Risicofactoren voor kindermishandeling
Ouderfactoren
1. In het verleden gepleegde mishandeling van een kind
2. De ouder/verzorger zelf slachtoffer van kindermishandeling
3. ernstige psychische stoornis/psychiatrische stoornis
4. suïcidale of agressieve/gewelddadige gedachten
5. problemen met middelengebruik
6. extreme minimalisering of ontkenning van kindermishandeling
7. persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door boosheid, impulsiviteit of instabiliteit
8. negatieve houding ten opzichte van interventies
Ouder-kind factoren
1. Problemen met kennis over de opvoeding van kinderen, opvoedingsvaardigheden,
en/of attitudes
2. vervormde opvattingen ten aanzien van het kind
3. problemen in interactie tussen ouder en kind (vijandigheid, weinig affectie)
4. Kwetsbaarheidfactoren van het kind
5. Kwetsbaarheidverhogende kenmerken van een kind
Gezinsfactoren
1. Gezinsstressoren
2. Sociaal-economische stressoren
3. ontoereikende sociale steun
4. Relationeel geweld
Kwetsbaarheidfactoren van het kind
1. Te vroeg geboren
Bij te vroeg geboren baby’s bestaat het risico dat, onder meer door verblijf in de
couveuse, de hechting tussen moeder en kind een valse start maakt: de moeder
heeft moeite het kind te accepteren en voelt te weinig liefde voor het kind.
2. Huilbaby
Een huilbaby vraagt veel geduld van de ouder. De huilbuien kunnen de huilbuien de
ouder op een gegeven moment te veel worden.
3. Kind met een handicap
De opvoeding van het kind kan een ouder die toch al onder druk staat, nog zwaarder
vallen als de zorg verhoudingsgewijs veel tijd en energie vraagt.
4. Druk kind
Drukke kinderen gunnen hun ouders haast geen moment rust, iets waar ze zelf niets
aan kunnen doen. Dag en nacht hebben ouders hun handen vol aan het kind: telkens
moeten zij ingaan op de aandacht die het kind vraagt, telkens moeten zij het kind
terechtwijzen omdat het ongehoorzaam is.
5. Ongewenst kind
Wanneer het kind ongepland komt, is de geboorte een verandering die de ouder te
zwaar kan vallen. Hobby’s, uitgaan, contact met vrienden, het zal allemaal op een

© NHTC 2011

tweede plan komen te staan. Als een ouder daar niet aan toe is, ligt mishandeling of
verwaarlozing op de loer. Vooral bij jonge ouders is er kans op problemen.
6. Stiefkind
Het komt voor dat een stiefouder een kind uit een eerdere relatie van de partner niet
accepteert. Het kind wordt tot zondebok. Het kind krijgt het dubbel zwaar als ook de
eigen ouder de ergernissen over de vroegere relatie uit in psychische of lichamelijke
mishandeling of verwaarlozing van het kind.
Kindermishandeling is nooit de schuld van het kind, de verantwoordelijkheid voor het welzijn
van het kind ligt bij de volwassene. Onderstaande risicofactoren zijn dus geen
omstandigheden die het kind ‘medeplichtig’ maken; ze maken het kind extra kwetsbaar. Die
omstandigheden maken dat de opvoeding de ouders zwaarder valt dan anders.
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