
Deze nieuwsbrief is een initiatief van 
de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Maak het verschil! In Nederland 
worden elk jaar 119.000 kinderen 
mishandeld! 

Dat is gemiddeld één kind per klas. Iedereen kent 

dus wel iemand die thuis niet veilig opgroeit. 

Kindermishandeling heeft grote gevolgen voor de 

ontwikkeling en de gezondheid van een kind.

In Limburg willen we dat kindermishandeling stopt. 

Daarom krijg jij deze krant. Lees hem zodat jij weet waar 

je op moet letten. Luister. Let op. Zoek hulp als er iets 

niets pluis is. Maak het verschil. Kindermishandeling 

stopt alleen als iemand iets doet. Die iemand kun jij zijn!

Er is maar één iemand nodig om 
kindermishandeling te stoppen…

Wat is kindermishandeling?

Meisjes worden vaker dan 

jongens slachtoffer van 

seksueel geweld.
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Slaan. Seksueel misbruik. Dat is 
kindermishandeling. Geen twijfel 
mogelijk. Maar wist je dat er meer 
vormen van kindermishandeling zijn?

 Als een kind geen warmte, liefde en geborgenheid  

 krijgt, of het kind krijgt bijna nooit positieve   

 aandacht of een complimentje dan noemen we 

 dat emotionele verwaarlozing. 

 Er is thuis veel ruzie of geweld. Een kind krijgt   

 niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. 

 Tanden poetsen, wassen, schone kleren en   

 passende schoenen, een bezoek aan de dokter 

 of tandarts is niet vanzelfsprekend. Dat heet   

 lichamelijke verwaarlozing. 

 Slaan, schoppen, kortom; alle vormen van lichamelijk  

 geweld. Dat is lichamelijke mishandeling. 

 Schelden, uitlachen, voor schut zetten, negeren,

 bang maken en kleineren zijn vormen van   

 emotionele mishandeling.

 Seksueel misbruik.

Ook als kinderen geweld in het gezin meemaken - als de 

ouders veel ruzie maken, bijvoorbeeld -  is dat een vorm 

van kindermishandeling. Vaak komen meer vormen van 

kindermishandeling tegelijk voor.

De gevolgen van 

kindermishandeling 

kosten onze samenleving 

ongeveer 1 miljard 

euro per jaar!

WEETJE



Als je een kleintje krijgt, kom je elf keer met 
je kindje bij het consultatiebureau. Daar 
kennen ze jou en je kind goed. Daarom 
kunnen ze je helpen als je vragen hebt over 
de opvoeding of het gedrag van je kind. 
Annette vertelt hoe ze dat doen.

‘Als een baby op zijn ouders kan rekenen, hecht hij zich goed 

aan de ouders. ‘Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van 

het kind’, vertelt Annette. ‘Daarom kijken we of het goed gaat 

tussen de vader en moeder en het kind. Soms maken wij ons 

zorgen over kinderen. Dan ziet onze arts, verpleegkundige of 

de assistente dat een kind heel druk is en dat ouders een kleine 

tik uitdelen. Of we zien dat de moeder er moe uitziet. Dan 

vragen we hoe het gaat. Een kind opvoeden is moeilijk. Daar 

kun je soms best hulp bij gebruiken.’

HULP
‘Wij veroordelen ouders nooit’, vertelt Annette. ‘Elke ouder wil 

het beste voor zijn kind. Daarom willen we helpen als ouders 

zich zorgen maken of als er problemen zijn. We praten daar 

samen met de ouders over. We vragen hoe ze het vinden om 

moeder of vader te zijn. Denken ze allebei hetzelfde over de 

opvoeding? Slapen ze goed? Zijn er geldzorgen? Hebben ze 

een goede band met hun kind? Dan merk je al snel of het goed 

of slecht gaat. Want als het slecht met jezelf gaat, is het extra 

moeilijk om goed voor je kind te zorgen.’

Hoe gaat het met 
jou en je kind?

Care Free — een app 
over kindermishandeling

Interview

Naomy Rojnik werd als kind zelf 
mishandeld. Nu werkt ze als pedagoog in 
de jeugdhulpverlening. Omdat ze kinderen 
die mishandeld worden wil helpen, maakte 
ze een app. De app Care Free geeft alle 
informatie die je zoekt. Handig als jezelf 
of iemand in je klas of vriendengroep met 
kindermishandeling te maken krijgt.

Annette Crombach is samen met Margret van der 

Loo aandachtsfunctionaris kindermishandeling bij de 

Jeugdgezondheidszorg van Meander in Parkstad. 

Alle artsen, verpleegkundigen en assistenten van het 

consultatiebureau volgen de Meldcode Kindermishandeling. 

Annette en Margret helpen hen hierbij. Zij oefenen met het 

team hoe je met ouders over kindermishandeling kunt praten. 

