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Stoppen van geweld

'Uit eerder onderzoek en een heel groot onderzoeksprogramma wat we nu uitvoeren, waarbij we
gezinnen anderhalf jaar volgen, wordt duidelijk dat er een paar problemen zijn. Allereerst is het heel
moeilijk om het geweld in een gezin daadwerkelijk te stoppen. We zien dat het geweld toch vaak nog
doorgaat, ook al is er hulpverlening in het gezin of zijn ouders bijvoorbeeld gescheiden'.

Gevolgen van kindermishandeling
'Wat we ook zien is dat de gevolgen van kindermishandeling vrij ernstig zijn voor kinderen. Een op de
drie kinderen van de gezinnen die gemeld worden bij veilig thuis hebben een klinisch trauma. We
zien dat ook bij de ouders. Ouders hebben vaak een verleden van kindermishandeling wat er
uiteindelijk toe leidt dat ze nu zelf getraumatiseerd zijn en dat doorgeven aan de volgende
generatie'.

Onvoldoende gespecialiseerde hulpverlening beschikbaar
'Wij hebben nog steeds niet alles in beeld. We bereiken, denk ik, nog steeds alleen het topje van de
ijsberg. Wat we ook zien is dat de hulpverlening die beschikbaar moet zijn na veilig thuis
onvoldoende is. Gespecialiseerde hulp is nodig voor deze gezinnen omdat het vrij ernstige
problematiek betreft, die volgens ons, niet zomaar afgedaan kan worden door de sociale wijkteams
in de buurt'.

Inzetten op goede diagnose en adequate zorg
'Ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeenten realiseren wat de gevolgen zijn voor kinderen.
Trauma's die kinderen oplopen leiden uiteindelijk ook tot allerlei problemen op school, zoals
gedragsproblemen. Er moet hierin dus veel meer geïnvesteerd worden. Kijk naar het aantal
meldingen in je gemeente en vraag je af wat dit betekent als 1 op de 3 kinderen een trauma heeft. En
als 1 op de 6 ouders zelf getraumatiseerd is, hebben wij dan wel een zorgaanbod? Ik denk dat dat
heel belangrijk. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat binnen de jeugdhulp er kwaliteit aan

de poort is om een goede diagnose te stellen: wat is er precies aan de hand is het gezin. Natuurlijk is
het zo dat niet alle gezinnen ook gelijk alle zware problemen hebben. Maar bij die gezinnen waar
veel huiselijk geweld speelt of veel kindermishandeling is, daar moet ook gewoon zware zorg op.

