeling


Niet zindelijk (vanaf 4 jaar)
Afwijkende groei- of gewichtscurve
Kind dat niet goed gedijt
Kind komt steeds bij andere artsen/ziekenhuizen
Houterige manier van bewegen (benen, bekken 'op slot')
Pijn bij lopen en/of zitten
Overdraagbare aandoening
Slaapproblemen
Voeding/eetproblemen

Extra voor 12-18 jaar
Zwangerschap
Abortus
Vertraagd intreden puberteit
Anorexia/boulimia
Suïcidaal gedrag
Anorexia
Boulimia
Weglopen van huis
Crimineel gedrag
Verslaafd aan alcohol of drugs
Promiscuiteit/prostitutie
Relationeel geweld

Sociaal-emotionele en gedragssignalen 0-12 jaar
Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos
Teruggetrokken gedrag
In zichzelf gekeerd, depressief
Passief, meegaand, apathisch, lusteloos
Kind is bang voor de ouder
Plotselinge verandering in gedrag
Veel aandacht vragen op een vreemde manier
Niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met seksualiteit
Vastklampen of veel afstand houden
Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact
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Zelfverwondend gedrag
Overijverig
Jong of ouwelijk gedrag
Stelen, brandstichting, vandalisme
Altijd waakzaam
(Angst voor) zwangerschap
Lichaam stijf houden bij optillen
Angstig bij het verschonen
Extreem verantwoordelijkheidsgevoel
Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar)
Afwijkend spel (ongebruikelijke thema's die kunnen wijzen op kinder-
mishandeling)
Snel straf verwachten
Gebruik van alcohol of drugs
Agressieve reacties naar andere kinderen
Geen interesse in speelgoed/spel

Extra signalen bij meisjes met betrekking tot loverboys
Vermoeid en vermagerd
Stemmingswisselingen
Seksueel wervend gekleed
Automutilatie
Ineens veel geld en dure spullen
Verschillend gedrag vertonen in verschillende situaties
Steeds minder binding met thuis; veel op straat
Veel problemen thuis
Andere meisjes werven voor prostitutie of escortservice
Tatoeages (met een mannennaam)
Drugsgebruik
Schoolverzuim/spijbelen
Sporen van lichamelijk geweld

Typische kinderopvangsignalen
Regelmatig te laat opgehaald/ gebracht
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Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (belevenissen of 
ontwikkeling van) het kind
Afwijkend gedrag van het kind bij het halen en brengen door ouders
Zich niet willen uitkleden voor het slapen
Niet verschoond willen worden
Knijpen, bijten, haren trekken van andere kinderen
Kind wordt onverzorgd gebracht (bv.  hele volle luier, ongewassen, hongerig)

Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid
Typische onderwijssignalen

Leerproblemen
Taal- of spraakproblemen
Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties
Faalangst
Hoge frequentie schoolverzuim
Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven
Regelmatig te laat op school komen
Geheugen- of concentratieproblemen
Geen of weinig belangstelling 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
Onverzorgd naar school
Zonder ontbijt naar school/ geen lunchpakket
Ouders nemen schooladviezen niet over
Te hoge druk op schoolprestatie

Signalen gezin
Onveilige behuizing
Onhygienische leefruimte
Sociaal geisoleerd
Kind gedraagt zich anders als de ouders in de buurt zijn
Gezin verhuist vaak
Gezin wisselt vaak van huisarts, specialist of ziekenhuis
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Relatieproblemen van ouders
Lichamelijk/ geestelijk straffen is gangbaar
Gezin kampt met diverse problemen
Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
Sociaal-economische problemen: werkloosheid, uitkering, migratie
Veel ziekte in het gezin
Geweld tussen gezinsleden

Signalen van ouder
Ouder schreeuwt naar een kind of scheldt het kind uit
Ouder troost kind niet bij huilen
Ouder reageert niet of nauwelijks op het kind
Ouder komt afspraken niet na
Ouder heeft irreele verwachtingen van het kind
Ouder heeft ervaring met geweld uit eigen verleden
Ouder staat er alleen voor en heeft weinig steun uit de omgeving
Ouder weigert benodigde medische/geestelijke hulp voor kind
Ouder heeft psychiatrische/psychische problematiek
Ouder gedraagt zichzelf nog als kind
Ouder heeft cognitieve beperkingen
Ouder vertoont negatief en dwingend gedrag
Ouder belast kind met volwassen zorgen of problemen

Signalen zwangere vrouwen
Alcohol- of drugsgebruik
Roken
Afzijdig houden van prenatale zorg
Geen vaste verblijfplaats
Onverzorgd
Geisoleerd leven
Geen sociaal netwerk
Psychische problemen
Een verwarde indruk
Onvoorbereid op bevalling en/of komst kind
Verbergen zwangerschap
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Het kind niet willen
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