
 

 Eindhoven, APRIL 2022 

Informatiebrief                               

Ontwikkelingen en informatie rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld 
 

Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 

Via deze Informatiebrief informeert RAK je graag over actuele ontwikkelingen c.q. wetenswaardigheden die te 
maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor gebruiken we informatie vanuit landelijke 
websites én nieuws en relevante zaken vanuit social media. Wist je dat onze informatiebrieven ook op de 
website regionaleaanpakkindermishandeling.nl terug te vinden zijn? 
 
Regionale Aanpak kindermishandeling (RAK) brengt het onderwerp kindermishandeling structureel onder de 
aandacht. Dit doen we door, samen met verschillende organisaties, een sluitende aanpak te organiseren.  
Een sluitende aanpak bereiken kunnen we niet alleen; dat lukt alleen samen met de aandachtsfunctionarissen 
en (netwerk)organisaties.  
RAK is onderdeel van Lumens, ontwikkeld binnen een regionaal samenwerkingsverband - gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. 

 

HUISELIJK GEWELD & (KINDER)MISHANDELING  

 
Hoe zou jij reageren op deze casus?  

Via LinkedIn deelde Augeo Foundation een poll over een casus waarbij moeder een alcohollucht om 
haar heen had hangen. Het overgrote deel van de professionals zou dit melden bij Veilig Thuis volgens 
de poll. Hoe zou jij reageren? De stappen van de meldcode helpen je zorgvuldig te handelen.    

 
Indrukwekkend filmpje over Münchhausen-by-proxysyndroom  

In deze documentaire wordt een moeder uit Colorado aangeklaagd vanwege de dood van haar 
dochter. Onderzoekers geloven dat hier sprake is van een vorm van kindermishandeling 
waarbij de pleger doet alsof een kind ziek is: het Münchhausen-by-proxysyndroom.  

Op de website van het Nederlands Jeugd Insitituut vind je meer informatie over deze vorm van 
kindermishandeling.  
 

 
Waarom ga je niet weg?  

Op de website waaromgajenietweg.nl vertellen twee buurvrouwen hun waargebeurde verhaal. De 
één is slachtoffer van huiselijk geweld en de ander vangt haar op. Veilig Thuis en RadboutUMC 
hebben samen de website gemaakt om omstanders van huiselijk geweld handvaten te bieden om 
wat te doen.  

 

 
Infographics: gevolgen ingrijpende jeugdervaringen op gezondheid 

Gemakkelijk uitleggen wat de impact is van een ingrijpende jeugdervaring (ACE)? Deze infographics 
zijn ontwikkeld door Augeo Foundation in samenwerking met Samenwerkende Gezondheidsfondsen. 
Een overzicht van de lichamelijke gevolgen van o.a. lichamelijke of psychische mishandeling wordt 
duidelijk in deze infographic. De infographic over mentale gezondheid laat zien dat geweld in de jeugd 
effect heeft op despressiviteit, schooluitval en angststoornissen.  

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.linkedin.com/posts/augeo-foundation_de-5-stappen-van-de-meldcode-augeo-foundation-activity-6912375368834269184-BkW7?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/
https://youtu.be/O86GcHKao8s
https://www.nji.nl/kindermishandeling/m%C3%BCnchhausen-by-proxysyndroom
https://waaromgajenietweg.nl/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/ingrijpende-jeugdervaringen-kunnen-ziekten-veroorzaken/?utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=5af2d40d63-220407_NLT_APR&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-5af2d40d63-45498890&ct=t(220407_NLT_APR)
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/ingrijpende-jeugdervaringen-kunnen-ziekten-veroorzaken/-/media/Files/Bibliotheek/Infographic-ACEs-3-fysieke-gezondheid.ashx
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/ingrijpende-jeugdervaringen-kunnen-ziekten-veroorzaken/-/media/Files/Bibliotheek/Infographic-ACEs-4-mentale-gezondheid.ashx
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/
https://youtu.be/O86GcHKao8s


 

 
Huiselijkgeweld.nl 

Ken je de website huiselijkgeweld.nl al? Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport heeft alle landelijke informatie rondom de aanpak van huiselijk geweld 
gebundeld. Zo vind je informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld 
en kun je je abboneren op een nieuwsbrief.  

