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Risicovol ouderschap en Risicofactoren van kindermishandeling



Programma

• Opening: Simone Kukenheim - Wethouder Onderwijs, Jeugd en 
Diversiteit

• Wat is de meest actuele kennis over risicofactoren
van kindermishandeling?
dr. M. Assink en dr. C. van der Put (Universiteit van Amsterdam)

• Wat weten we over risicovol ouderschap?
dr. M. Oosterman en prof. dr. C. Schuengel (Vrije Universiteit)

• Wat is de relatie tussen risicovol ouderschap en 
verstoord gehechtheidsgedrag?
kinder- en jeugdpsychiater F. Scheper (MOC ´t Kabouterhuis)
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Wat is de meest actuele
kennis over risicofactoren
van kindermishandeling?

dr. M. Assink en dr. C. van der Put (Universiteit
van Amsterdam)
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Risicofactoren voor 
kindermishandeling

Mark Assink
Claudia van der Put
Kimberly Kuiper
Tim Mulder
Geert-Jan Stams

Een meta-analytisch onderzoek naar 
risicofactoren voor seksuele mishandeling, 

fysieke mishandeling en verwaarlozing

Universiteit van Amsterdam
Programmagroep Forensische 

Orthopedagogiek



Theorie (1)

§Risicofactoren (gedragingen / omstandigheden / 
kenmerken) vergroten de kans op kindermishandeling 
(KM; Flisher et al., 1997; Kraemer et al., 2001)
§Theorie: KM is gevolg van cumulatie van risicofactoren
§ Belsky (1980, 1993)
§ Risicofactoren op vier niveaus:

(1) Verleden van ouders/verzorgers (ontogenetische
ontwikkeling);

(2) Eigenschappen van kind en gezin (microsysteem);
(3) Eigenschappen van werk van ouders, gemeenschap waarin 

gezin leeft, sociale steun van de omgeving (exosysteem);
(4) Houding/attitude van maatschappij t.a.v. kinderen en 

mishandeling (macrosysteem).



Theorie (2)

§Ontstaan van KM (en de herhaling daarvan) wordt 
bepaald door balans van risico- en protectieve factoren
§Veel verschillende factoren → veel verschillende 

wegen die leiden tot KM

Grote rol intergenerationele overdracht
§Ouders zelf slachtoffer van KM → Mishandeling eigen 

kind
§Bevestiging van continuïteit in kindermishandeling over 

tijd door kwalitatieve review van Thornberry et al. 
(2012)



Vormen van kindermishandeling
Voorbeelden van actieve vormen van mishandeling
§ Fysieke mishandeling;
§Emotionele mishandeling;
§Seksueel misbruik.

Voorbeelden van passieve vormen van mishandeling
§ Fysieke verwaarlozing;
§Emotionele verwaarlozing;
§Medische verwaarlozing.

§Verschillende risicofactoren voor verschillende vormen 
van mishandeling (e.g., Chaffin, 2006)



Doelen huidig onderzoek
§Veel onderzoek naar afzonderlijke risicofactoren 

beschikbaar, maar (heel) weinig geïntegreerde 
overzichtsstudies naar effecten van risicofactoren
§Meta-analyse Stith et al. (2009), maar:
§ Seksuele kindermishandeling ontbreekt;
§ Achterhaalde statistische analyses;
§ Samenvatting van gepubliceerde studies tot 2003.

§Doelen huidig onderzoek
1. Vaststellen van effecten van risicofactoren voor 

slachtofferschap van (1) seksuele KM, (2) fysieke KM, 
en (3) verwaarlozing;

2. Vaststellen van effect van intergenerationele overdracht.



Onderzoeksrelevantie
§Kennis over risicofactoren is relevant voor:

(1) Vergroten van inzicht in etiologie;
(2) Ontwikkeling/verbetering instrumenten voor 

risicotaxatie (statische én dynamische factoren 
kunnen bepalend zijn voor het risico);

(3) Ontwikkeling/verbetering instrumenten voor
behoeftetaxatie (dynamische factoren 
representeren de zorgbehoeften);

(4) Ontwikkeling/verbetering van interventies gericht 
op voorkomen van (herhaling van) KM.

§ (2) en (3) vloeien voort uit risico- en behoefteprincipe van RNR-
model (Andrews & Bonta, 2010; Andrews, Bonta, & Hoge, 1990) 
toegepast op kindermishandeling.



