Wat een kind
te zeggen heeft
Anne Martien van der Does, Kinderombudsman Amsterdam

Natuurlijk ben ik vereerd dat mij gevraagd is om een column voor u te schrijven.
Ik vroeg me wel af wat een kinderombudsman te zeggen heeft aan mensen die
proberen te helpen bij seksueel geweld. Je hoopt immers dat kinderen daar nooit
iets mee te maken hebben.
Helaas is de werkelijkheid anders. Niet alleen komen te veel kinderen te vroeg met
seks en geweld in aanmerking, maar ook bij volwassen slachtoffers van seksueel
geweld blijkt de manier waarop ze zijn opgegroeid vaak al aanwijzingen te bevatten voor de ellende die ze later overkomt. Daarmee is seksueel geweld wel een
onderwerp voor de kinderombudsman. Want het is mede aan mij om in de gaten
te houden dat Amsterdam er alles aan doet om kinderen te laten opgroeien op
een manier die ze handvatten geeft om weerbaar te zijn en met vertrouwen hun
eigen weg te kunnen gaan. Ook als hun omgeving aandringt op een ander pad.
Op dit moment ben ik op verzoek van de gemeenteraad van Amsterdam bezig
met een kinderrechtenscan. Aan de hand van tientallen interviews met kinderen
willen we achterhalen wat zij van hun leven in Amsterdam vinden en wat er beter
zou kunnen. Ook gaan we kijken tegen welke beleidsmatige hobbels (jeugd)
hulpverleners aanlopen als ze het belang van kinderen voorop willen stellen. En
we sluiten af met beleidsmakers: die weten wel dat kinderrechten bestaan, maar
waar moeten ze aan denken als ze die kinderrechten ook in hun beleid willen
effectueren?
Het is te vroeg om vooruit te lopen op de resultaten van de kinderrechtenscan.
Wel zie ik nu al dat kinderen zelf vaak zeggen dat er voldoende naar ze geluisterd
wordt. Maar wij zien dat dat luisteren te vaak beperkt blijft tot thuis en school. De
grote wereld daarbuiten komen kinderen nauwelijks mee in aanraking. We willen
dat kinderen veel meer mee kunnen praten. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen
in hun eigen wijk. Een aantal stadsdelen kent kinderraden, dat is een goed begin.
Maar de prioriteiten worden nog steeds door volwassenen gesteld en niet door
kinderen. Als weinig gedaan wordt met de enthousiaste voorstellen van deze
kinderen, zijn die weer een illusie armer. En bestaat het risico dat ze niet meer gaan
proberen om mee te doen, maar dat ze zich terugtrekken in hun eigen wereld. Als
in die wereld ook kinderen of jongeren doordringen die hele andere plannen met
hen hebben, wie zal hen dan helpen om daaraan weerstand te bieden? Ze hebben
immers ervaren dat ze niet gehoord worden?
Ik roep daarom op om veel met kinderen te praten, maar vooral ook om iets
te doen met wat kinderen zeggen. De gemeente Amsterdam is wat dat betreft
een enorme uitdaging aangegaan door in november 2019 een kinderraad en
een kinderburgemeester aan te stellen. Ik hoop dat hun aanbevelingen ter harte
worden genomen. Maar luisteren naar kinderen is ook op een veel kleinere schaal
belangrijk, al is het alleen maar om dat kind (m/v) te laten merken dat hij er toe
doet. En dat zijn stem belangrijk is. Alleen daarmee bereiken we dat kinderen zich
durven verweren tegen verleidingen die niet goed voelen.
Als u in uw werk in de problemen komt doordat u niet in staat bent
het belang van een kind voorop te stellen, aarzel niet mij te bellen
op 06 5782 2738 of mailen op kinder@ombudsmanmetropool.nl.
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De digitale Verwijsgids
seksueel geweld

!