Samen bespreken ze hoe je ouders het beste kunt helpen als 

er zorgen zijn over ouder en kind.

ANNETTE CROMBACH

GEVOLGEN VAN KINDERMISHANDELING

Kindermishandeling heeft ernstige gevolgen. Je houdt er vaak je hele leven last van. Je kunt er 
letterlijk ziek van worden. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die als kind mishandeld 
zijn vaker ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en astma hebben. Ook ontwikkelen 
je hersens en je lichaam zich anders. Slachtoffers van kindermishandel hebben ook vaker 
gedragsproblemen en psychische problemen. 

Je eigen jeugd bepaalt voor een groot deel hoe je later zelf als ouder bent. Ben je slachtoffer van kindermishandeling dan 

is de kans groter dat je moeite hebt met de opvoeding van je eigen kinderen. Daardoor kunnen je eigen kinderen ook weer 

slachtoffer van kindermishandeling worden. De gevolgen van kindermishandeling zijn dus niet mis. Daarom is het zo belangrijk dat 

kindermishandeling stopt! Kindermishandeling herkennen is erg lastig. Er zijn veel verschillende signalen. 

Een signaal kan zijn, dat een kind; 

depressief is of een sombere indruk maak         bang is, snel schrikt         slecht slaapt, vaak moe is         last van concentratieproblemen 

heeft, of dingen slecht onthoudt         vaak buikpijn heeft         vaak slecht over zichzelf denkt         druk of juist heel stil is

Herken je deze signalen dan kan er sprake zijn van kindermishandeling. Er kunnen ook andere problemen met een kind zijn. Daarom is 

het heel belangrijk om deze signalen niet te negeren, maar te onderzoeken waar ze vandaan komen. Let op en stop!

OPGELUCHT
Annette merkt vaak dat ouders opgelucht zijn als ze kunnen 

vertellen dat ze het moeilijk hebben. Annette: ‘Als er hulp nodig 

is, geven we die. We gaan dan bijvoorbeeld thuis kijken. We 

vragen de ouders wat ze willen veranderen. Samen met ouders 

kijken we hoe dat kan. We oefenen samen hoe je een moeilijke 

situatie kunt aanpakken. Of – nog beter – hoe je die voorkomt. 

Wij geven hulp bij de opvoeding. Ook het maatschappelijk 

werk of andere instanties kunnen ouders helpen. De meeste 

ouders zijn blij met onze hulp. Want ze willen het heel graag 

goed doen. Alleen weten ze soms even niet hoe.’

TWIJFELS
Als je mishandeld wordt, vraag je je vaak af of dat normaal is. 

Je voelt dat het niet klopt. Maar je weet niet of dat echt zo 

is. En als het zo is, wat kun je dan doen? Wie kan je helpen? 

Naomy wist als kind niet waar ze terecht kon. Daarom wilde 

ze als student iets maken waar jongeren informatie over 

kindermishandeling konden vinden. Het moest gemakkelijk zijn. 

En het moest bij jongeren passen. Een app dus!

ANONIEM
De app is heel handig als je anoniem info wilt zoeken. Er worden 

geen gegevens bewaard. Ook zien anderen niet meteen dat 

de app over kindermishandeling gaat. Het beginscherm is heel 

neutraal, je kunt er snel naar terugklikken als iemand mee wil 

kijken. Naomy: ‘In het begin kies je je leeftijd. De app heeft 

twee delen: voor kinderen tussen 10 en 13 jaar én voor jongeren 

vanaf 13 jaar. Ben je 13 of ouder? Dan kun je ook aanklikken of 

je een jongen of een meisje bent. Je vindt er informatie over 

wat kindermishandeling is. Je leest er waarom mensen kinderen 

mishandelen en je kunt zien waar je hulp kunt krijgen.’

JE BENT NIET DE ENIGE
Naomy heeft ook verhalen van jongeren die met 

kindermishandeling te maken hadden in de app verwerkt. 

Naomy: ‘Het helpt als je weet dat jij niet de enige bent. 

Ook kom je er zo achter dat er verschillende vormen van 

kindermishandeling zijn. In de app kun je lezen welke soorten 

kindermishandeling er zijn en hoe je ze kunt herkennen.’

BEZORGD OVER JEZELF OF EEN ANDER
In de app zit een test. Die heet ‘Wat kan ik doen?’. Als je de vragen 

invult, kom je direct bij de informatie die je zoekt. De app is ook 

heel handig als je denkt dat een vriend of vriendin slachtoffer van 

kindermishandeling is. Dan kies je ‘Ik maak me zorgen om iemand 

anders’. Je krijgt dan tips om een gesprekje te beginnen. Ook vind 

je er informatie over instanties die je anoniem kunnen helpen. 