Methode
§In totaal 4 meta-analyses
§Seksuele KM;
§Fysieke KM
§Verwaarlozing;
§ Intergenerationele overdracht.

§Procedure per meta-analyse
1. Relevante wetenschappelijke studies zoeken in 

databases;
2. Informatie extraheren uit de studies (coderen);
3. Statistische analyses;
4. Rapporteren.



Resultaten (1) - Risicofactoren voor seksuele kindermishandeling
Ouderlijk verleden van KM 0.335
Eerdere of gelijktijdige vormen van KM 0.271
Kind heeft mentale, fysieke, of gedrags-problemen 0.260
Kind is van vrouwelijk geslacht 0.256
Kind heeft schoolgerelateerde problemen 0.239
Problematisch functioneren van het gezinssysteem 0.235
Fysiek geweld in de thuisomgeving van het kind 0.220
Kind woont (tijdelijk) niet bij de biologische ouders 0.208
Problemen tussen ouders (b.v. huwelijksconflicten) 0.200
Ouderlijke mentale of fysieke problemen 0.177
Problemen in de ouder-kindrelatie 0.166
Problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouders 0.162
Kind woont niet met twee biologische ouders 0.157
Inadequaat opvoedgedrag van ouder(s) 0.131
Laag gezins-SES 0.126
Ouderlijke leeftijdsfactoren (hele jonge of oude ouder(s)) 0.118
Laag opleidingsniveau van ouder(s) 0.104
Middelengebruik door het kind 0.065



Resultaten (2) - Risicofactoren voor fysieke kindermishandeling
Antisociaal en delinquent gedrag van ouder(s) 0.493
Ouder(s) ervaart stress 0.488
Disfunctionele attitudes, waarden en normen van ouder(s) 0.487
Eerdere of gelijktijdige vormen van KM 0.453
Ouderlijk verleden van mishandeling 0.335
Problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouder(s) 0.306
Inadequaat opvoedgedrag van ouder(s) 0.292
Problemen in de ouder-kindrelatie 0.287
Fysiek geweld in de thuisomgeving van het kind 0.276
Lage gezins-SES 0.259
Prenatale / perinatale problemen 0.221
Ouderlijke mentale of fysieke problemen 0.218
Problematisch functioneren van het gezinssysteem 0.217
Kind heeft mentale, fysieke, of gedragsproblemen 0.204
Laag opleidingsniveau van ouder(s) 0.196
Kind heeft gebrekkig(e) sociaal netwerk/sociale vaardigheden 0.194
Problemen in interactie tussen ouders 0.181
Ouder(s) is immigrant 0.178
Kind woont niet met twee biologische ouders 0.172
Gezin met meer dan 2 kinderen 0.171
Jonge ouder(s) 0.136



Ouder(s) ervaart stress 0.396
Problemen tussen ouders 0.335
Problematisch alcohol-/drugsgebruik van ouder(s) 0.279
Laag gezins-SES 0.253
Ouderlijke mentale of fysieke problemen 0.237
Prenatale / perinatale problemen 0.236
Ouderlijk verleden van mishandeling 0.231
Laag opleidingsniveau van ouder(s) 0.219
Problemen in de kindertijd van ouder(s) 0.219
Gezin met meer dan 2 kinderen 0.161
Kind woont niet met twee biologische ouders 0.150
Kind heeft mentale, fysieke, of gedragsproblemen 0.131
Kind heeft niet-Westerse etniciteit 0.111

Resultaten (3) – Risicofactoren voor verwaarlozing



Resultaten (4) – Interg. Overdracht

§Middelgroot effect van intergenerationele overdracht 
van (alle vormen van) kindermishandeling
(r = 0.327)

§De kans op intergenerationele overdracht van KM lijkt 
lager te zijn bij ouders die zelf zijn verwaarloosd (ten 
aanzien van andere vormen van KM)



Kernconclusies
1. Verschillende risicofactoren dragen bij aan risico op 

verschillende vormen van KM;
2. Vooral risicodomeinen gerelateerd aan ouders/verzorgers 

spelen een prominente rol en dit geldt voor alle vormen 
van KM;

3. Voorbeelden van belangrijke risicofactoren zijn
§ Ouders hebben een eigen verleden van slachtofferschap van KM;
§ Problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouders;
§ Psychiatrische problemen van ouders;
§ Problemen tussen ouders (zoals huwelijksconflicten).