nieuw

Op zoek naar een traumabehandelaar? Een plek
voor juridisch advies? Of een organisatie die
zich bezighoudt met mensenhandel of online
misbruik? Kijk op de digitale Verwijsgids seksueel
geweld op de sociale kaart van Amsterdam.
Op ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/
staat een overzicht van hulpverleningsmogelijkheden voor slachtoffers en plegers
van seksueel geweld in de regio Amsterdam.
De digitale Verwijsgids is de opvolger van
de papieren Verwijsgids die eens in de vijf
jaar werd uitgebracht door het Steunpunt
Seksueel Geweld. Een digitale gids is overal te
raadplegen en kan voortdurend bijgehouden
worden wanneer dingen wijzigen of er nieuwe
initiatieven bijkomen. Mis je organisaties of
klopt er iets niet? Laat het ons weten.

Wetenswaardigheden
Generatie Ja en?

“Een jongen die alle drankjes betaalt en
nog geen poenie krijgt? Ja… En? Wij zijn
die shit al laááaang voorbij. Wij zijn generatie: Ja… En?” De alliantie Act4Respect
van Rutgers en Atria heeft de jongeren
tussen de 17 en 23 in hun campagne een
naam gegeven: ‘Generatie Ja… En?’
De ‘Generatie Ja… En?’ heeft progressieve
normen en waarden als het gaat over gender,
seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag,
maar handelt daar niet altijd naar. Uit onderzoek
blijkt dat de meeste jongeren het niet oké
vinden om bijvoorbeeld naaktfoto’s door te
sturen, geweld te gebruiken of iemand uit te
lachen om zijn seksuele voorkeur. Maar het
beeld dat jongeren hebben van hun leeftijdsgenoten is minder ruimdenkend. Jongeren gaan
er van uit dat anderen wel stereotiepe normen
hebben. Dit maakt dat ze soms toch hun mond
houden, wanneer een jongen belachelijk wordt
gemaakt omdat hij huilt of een meisje een slet
wordt genoemd omdat ze veel seks heeft. Het
doel van de campagne is om daar verandering
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in aan te brengen. Deze campagne benadrukt
dat de meerderheid van de jongeren al wel
oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en
geweld afwijst. Op de website generatiejaen.
nl staat een lesbrief voor op school, het
campagnefilmpje, een quiz en andere social
media content die gedeeld kan worden.

Niks aan de Hand
Voor wie hem nog niet gezien heeft is de
documentaire: ‘Niks aan de Hand’ zeker een
aanrader. Regisseur Heleen Minderaa laat het
buitengewoon complexe web zien waarin alle
betrokkenen van seksueel misbruik vastzitten.
Het is het verhaal van haar vriendin Miranda
(47). Miranda gaat voor de film de confrontatie
aan met haar neef, die haar van haar 4e tot
haar 13e jaar regelmatig misbruikte. De film
ontroert, roept compassie en begrip op
voor Miranda en ook voor haar neef. Maar
bovenal laat hij op krachtige wijze zien hoe
verwoestend misbruik kan zijn voor slachtoffer,
pleger en omgeving en hoe ingewikkeld
het is om het hele verhaal te vertellen.
Heb je de film al gezien of vooral behoefte aan
achtergrond informatie? Dan is de website niksaandehand.com toch een plek om te bezoeken.
Op dit digitale platform staat een uitgebreide
verzameling van video’s waarin experts als Iva
Bicanic, Aafke Scharloo en Sander van Arum
prangende vragen beantwoorden. Deze korte
video’s geven antwoord op vragen van slachtoffers, omstanders en plegers. Bijvoorbeeld: ‘Als
een pleger wil stoppen – Wat kan je doen?’
Of: ‘Als je een vermoeden hebt – hoe stel
je die vraag?’ De video’s zijn gemaakt voor
mensen die zelf met misbruik te maken krijgen,
maar voor professionals net zo geschikt.

Publicaties

Rape enters the scene, nY 41
red. Marwin Vos & Thi-Mai Nguyen nY
nummer 41 december 2019. € 12,00 of € 8,00
digitaal via: ny-web.be/tijdschrift/dec-2019/
Een literair tijdschrift over seksueel geweld.
Die zijn er niet veel. SSGA mocht een
bijdrage leveren aan dit speciaal nummer
van nY getiteld: ‘Rape enters the scene’.