DUIZEND DOWNLOADS
Als je de app gebruikt, kom je erachter dat kindermishandeling 

nooit jouw schuld is. Naomy: ‘Kinderen willen niet dat de ouders 

of andere daders meteen gestraft worden. Maar ze willen wel dat 

er hulp komt. Dat wil de dader meestal ook. De app vertelt je wat 

je kunt doen. Ik ben er trots op dat de app al bijna 1.000 keer is 

gedownload. Ik ben blij met elk kind dat hulp krijgt!’

Je verraadt je ouders 
niet als je hulp vraagt. 

Je helpt ze juist!

IN DIT FILMPJE VERTELT 

NAOMY MEER OVER DE APP: 

Denk jij dat een kind slachtoffer is van kindermishandeling? Dan kun jij helpen 

om dat te stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Kindermishandeling is nogal wat. En 

je bemoeit je misschien liever niet met andermans zaken. Toch kun jij het verschil 

maken voor een kind. Maak eens een praatje met het kind of de ouders. Zo leer je 

hen beter kennen. Vraag hoe het gaat. Zeg wat je is opgevallen. Dat je je zorgen 

maakt. Is er iets waarmee je kunt helpen? Toon interesse in het kind. Praat vanuit 

jezelf. Wat valt jou op? Wat heb je gemerkt? Waar maak je je zorgen over? Laat 

merken dat je betrokken bent en wilt helpen. Veroordeel niet. Bedenk dat elke 

ouder, net als jij,  het beste voor zijn kind wil.

Zo start je een gesprekje — Voorbeeldzinnen 

Hoe gaat het met je zoontje? Ik hoor van mijn kind dat hij vaak buikpijn heeft. Wat 

vervelend. Het valt me op dat je dochter er zo moe uitziet. Heeft ze moeite met 

slapen? Of: Hoe laat moeten ze bij jou naar bed? Wat loopt je dochtertje moeilijk. 

Heeft ze zich geblesseerd?

Praat. Zoek hulp. Kom in actie! 

DOWNLOAD DE APP CARE FREE 

GRATIS IN DE APPSTORE!

ER IS HULP
Vind je het moeilijk om met het kind of de 

ouder te praten? Praat dan met iemand 

die jou kan helpen. Iedere school heeft een 

vertrouwenspersoon.

HANDIGE TELEFOONNUMMERS
Het Jeugdteam van je gemeente. Je vindt het 

nummer op de website van de gemeente

Veilig Thuis: Bel gratis 0800 – 2000. 
Elke dag 24 uur bereikbaar (anoniem bellen mag)

Kindertelefoon: Bel gratis én anoniem 

0800 – 0432. 
Elke dag van 14.00 tot 20.00 uur.

Moet er meteen hulp komen? 

Bel 112 voor de politie.
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Signaleringswaaier 
groot succes

Vorig jaar presenteerde Beweging Limburg 
tegen Kindermishandeling de signaleringswaaier 
kindermishandeling. Schoolmaatschappelijk werkster 
Pascale Beckers ontwikkelde deze waaier. In de waaier 
staat alle informatie over kindermishandeling handig 
bij elkaar. Hij is bedoeld voor leerkrachten en andere 
mensen die met kinderen werken. De waaier helpt hun 
om signalen over kindermishandeling op te pikken.

Er is heel veel belangstelling voor de waaier. Er zijn al meer dan 2300 

exemplaren verspreid. Veel basisscholen in Limburg hebben de waaier 

gekregen. De waaier was op drie designtentoonstellingen te zien. Daardoor 

maakten nog meer belangstellenden kennis met de waaier.

Wil jij de waaier bestellen? Dat kan via: 

limburgtegenkindermishandeling@prvlimburg.nl

BEWEGING LIMBURG TEGEN KINDERMISHANDELING

Praten over kindermishandeling is heel moeilijk. Toch is het nodig. Want kindermishandeling 
moet stoppen. In Limburg streeft de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling ernaar dat 
kindermishandeling steeds onder de aandacht blijft. 

De beweging bestaat uit 19 ambassadeurs dit zijn; burgemeesters, wethouders van verschillende Limburgse gemeenten, 

bestuurders van onderwijs en jeugd-gezondheids(zorg)organisaties, politie, openbaar ministerie en rechtspraak zijn ambassadeur 

voor de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Samen komen zij in actie voor de veiligheid van onze Limburgse kinderen. 

Hoe ze dat doen? Dat vertellen ze je in de filmpjes en blogs die je vindt op de website   www.devereniginglimburg.nl

Burgemeester Penn van Maastricht en gouverneur 

Bovens vertellen waarom zij ambassadeur zijn van 

de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Handle with Care. Zo werken scholen en de politie in 

Heerlen samen om kinderen te helpen als zij thuis te 

maken krijgen met huiselijk geweld.