4. Tussen de vormen van KM zijn verschillen in het 
belang van risicofactoren. Alleen bij seksuele KM 
relatief sterke kindfactoren;

5. Vooral aandacht voor factoren in de omgeving van het 
kind.



Discussie
§Overeenkomst met aanbevelingen van 

Samenwerkende Jeugdinspecties n.a.v. 
calamiteitenonderzoek in Amsterdam (2015):
§ In risicotaxatie meer aandacht voor ouderproblematiek;
§Kindsignalen niet doorslaggevend laten zijn in vaststellen 

van risico;
§Meer oog voor problematiek/onveiligheid in het verleden 

→ “Eerdere of gelijktijdige vormen van KM” belangrijke 
factor in huidig onderzoek;
§Huiselijk geweld (en getuige zijn daarvan) aanmerken als 

KM → “Fysiek geweld in thuisomgeving van het kind” 
belangrijke factor bij seksuele en fysieke KM.



Wat weten we over risicovol
ouderschap?

dr. M. Oosterman en prof. dr. C. Schuengel
(Vrije Universiteit)
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RISICOVOL OUDERSCHAPRISICOVOL OUDERSCHAP

NEJA ACTUALITEITEN COLLEGE 28/11/2016 
MIRJAM OOSTERMAN





Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

VERPLICHTE OPVOEDCURSUS?VERPLICHTE OPVOEDCURSUS?
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Parenting self-efficacy



Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

WANNEER IS OUDERSCHAP RISICOVOL? WANNEER IS OUDERSCHAP RISICOVOL? 

> Risicofactoren ≠ risicovol ouderschap

> Statische versus dynamische factoren (Stith et al. 2009) 

> Distale versus proximale factoren
> Screening & preventie:

focus op dynamische proximale factoren

24 NEJA actualiteiten college 28/11/2016

Risicovol ouderschap: 
Opvoedingspraktijken die een bedreiging 
vormen voor de ontwikkeling en veiligheid 

van kinderen



Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

DYNAMISCHE PROXIMALE RISICOFACTORENDYNAMISCHE PROXIMALE RISICOFACTOREN

> Cognities
- Laag opvoedvertrouwen (parenting self-efficacy)

> Emoties
- Ouderschapsstress

> Gedrag
- Opvoedingsgedrag

25 NEJA actualiteiten college 28/11/2016



Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

PARENTING SELF-EFFICACYPARENTING SELF-EFFICACY

Definitie parenting self-effiacy:
“the expectation caregivers hold
about their ability to parent
succesfully” (Jones en Prinz, 2005; Bandura, 
1977)

OPVOEDVERTROUWEN
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

OPVOEDVERTROUWENOPVOEDVERTROUWEN

laag
opvoed

vertrouwen
vermijding Gebrek aan 

succes

- Niveau
- Robuustheid
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

HOE MEET JE OPVOEDVERTROUWEN?HOE MEET JE OPVOEDVERTROUWEN?

Ik denk dat ik het fijn zal vinden om mijn kind te knuffelen

Ik denk dat ik de verzorging van mijn baby snel onder de 
knie heb

Ik heb vertrouwen in mijn rol als moeder

De gedachte dat ik alleen verantwoordelijk wordt voor 
mijn kind, beangstigt mij

Ik ben bang dat mijn geduld met mijn baby
beperkt zal zijn

Ik ben er niet zeker van hoeveel aandacht ik moet geven aan mijn baby

Ik verwacht dat ik mijn baby gemakkelijk kan
troosten als hij of zij huilt
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

OPVOEDVERTROUWEN: VAN PRE-
NAAR POSTNATAAL
OPVOEDVERTROUWEN: VAN PRE-
NAAR POSTNATAAL
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T1 T2 T3 T4 T5

geboorte

Vragenlijsten op 
5 tijdstippen:
T1 12w
T2 22w
T3 32w
T4 3m
T5 12m

> Minder stijging voor vrouwen met angst/depressie
klachten (Kunseler et al, 2014)