6

We staan tussen een grote verscheidenheid
aan stukken. De redacteurs brachten werk van
dichters, activisten, kunstenaars en schrijvers uit
binnen en buitenland bij elkaar in een kunstig
vormgegeven boekwerk. Zo kan het dat een
essay ‘Wat de Egyptische revolutie #metoo
te bieden heeft’, een fragment uit Trauma en
Herstel van Judith Herman en aangrijpende
gedichten bij elkaar in een unieke bundel staan.
Met bijdragen van Mounir Samuel, Soraya
Chemaly, Eva Meijer, Sohaila Abdulali, Nadia

collega’s om mee te denken in zorgelijke
situaties en zorgt voor de implementatie van
de meldcode. De website toolkitaandachtsfunctionaris.nl geeft ondersteuning bij deze rol.
Vol praktische informatie, tips voor beleid en
contactgegevens toegesneden op de regio.
Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van de
Gemeente Amsterdam door het Noord Hollands
Trainers Collectief om aandachtsfunctionarissen
te ondersteunen bij hun taken. De geheel
vernieuwde versie is nu online met ook alle

de Vries, Alfrida Martens en vele anderen.

nieuwe meldcodes en afwegingskaders.

Pedofielen en misbruikplegers.
Voorkeur, gedrag en preventie
van seksueel geweld.

safewomen.nl

Jules Mulder. ISBN 9789088508646
Uitgeverij SWP, € 25,00.
Jules Mulder is een vooraanstaand expert
op het gebied van de behandeling van
zedendelinquenten. Hij was jarenlang directeur
van de forensische polikliniek de Waag en
oprichter van Stop it Now! Hij schreef een
boek waarin pedofilie, pedoseksualiteit en de
preventie van seksueel geweld van vele kanten
wordt belicht. Hoe ‘wordt’ iemand pedofiel,
hoe leef je op een veilige manier met deze
seksuele voorkeur en hoe komt een deel van
hen tot het plegen van seksueel misbruik?
En hoe komt het dat ook mensen die niet
pedofiel zijn toch kinderen misbruiken? Het
boek beschrijft de verschillende aspecten van
de geleidelijke weg die mensen doorlopen
die uiteindelijk komen tot het plegen van
misbruik. De toegankelijke schrijfstijl en vele
voorbeelden maken het boek geschikt voor
professionals bij gemeenten, hulpverlening,
scholen, (sport)clubs, (jeugd)inrichtingen,
reclassering, justitie maar ook voor ouders.

SAFE is een online hulpmiddel voor vrouwen die
te maken hebben (gehad) met partnergeweld.
Dit kan fysiek, emotioneel of seksueel geweld
zijn. Het is ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen.
Op het online platform kunnen vrouwen terecht
voor informatie, hulp en lotgenotencontact.
Wie zich aanmeldt, doet ook mee aan een
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door
de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het
Radboudumc Nijmegen. De resultaten hiervan
kunnen weer gebruikt worden om de hulpverlening bij partnergeweld nog verder te verbeteren.

Agenda

Congres Behandeling van Trauma 27 maart 2020 – Van der Valk in Utrecht
Een volgepakte dag over verschillende effectieve
verwerkingstechnieken voor de behandeling
van psychotrauma voor GZ-psychologen,
psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen. Voor aanmelding en
meer informatie zie: ggzcongressen.nl

Websites

Jaarlijks Congres Seksueel geweld 14 mei 2020 – Jaarbeurs in Utrecht

Als het goed is hebben alle organisaties in
de (gezondheids)zorg, maatschappelijke
dienstverlening, kinderopvang en het onderwijs
een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling. Zo’n aandachtsfunctionaris
kan functioneren als aanspreekpunt voor

