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Programma

• Welkom 
• Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling
• De verschillende vormen 
• Signalen Huiselijk geweld en kindermishandeling
• Wie kan helpen – Veilig Thuis
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Doel van de Webinar

• Leren wat Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is

• Kunnen signaleren van Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling

• Leren kennen Veilig Thuis en weten te 
vinden
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Recent Nederlands onderzoek wijst ten minste uit 
dat…
• Jaarlijks 90.000 tot 127.000 kinderen worden mishandeld 
• dit is 3% van alle kinderen van 0 tot 18 jaar 
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Recent Nederlands onderzoek wijst ten minste uit 
dat…
• 1 op de 20 volwassenen in de afgelopen 5 jaar te maken heeft 

gehad met fysiek en/of seksueel geweld;
• Meer dan de helft van het geweld door partner of ex-partner is
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Cijfers van Haaglanden
• 84.000 (12,6 %) van de inwoners van 19 tot 64 jaar ooit slachtoffer 

van huiselijk geweld
• 12.000 (6,5%) van de ouderen wordt mishandeld
• 7500    (3,4%) kinderen van 0-18 jaar slachtoffer van 

kindermishandeling

Bron cijfers: gezondheidsmonitor Haaglanden 2016
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Definitie huiselijk geweld

• Psychisch, seksueel of lichamelijk geweld 
gepleegd door iemand uit de huiselijke 
kring van het slachtoffer
• Bv, ouder, kind, partner, huisvriend, andere familie 

of dichte relaties
• Ook verwaarlozing, onthouding van hulp, 

medische zorg en onderwijs is mishandeling
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Vormen van huiselijk geweld

• Kindermishandeling: ook getuige zijn van huiselijk 
geweld!
• Partnergeweld
• Ouderenmishandeling, financieel misbruik, overbelaste 

mantelzorg
• Eergerelateerd geweld
• Vrouwelijke genitale verminking
• Huwelijksdwang en achterlating
• Seksueel geweld
• Mishandeling van een ouder(s)
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GEVOLGEN IN DE ONTWIKKELING

§ Hechtingsstoornis

§ Belemmerde / bedreigde ontwikkeling

§ Negatief zelfbeeld

§ Negatief mensbeeld

§ Psychiatrische problemen

§ Verslavingsproblemen 

§ Ontwikkelingsachterstanden

§ Lichamelijke problemen
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Risicofactoren en Signalen, wat is het verschil?

• Risicofactoren zijn gedragingen, omstandigheden, 
kenmerken die hg&km voorspellen of de kans dat 
hg&km voorkomt vergroten

• Signalen zijn gedragingen of uiterlijke 
kenmerken bij een persoon die kunnen wijzen op 
het vóórkomen van kindermishandeling, nu of in 
het verleden
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Signaleren heeft te maken met

• Willen signaleren: bewust zijn en open 
staan
• Kunnen signaleren: kennis hebben
• Durven signaleren: waarden en normen
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Signaleren en dan? Veilig Thuis!

• Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken 
heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als 
je zelf betrokken bent, of iemand uit je 
omgeving dat is.

• - 9 maanden tot 100+

12



Veilig Thuis functies

• Advies
• Melden
• Veiligheidsvoorwaarden opstellen
• Onderzoek
• Overdragen
• Monitoren
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Wat doet Veilig Thuis

• De medewerker luistert naar je verhaal, stelt 
vragen en beantwoordt jouw vragen;
• De medewerker kijkt samen met jou of er 

iets is wat jij zelf kunt doen;
• Komen jullie tot de conclusie dat de situatie 

te lastig is? Dan kan de medewerker je 
helpen om een melding te maken van je 
vermoedens
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Wat doet Veilig Thuis

• Op basis van de melding doet Veilig Thuis 
zelf onderzoek naar de situatie of roept ze 
de hulp in van een lokale hulpverlener, 
zodat het gezin geholpen kan worden;

• Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis 
wat er met de melding gaat gebeuren.
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TEL: 070-3469717
WWW.VEILIGTHUISHAAGLANDEN.NL

http://www.veiligthuishaaglanden.nl/


BEDANKT VOOR DE 
AANDACHT

VRAGEN ?