Verhage et al., 2013
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

OPVOEDVERTROUWENOPVOEDVERTROUWEN

30

Traumatische
achtergrond

daling
opvoedvertrouwen

Temperament
Negatieve emoties

Kunseler, 2015
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

MEER DALING IN OPVOEDVERTROUWEN BIJ VROUWEN
MET TRAUMATISCHE ACHTERGROND
MEER DALING IN OPVOEDVERTROUWEN BIJ VROUWEN
MET TRAUMATISCHE ACHTERGROND
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80

baby 1  baby 2

wel trauma
niet trauma

“   Gemakkelijk
temperament”

“Moeilijk
temperament”

Kunseler et al, 2016
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

LAAG OPVOEDVERTROUWEN EN STRESS VERSTERKEN 
ELKAAR
LAAG OPVOEDVERTROUWEN EN STRESS VERSTERKEN 
ELKAAR

laag
opvoedvertrouwen

stress

vermijding Gebrek aan 
succes
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

CENTRALE ROL OPVOEDVERTROUWEN?CENTRALE ROL OPVOEDVERTROUWEN?

(Jones & Prinz, 2005; Coleman & Karraker, 1998)

33

Angst/
depressie

Ouderschaps
stress

Opvoed
vertrouwen

Opvoedings
competenties

welbevinden
coping

Gedrag
kind

trauma

-
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-
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

OPVOEDVERTROUWEN MECHANISMEOPVOEDVERTROUWEN MECHANISME

Lesniowska et al, 2015

34

Opvoed
vertrouwen

Vermoeidheid/
depressie

Reactieve
disciplinering



Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

RISICIOVOL OPVOEDINGSGEDRAGRISICIOVOL OPVOEDINGSGEDRAG

- Lage sensitiviteit: van 
inconsistentie tot 
intrusief, vijandig of 
controlerend gedrag

- Negatieve 
disciplinering: dwang, 
dreigen, druk 
uitoefenen, straffen

(Chilamkurti & Milner, 1993; Lorber,
Felton, & Reid, 1984, Stith et al., 2009).

35
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

SCIENTIST PRACTITIONER PROJECT: OBSERVATIE VAN 
RISICOVOL OPVOEDINGSGEDRAG
SCIENTIST PRACTITIONER PROJECT: OBSERVATIE VAN 
RISICOVOL OPVOEDINGSGEDRAG

> Hoe komt risicovol opvoedingsgedrag tot uiting? (criteria, 
cut-off’s etc)
> Welke aspecten van risicovol opvoedingsgedrag hangen
samen met opvoedvertrouwen?
> kan risicovol opvoedingsgedrag betrouwbaar en
systematisch geobserveerd worden in de praktijk van 
hulpverlening?
> Ontwikkeling hanteerbaar instrument voor de praktijk
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Mirte Forrer



Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

SAMENVATTENDSAMENVATTEND

> Opvoedvertrouwen in samenhang met opvoedingsgedrag
belangrijke factoren in risicotaxatie en startpunt voor hulp
(behoeftetaxatie)

> Aandachtspunten:
- Wat zijn moeilijke situaties in het ouderschap voor deze

ouder?
- Hoe reageert de ouder op moeilijke situaties?
- Welke rol speelt stress?
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

INTERVENTIE: OPVOEDVERTROUWEN OF 
OPVOEDINGSGEDRAG?
INTERVENTIE: OPVOEDVERTROUWEN OF 
OPVOEDINGSGEDRAG?

> Veel interventies
mutimodaal: welke
componenten effectief? 

Voorbeeld Roskam et al, 
2015:
> Opvoedvertrouwen en
opvoedingsgedrag beiden
effectief, maar voor
verschillende uitkomsten
bij het kind
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

HOE BEVORDER JE OPVOEDVERTROUWEN? HOE BEVORDER JE OPVOEDVERTROUWEN? 
> positieve aanmoediging werkt averechts als de eigen
ervaringen van ouders anders zijn: DALING 
OPVOEDVERTROUWEN

TAAK 1                                                TAAK 2
verbale positieve negatieve feedback 

feedback          

39

Reactie ouder Reactie ouder
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Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

MET DANK AAN:MET DANK AAN:

> Deelnemers aan Generaties2

> De tien vrouwen van ‘Jong & Ouder’
> Verloskundigen praktijken en jeugdhulpinstellingen

> Het Generaties2 team 
>Carlo Schuengel (co-pi), Marielle Bonnet: lijn risicovol ouderschap binnen
Generaties2 

Project website: www.generaties2.nl
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Wat is de relatie tussen
risicovol ouderschap en 
verstoord gehechtheidsgedrag?