Congres met diverse sprekers over uiteenlopende thema’s als: digitale zedendelicten, jongens
als slachtoffer en seksualiteit, seksueel geweld
en migranten. De dag is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met
slachtoffers en daders van seksueel geweld. Voor
aanmelding en informatie zie: congresburo.com

toolkitaandachtsfunctionaris.nl
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InZicht
februari 2020
verschijnt 2 maal per jaar
oplage: 1000
uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
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Marianne van Staa, Anouk Devens,
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali,
Vera Schüller
grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO
verspreiding
gratis onder hulpverleners in
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten
en artikelen uit de nieuwsbrief met
bronvermelding is toegestaan.
Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Sheila van Berkel, universitair docent Universiteit Leiden

Wetenschappelijke
kennis over
kindermishandeling
‘Er zijn zo veel vragen die
beantwoord moeten worden.’

Sheila van Berkel is een echte wetenschapper. Ze komt precies en gedreven
over. Als onderzoeker werkte ze mee aan diverse onderzoeken over kindermishandeling en seksueel misbruik, zoals de nationale prevalentie studie
kindermishandeling, studies over risicofactoren, uithuisplaatsingen en over
veerkracht. Hulpverleners en jeugdbeschermers hebben de informatie die
Sheila en haar collega’s verzamelen nodig om geïnformeerde beslissingen
te nemen en effectieve hulp te kunnen leveren. Naast wetenschappelijke
onderbouwingen wil Sheila ook aandacht vragen voor een onderwerp dat
volgens haar zowel binnen onderzoek als de hulpverlening onderbelicht
is: fysieke, emotionele en seksuele mishandeling tussen broers en zussen
onderling. ‘Hier is niet eens echt een term voor.’ Vertelt Sheila als we haar
spreken op de universiteit van Leiden waar ze werkt:
Wat is je functie?
Ik werk nu vijf jaar als postdoctoraal
onderzoeker. Vanaf januari dit jaar ben
ik universitair docent aan de Universiteit
Leiden. Als onderzoeker werkte ik onder
andere mee aan de nationale prevalentie
studie kindermishandeling. In die studie
onderzochten we hoe vaak verschillende vormen van kindermishandeling in
Nederland voorkomen. Persoonlijk ben
ik geïnteresseerd in mishandeling van
broertjes en zusjes onderling. Daar wil ik
graag meer onderzoek naar doen. Binnen
mijn functie als docent ga ik de komende
tijd echter vooral les geven aan de master
forensische gezinspedagogiek. Waarbij
ik ook college geef over de effecten van
trauma en specifieker seksueel misbruik
en kindermishandeling.
Wat wil je de studenten meegeven?
De boodschap is ieder college anders,
maar ik probeer ze iedere keer uit te
dagen om breder te denken. Studenten
willen graag “feitjes” horen, ze willen de
wereld indelen en snappen. Maar ik wil
niet dat ze van de universiteit afkomen
denkend dat alles in hokjes past. Prevalentiecijfers zijn bijvoorbeeld heel belangrijk, maar als je alleen naar die cijfers kijkt
dan lijkt het net alsof seksueel misbruik
heel weinig voorkomt. Terwijl we weten
dat deze de vorm van kindermishandeling
juist het meest verborgen blijft. Komt het
dus weinig voor of zien we het niet? Ik
wil dat studenten leren om hierover na te
denken.
Een IQ-score is ook zoiets. Dat lijkt een
heel objectief gegeven, maar een IQscore is niet voor iedereen hetzelfde.
Het kan weergeven wat je capaciteiten
zijn, maar wat zegt een score als je een
getraumatiseerd kind voor je hebt? Zou
ditzelfde kind, op een ander moment,
dan heel anders scoren? De theoretische
basis is natuurlijk de kern, maar ik wil de
studenten prikkelen door ze te confronteren met stereotypen en discussies.

