
Risico- en beschermende factoren 
 
Risicofactoren voor kindermishandeling 
Ouders 

• mishandeling of verwaarlozing in eigen verleden 
• persoonlijkheidsstoornis: impulsiviteit, instabiliteit, agressie, suïcideneiging, moord 
• verslaving: alcohol, drugs, gokken 
• (lichte) verstandelijke handicap 
• ontkenning ernst mishandeling 
• verbaal of lichamelijk relationeel geweld 
• vader of moeder is jonger dan 20 jaar 
• alleenstaand ouderschap 
• mishandeling van een eerder kind 
• afhoudend jegens gezondheidszorg en hulpverlening (no-show’s) 

 
Omgeving 

• financiële problemen (armoede) 
• werkloosheid, lage opleiding, gebrek aan perspectief 
• weinig steun van familie en omgeving (isolement) 
• nieuwe migranten, illegalen 

 
Kind 

• ongewenst of tegenvallend kind 
• huilbaby 
• kind met (meervoudige) handicap 
• kind met ontwikkelings- en gedragsproblemen (ADHD, autisme, ODD) 
• prematuur of dysmatuur geboren kind 
• adoptiekind, pleegkind of stiefkind 
• groot gezin van drie of meer kinderen 
• kind dat eerder mishandeld is 

 
Gezin, interactie tussen ouder en kind 

• gebrek aan kennis over opvoeding, vreemde verwachtingen of opvattingen 
• negatieve ouder-kind interactie 
• ongewenste zwangerschap 
• negatief ervaren zwangerschap (medische complicaties, geweld, relatieproblemen) 
• stressfactoren in gezin (verhuizing, scheiding) 

 
 
Beschermende factoren 
Ouders 

• competentie en draagkracht: ouders kunnen opvoeding qua tijd en energie aan 
• positief zelfbeeld 
• partner ondersteunt en deelt in zorg en opvoeding 
• ouders hebben vervelende jeugdervaringen goed verwerkt 
• ouders kunnen steun putten uit eigen liefdevolle opvoeding 
• ouders zijn in staat steun uit omgeving te vragen en deze goed te gebruiken 
• ouders zijn aanwezig en emotioneel beschikbaar voor het kind 
• ouders zijn flexibel en kunnen omgaan met veranderingen 

 
Kind 

• kind is sociaal vaardig, kan gevoelens goed verwoorden, heeft probleemoplossend vermogen 
• positief zelfbeeld 
• bovengemiddelde intelligentie 
• aantrekkelijk uiterlijk, kind ziet er leuk uit 
• kind heeft goede relatie met andere volwassene(n) naast ouders 
• egoveerkracht, kind kan staande blijven in allerlei sociale situaties, toont veerkracht 
• kind is bereid en in staat te veranderen, kan naar eigen aandeel kijken en nieuwe dingen aanleren 

 
Gezin en omgeving 

• steun uit informeel netwerk: er is ten minste één betrouwbare persoon die het kind kan opvangen of de  
ouders praktisch, materieel of emotioneel bijstaan 

• steun uit formeel netwerk: instanties helpen ouders en/of kind (bijvoorbeeld: jeugdgezondheidszorg, 
huisarts, kerk) 