kinder- en jeugdpsychiater F. Scheper (MOC ´t 
Kabouterhuis)

NEJA Actualiteitencollege 2016 41
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Risicovol Ouderschap en 
Verstoord Gehechtheidsgedrag

Door: F.Y.Scheper, kinder- en jeugdpsychiater MOC ‘t Kabouterhuis, 
onderzoeker Vumc kinder- en jeugdpsychiatrie 

In samenwerking met: L. Jansen, A. de Vries, Th. Doreleijers, C. Schuengel



MOC ‘t Kabouterhuis
Medisch orthopedagogisch centrum

Diagnostiek en behandeling jonge kinderen (0-7 jaar) met ernstige  
gedrags- of ontwikkelingsproblemen

Risicovol ouderschap
Hechtingsproblemen 



Verstoord 
gehechtheidsgedrag
DSM-5 
- Reactieve hechtingsstoornis (RAD)

=> geinhibeerd gehechtheidsgedrag 
- Sociaal ontremd contactstoornis (DSED)

=> gedisinhibeerd gedrag, sociaal ontremd contact

Extreem insufficiënte zorg als oorzaak 
Temperament



Voorkomen en relevantie

1.Hoe vaak komen symptomen van RAD en DSED voor 
2.en is dit klinisch relevant
Jonge kinderen, emotionele- en gedragsproblemen
141 thuiswonende kinderen vergeleken met 59 kinderen in pleeggezin



Symptomen RAD en DSED in thuiswonende 
kinderen komen voor
Disturbances of Attachment Interview (DAI)

Thuiswonend Pleeggezin

Symptomen RAD 9% 27%
(Geinhibeerd gedrag)

Symptomen DSED 42% 51%
(Gedisinhibeerd gedrag)



Aanwijzingen voor klinische relevantie

Symptomen RAD - klinische mate van emotionele en
gedragsproblemen bij kinderen
(Child behavior checklist)

Symptomen DSED - klinische mate van 
gedragsproblemen bij kinderen
(Child behavior checklist)

Symptomen DSED - meer ouderlijke stress (p = 0.005)

(Nijmeegse Ouderlijke Stress Index)



6% RAD symptomen & KM
21% DSED sympt & KM

-Kindermishandeling niet 
gezien of gerapporteerd

-andere factoren in 
opvoeding/ ouder-kind 
relatie 
-temperament, aanleg

Maar geen relatie met kindermishandeling
Maltreatment Classification System



Vervolg: risicovol ouderschap en 
temperament kind?
Is verstoord gehechtheidsgedrag gerelateerd aan 
1.Risicovol ouderschap

Vragenlijst psychische/lichamelijke klachten ouder (SCL-90) 

Dossieronderzoek of ouders bekend zijn met mentale/lichamelijke

stoornis, slachtoffer van kindermishandeling (MCS)

2.Temperament kind
Vragenlijst (CBQ) temperament kind door ouders

Bij 267 kinderen (1.5-7 jaar) verwezen naar ‘t Kabouterhuis



Risicovol ouderschap 72%



Kindermishandeling door ouder 37%



Risicovol ouderschap – niet vaker verstoord 
gehechtheidsgedrag



Symptomen RAD en DSED-
wel relatie met temperament



Symptomen RAD: aanwijzing voor interactie

kinderen met minder 
zelfcontrole 
(temperament):

Hoe ernstiger 
angst/depressie bij 
moeder, hoe meer RAD 
symptomen



Take home messages 1 

Verstoord gehechtheidsgedrag, symptomen van RAD en DSED, 
komen voor bij klinisch verwezen thuiswonende kinderen

Verstoord gehechtheidsgedrag is NIET een gouden standaard voor 
in kaart brengen van risicovol ouderschap of kindermishandeling

Het ontbreken van kind signalen wil ook niet zeggen dat er geen 
risicovol ouderschap of kindermishandeling is 



Take home messages 2

Symptomen DSED - ouderlijke stress
Symptomen RAD – relatie met depressie/angst M afhankelijk van 

temperament kind

Er is meer onderzoek nodig, o.a. naar beloop van RAD en DSED 
symptomen

Ondertussen in de praktijk: diagnostiek nodig naar zowel 
ouderschap, als kindkenmerken, als de ouder-kind relatie

Interventie voor preventie en/of behandeling 
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Bedankt en tot ziens!