 

 
Waarom elke school moet lesgeven over kindermishandeling  

Hoe kindermishandeling te behandelen in de klas? In dit interview vertelt orthopedagoog Jeanne 
Gubbels over haar onderzoek naar voorlichtingsprogramma’s over kindermishandeling op scholen. Ze 
geeft 6 tips voor scholen om kindermishandeling in de klas te bespreken. Leerkracht Ernst van der 
Klauw deelt zijn eigen ervaringen in het lesgeven over kindermishandeling. Hij benoemt welke 
positieve effecten hij al heeft gemerkt bij leerlingen.  

 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG & SEKSUEEL GEWELD 

 
Lesaanbod: Handreiking Seksueel misbruik  

“Gemiddeld zit in iedere klas op de basisschool een leerling die seksueel wordt misbruikt.” 
Aldus Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit. Daarom maakten zij deze Handreiking Seksueel 
misbruik voor leerkachten. Hierin staan concrete tips over hoe te signaleren, bespreekbaar 
maken en handelen bij vermoedelijk seksueel misbruik. Op de website seksuelevorming.nl is 
dit en meer lesaanbod op het gebied van seksualiteit terug te vinden.  
 
Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie biedt op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag en wensen rondom relaties en seksualiteit ook preventief 
aanbod. Kijk hier wat No Shhhame inhoudt; het bevat voorlichting, training en 
bewustwordingsacties.  
 

 
#IkZegErWatVan  

Vanuit Rutgers en Atria is de campagne Generatie Ja…En? Gestart met de 
#IkZegErWatVan. Traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden 
moeten gedragen worden besproken door jongeren in de leeftijd van 17 en 23 jaar. Op 
de website van de campagne is o.a. een filmpje en vriendencheck te vinden voor 
jongeren en een lesbrief voor scholen.  

 

 

 

 

 

https://www.huiselijkgeweld.nl/
https://www.augeomagazine.nl/aan-de-slag-met-kennis-augeo-magazine-onderzoeksspecial/onderwijs-voorlichting-op-scholen-over-kindermishandeling-of-rechten-van-het-kind
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/04/Handreiking-seksueel-geweld-colofon.pdf
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/04/Handreiking-seksueel-geweld-colofon.pdf
https://seksuelevorming.nl/lesaanbod/handreiking-seksueel-misbruik/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/preventie/
https://generatiejaen.rutgers.nl/


 

KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS 

Start in september: Kinderen uit de Knel  

Na de zomer start een groep Kinderen uit de Knel bij de Combinatie Jeugdzorg. Dit is een 
behandelprogramma voor ouders en kinderen die met complexe scheidingen te maken hebben. 
Hiervoor is een verwijzing nodig. Klik hier voor meer informatie.  

 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

 
Gratis webinar: Hoe krijg je seks je organisatie in?   

FABRIEK69 biedt op maandagavond 20 juni een gratis webinar over seksualiteit binnen organisaties. 
Hoe kun je dit thema opnemen in werkprocessen om adhoc reacties op incidenten te voorkomen?  
 
 

Gratis LIVE workshop Hechting: 16 juni   

Op 16 juni geeft Simone Vermeer een Workshop Hechting in Wijkcentrum Blixems te Eindhoven. Als 
jeugdprofessional werkzaam in de gemeente Eindhoven kun je gratis deelnemen. Voor meer informatie 
kijk op onze website. Aanmelden kan via info@rak-eindhoven.nl.  

 
Online leersessies: Samenwerken bij Kindermishandeling 

In de maanden mei en juni bieden het CCV, NJI en Movisie gratis online leersessies aan rondom 
het thema kindermishandeling. Het doel is om de integrale ketenaanpak te versterken en zo 
huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Kijk op de website welke leersessies er 
allemaal gegeven worden en meld je aan! 

