Inleiding

De makers van dit boekje : Marc de Kleijn, Dennis Kramer,
Darius Kuiper, Iris Brinkhuis, Keanu Lawalata, Aron
Hofman.
Waarom wij dit doen : Wij vinden het belangrijk om iets te
doen tegen kindermishandeling, want het is niet normaal
om je kind te mishandelen. Daarom doen wij dit en
steunen wij No Kidding.
In het boekje staan : Weetjes, wat je moet doen als het
voorkomt, feitjes en informatie over No Kidding.

Kijk ook op onze weblog op www.kidzwise.nl

Wist u dat…?

•

Er in Nederland per week 1 kind overlijdt aan
mishandeling!

•

Dat

er jaarlijks in Nederland 50.000 tot 80.000

kinderen worden mishandeld!
•

Dat kinderen tussen 8 en de 12 al te maken hebben
met seksueel mishandeling!

•

Dat er in Nederland 5000 probleemjongeren op een
wachtlijst staan!

•

Dat ieder half uur een poging tot zelfmoord wordt
gedaan door een scholier!

•

Dat er in Nederland 430.000 kinderen in armoede
leven!

•

Dat kinderen van alcoholisten 4 keer zoveel kans
hebben om zelf aan de drank te raken!

•

Dat er per klas 1 á 2 kinderen worden mishandeld!

Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing

Als er door de ouder geweld wordt gebruikt tegen hun
kinderen, zoals op de handen staan, slaan, schoppen,
knijpen,

krabben

en

laten

vallen,

wordt

een

kind

lichamelijk mishandeld. Er is sprake van lichamelijk
geweld als het vaker voor komt.
Bij

l i ch a m e l i j ke

verwa ar lo zing

verwaarloost de ouder de verzorging van
het kind op het gebied van voeding,
hygiëne en kleding. Ook een ouder die
geen enkele aandacht heeft voor de veiligheid van de
kamer

van het kind, of het kind regelmatig onbeheerd

alleen laat, verwaarloost haar of zijn kind.

Psychische mishandeling en verwaarlozing

Bij psychische mishandeling leeft het
kind in angst en onzekerheid. Er is
sprake van psychische mishandeling
als de ouders hun kind iets aandoen,
negeren of hoge verwachtingen van
hem/haar hebben. Hierdoor denkt het
kind dat hij alles fout doet. Dit is psychische mishandeling
omdat het kind gewoon wordt genegeerd door zijn/haar
ouders terwijl hij een heel mooi rapport heeft. Deze vorm
van mishandeling wordt het minst vaak herkend.
Psychische

verwaarlozing

lijkt

op

psychische

mishandeling. Bij psychische mishandeling is een ouder of
volwassene

zich

meer

bewust

van

zijn

gedrag.

Bij

psychische verwaarlozing is dat vaak minder. Het kind wil
graag liefde, warmte en bescherming. Dit heeft het kind
wel nodig om goed te kunnen ontwikkelen maar krijgt het
niet van zijn/haar ouders.

Seksuele mishandeling

In Nederland worden veel kinderen mishandeld, vaak
lichamelijk, maar ook vaak seksueel.
Bij seksuele mishandeling worden de kinderen misbruikt
of verkracht door ouderen.
Kinderen worden vaak onzeker van wat hun ouders bij hun
thuis doen.
Als

kinderen

bij

anderen

zijn

voelen

ze

zich

vaak

gekleineerd of afgewezen, omdat ze zien hoe de ouders
van hun vriendjes met hun kinderen omgaan.

Wat jij moet doen als iemand mishandeld wordt?

TIP1: Houd het kind in de gaten als je denkt dat er iets
aan de hand is!
TIP2:

Bel

het

Kindermishandeling

AMK

(Advies–

Nederland)

en

en

maak

Meldpunt
je

melding

duidelijk.
TIP3: Praat erover met mensen in je eigen omgeving en de
omgeving van het slachtoffer om er samen iets aan te
doen.
TIP4: Spreek je zorg uit naar collega’s, buren, vrienden en
familie
TIP5: Probeer er iets aan te doen door bijvoorbeeld
bewijzen te zoeken dat hij/zij echt mishandeld wordt.

Veel Nederlandse burgers leven in onwetendheid en
onderschatten de omvang van kindermishandeling. En
juist door deze onwetendheid en onderschatting kan
kindermishandeling blijven voortbestaan. Er is gebrek aan
zorg, ouderschapseducatie, en opvoedingsondersteuning,
preventie, opvang en behandeling van kinderen in nood.

No Kidding voert sinds 2004 campagne om de ernst en
omvang van kindermishandeling zichtbaar te maken.
Gelukkig

neemt

de

overheid

inmiddels

haar

verantwoording en staat kindermishandeling hoog op de
agenda. Desondanks blijft de aanpak van No Kidding
noodzakelijk.

Waar de overheid uitgaat van de slachtoffers die allemaal
de jeugdzorg moeten kunnen vinden, gaat No Kidding uit
van het gezonde kind dat rechten heeft. Waar de overheid
de

burger

aanspreekt

om

naast

professionals

ook

kindermishandeling te signaleren en dit te melden (in de
komende overheidscampagne), gaat No Kidding een stap
verder en zegt:

De zorg voor Nederlandse kinderen is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Onder het motto:
Geen liefdadigheid maar verantwoordelijkheid.

