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I<eerzijde aan -ngreep in gez-n
Kindere uit huis plaatsen die door hun ouders worden mishandeld,
is niet altijd verstandig. Het kan traumatische gevolgen hebben.
Van onze verslaggeefster
Anneke Stoffelen
AMSTERDAM Hoe v r moet de over

heid gaan om dod lij ke kindermIS
handeling te voorkomen? Veel ver
der· dan n , stelde de Onderz ek 
raad voor Veiligheid deze week. Ki n
deren moeten sneller Ui l huis wor
den geplaatst. Maar deskundigen wr
de jeugdzorg vrezen de traumati
sche effec ten. 'Er is één ding dat hulp
verleners niet kun nen bie en , en dat
is de onvoorwaarde lij ke liefde van
een ouder voo r een ki nd', zegt direc
teur Maud Groenberg van Burea u
Jeugdzorg Zuid-Holland
De Onderzoeks ad sele te rde d
27 gruwelijkste voorva ll en tussen
2004 en 2007 en analyse rde op b 
sis daarvan wat er mis is mel jeugd
zorg. Op die methode valt wel wal af
te dingen Op dezelfde manier zou je
het niveau van de gezond lt idszorg
kunnen vaststellen door de ergste
medische misser van de afgelopen
tijd te onderzoeke ,of de kwaliteit
van de journalistiek door de 25 gr ot
ste canar s te ontleden.
'Vals alarm', schrijven forensisch
psy h loge Corine de Ruit r en kin
derarts Ferko Öry In reactie op het
onderzoek. 'Zo lang we ni l weten
hoe groot het percentage 'valse alar
men' in verhouding tot het percenta
ge 'missers' is, zijn concl usies over
27 geva llen te voorbarig.'
Hard en sneller ingrijpen in gezin
nen heeft een keerzijde en kan zwaar
n aumalische gevolgen hebben. Een
ki nd dat niet opgroeit bij zijn eigen
ouders, lOOpt ho dan ook schade op.
Hoeveel st rfgevallen moet je voor

komen om duizenden andere 'valse
al rmen' te compenseren? 'Die vraag
is bij na niet te b antwoorden'. /. gl
M riëlle Brun ing, hoogleraar jeugd
recht aan de Un iversiteit leiden.
Sinds de dood van peuter Savanna in
2004, die tierf door mishandeling,
is jeugdzorg een stuk voorzich[iger
ge orde n. Er volgden m ef~ uith uis
plaatslDgen ; het aantal klllde re n dat
jaarli jk door de rech ter onde r toe
zicht ordt gesleid, verdubbelde hel
afgelopen decenni uno Bnming:
'Nooit hadd n zoveel kinderen een
bescherming maalregeL'
Daarmee loopt Nederland inrerna
tionaal in de pas, zegt Caroline Vink
van het Nederlands jeugd Instituut,
auteur van het ra pport Jeu~dz org in
Europa. 'Ook in Engeland en Duiu.·
laud lil' Je dal door een aantal gruwe

'Je biedt ouders
hulp in het belang
van het kind'
lijke inciden ten een maatschappelij
ke discussie i losg b men. Ook
da r slreeft men naar en strengere
aanpak: Wel een verschil volgens
Vink: de beschikbaarheid van pleeg
gezinnen. Die is 1D Nederland veel la
ger dan in om ri ngende landen.
Dat is een probleem, wam wie kin
deren weghaal t bij ouders, moet wel
een be[er alrernatief bieden. Plaat
sing in een tehuis, z als bij g brc!k
aan p leegzorg vaak gebeurt, is data l-

Uithuisplaatsingen
Uit huls en onder toeZicht geplaatste kinderen. x 7.000
Nieuw aantal kinderen
Nieuw aantal uithuisplaatsingen
• (cijfers vóór 2007 met bekend)
onder toeZiCht geplaatst
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leen in dUl matische gevallen.
'Ook kindermishandeling kenL
gradaties', zegt directeur Groenbe.rg.
'Om het ruw te zeggen: de vader met
de bijl is een zeldzaam heid. In bijna
alle gevallen kom t mis handeling
oon uit onmach t. Wat Wij vee.i vaker
Zien, is bijvoorbeeld een werkloze va
de r die zich enkele keren per week
laat vollopen in de kroeg e daarna
th uis een klap uirdeelt.'
Ln rulke gevallen streeft Bureau
Jf'ugdlOrg ernaar een einde te ma
ken aan het geweld doo r ouders hulp
te bieden. Groenberg: 'In het rapport
liJh.-t het daarom ab of hulpverleners
te vaak de kant van ouders kiezen.
Maar je iedl die hulp ju ist In belang
van helkmd. UllOnderz.oekblijkldat
mishandelde kinderen achteraf bii
na alti jd zeggen: ik wilde niet weg bij
mijn ouders, ik vilde da.t het geweld
stopte. Die loyaliteit is enorm.'
Naar schatti ng sterv n er in Neder
land jaarlijks 35 kinderen aan mis
handeling d or een fa milielid. Vol
ge
MariëIle Brmting mo t bet
j ugd hulpverleners
ma kkelijker
w rd ngemaa kt oml tegrij pen .'ln
veel andere landen kan het oordeel
van de kinderrechter ook achwraf
plaatsvinden. Dat heeft ook nadelen ,
maar hulpverleners ku nn en dan wel
sneller hrlndelen.'
ok LOU hel helpen als artsen ver
pli t word D vermoedem van kin
dermishandeling te melden. denkt
de hoogleraar. 'Misschien kun i
door een betere aan pa k het aan ta l
t" rgevallen l rugbrengen tOlange
veer lwintig per jaar. Maar we moe
te n ook onde ogen zien; niet alle in
cidenten zIj n te voorkomen.'