 

 
Webinar over seksueel misbruik binnen het gezin/familie 

Het Institute for Chronically Traumatized Children biedt op 20 juni in de avond een 
webinar aan waarin vragen worden besproken als; hoe kan iemand zijn eigen kind 
misbruiken? Hoe ziet de behandeling van plegers eruit? Hoe effectief is de behandeling 
van plegers? Etc. Kijk hier voor meer informatie over het webinar.  

 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

 
Kinderen in onveilige gezinnen vertonen overlevingsgedrag 

In dit interview omschrijft orthopedagoog Nanda de Bruin dat gedrag wat voortkomt 
uit kindermishandeling of huiselijk geweld niet altijd goed gelabeld wordt. Nanda legt 
uit hoe verkeerd gestelde diagnoses schadelijk kunnen zijn voor kinderen.  

 

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/04/Groepsprogramma-Kinderen-uit-de-knel-1.pdf
https://www.fabriek69.nl/evenement/gratis-webinar-hoe-krijg-je-seks-je-organisatie-in/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/workshop-hechting-16-juni-2022/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/workshop-hechting-16-juni-2022/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://www.nji.nl/nieuws/samenwerken-bij-kindermishandeling?utm_medium=email
https://www.ariannestruik.com/calendar/webinar-wat-iedere-professional-zou-moeten-weten-over-plegers-van-seksueel-misbruik-en-niet-beschermende-ouders%EF%BF%BC/?lang=nl
https://nivoz.nl/nl/kinderen-uit-onveilige-gezinnen-krijgen-vaak-onterecht-een-label-opgeplakt


 

 
Blog: Niet verder vertellen   

De Academie voor Praten met Kinderen heeft een blog over wat te doen als een kind geheimhouding 
van je vraagt. Hoe ga je zo’n gesprek aan met een kind? In de blog lees je tips over het omgaan met een 
verzoek tot geheimhouding. Het artikel is al uit 2015, maar nog steeds relevant. 
 
 
 

BOEKEN – FILMS – TV – PODCASTS   

 
Gratis E-Book: Wij, de kinderen scheiden mee   

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is een methodiek voor kindercoaches om te helpen bij de 
verwerking van een scheiding. Zij hebben een gratis e-book uitgebracht gericht aan alle ouders die gaan 
scheiden. Er staan praktische tips en ervaringsverhalen van kinderen in.  
 
 

 
Documentaire: “Wij praten niet”  

Minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting herkennen zichzelf niet altijd als slachtoffer. 
Zelden wordt aangifte gedaan. Op NPO 2 is de documentaire “Wij praten niet” over seksuele 
uitbuiting van jongeren uitgezonden op 12 april. Kijk hem hier terug.  
 
De NOS schreef eerder al in artikel over de hoge drempel voor jonge slachtoffers van 
mensenhandel bij het doen van aangifte.  Ook dit artikel is terug te lezen.  
 
 
 

 

 
WIJ...doorbreken de cirkel van geweld! 

In aflevering 2 van deze podcast vertellen Jacob, Liane, Nina en Wouter over persoonlijke 
ervaringen met kindermishandeling en -misbruik. De verhalen maken onderdeel uit van 
een reizende tentoonstelling van Stichting Open Mind “WIJ… doorbreken de cirkel van 
geweld”.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ideeën, tips, mededelingen, vragen?  
Deel ze met ons: info@rak-eindhoven.nl 
 
Team RAK: 
Karin Sesink, coördinator RAK 
Trudy van Moorsel, projectmedewerker RAK  

 
 
 

https://academiepratenmetkinderen.nl/niet-verder-vertellen/
https://www.dekinderenscheidenmee.nl/wp-content/uploads/2019/05/E-book-Wij-de-KInderen-Scheiden-Mee.pdf
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2022/wij-praten-niet.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2022/wij-praten-niet.html
https://nos.nl/artikel/2424458-intimidatie-en-drempels-minderjarigen-doen-zelden-aangifte-van-mensenhandel
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/wij-aflevering-2-kindermishandeling-en-misbruik/id1536552267?i=1000530730083
https://www.stichtingopenmind.nl/wij/
mailto:info@rak-eindhoven.nl