Je hebt ook onderzoek gedaan naar
factoren die het risico op mishandeling
en misbruik vergroten. Hoe moeten we
daar naar kijken?
We weten uit onderzoek dat in gezinnen
waar bijvoorbeeld werkeloosheid speelt
of psychische problemen of ouders een
lage opleiding hebben dat kindermishandeling relatief vaker voorkomt. We kunnen dus zeggen dat een laag opleidingsniveau van ouders een risicofactor is voor
kindermishandeling. Maar in mijn lessen
plaats ik hier wel kanttekeningen bij. Het
merendeel van de laagopgeleide ouders
mishandelt niet en ook in hoogopgeleide
gezinnen worden er kinderen mishandeld.
Het kan ook zijn dat de geschiedenis
zich herhaalt, dat mishandeling en
misbruik in families van generatie op
generatie wordt doorgegeven…
Ja intergenerationele overdracht is zeker
een risicofactor. Wat je als kind niet meekrijgt van jouw ouders, kun je ook lastig
meegeven aan je eigen kinderen. Je moet
hiermee wel oppassen. Risicofactoren zijn
alleen een beschrijving van een groep.
Het is geen oorzaak-gevolg. Er zit een
ander mechanisme achter, waarom deze
groep kwetsbaarder kan zijn en geweld
zich eerder kan ontwikkelen.
Wat voor mechanisme kan daar achter
zitten dan, waardoor mishandeling van
generatie op generatie doorgaat?
Mijn collega Lenneke Alink heeft een
onderzoek gedaan naar de rol van stress
bij negatieve jeugdervaringen. Ik heb
daar aan meegewerkt. Door veel experts
wordt gedacht dat de betekenis die ouders geven aan het gedrag van een kind
een rol speelt bij het ontstaan van streng
straffen en mishandeling. Als een kind bijvoorbeeld een glas laat vallen, zal de ene
ouder denken: “Ze is nog te klein om een
glas vast te houden.” De andere ouder
denkt: “Ze gooit het glas op de grond
om mij te irriteren.” Die tweede ouder zal
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“ Studenten willen graag “feitjes horen,
ze willen de wereld indelen en snappen.”

eerder hardhandig optreden dan de eerste. We noemen dat negatief attribueren.
Maar waarom leggen sommige ouders
het gedrag van hun kind negatiever uit?
Dat kan door een gebrek aan kennis
komen. Ook mensen met jeugdtrauma’s
attribueren over het algemeen negatiever. Uit ons onderzoek bleek dat stress
hier een grote rol in speelt. Ouders die
naar eigen zeggen in het dagelijks leven
als ouder meer stress ervaren, gingen
wanneer ze onder druk werden gezet,
negatiever attribueren. Wat er dus voor
kan zorgen dat een ouder de controle kan
verliezen.
Werkt dit ook zo voor seksueel
misbruik?
Onderzoek laat zien dat de kinderen
van mensen die seksueel misbruikt zijn
ook vaker zelf misbruikt worden. Een
deprimerend feit, maar hier is ook een
mogelijkheid voor preventie. Een moeder
die als meisje seksueel misbruikt is, wordt
later zelden pleger. Het kan wel zijn dat
ze door haar eigen trauma slechter is
in gevaar herkennen of sociale situaties
moeilijker in kan schatten. Of dat er zo
veel problemen zijn dat ze het overzicht
kwijt raakt en haar eigen kind onvoldoende kan beschermen. Daar zou je preventief op in kunnen zetten door ondersteuning aan te bieden aan ouders waar
risicofactoren spelen of ouders helpen om
oude trauma’s te verwerken.
Preventie is ook kinderen leren dat
seksueel misbruik niet normaal is.
Zeker weten. Vooral kleine kinderen
weten vaak niet dat wat er met ze gedaan
wordt echt niet oké is. Bij seksueel misbruik van jonge kinderen wordt het door
de pleger vaak als spelletje geframed.
Een spelletje waar ze niet over mogen
vertellen, want dan gebeurt er iets vreselijks. Als je zo iets geheim moet houden,
kan je ervan uitgaan dat dat niet oké is.
Maar dat snapt een klein kind nog niet.
Er zijn studenten die gaandeweg de
opleiding erachter komen dat hun jeugd
toch niet helemaal rooskleurig was. Slaan
is vaak wel duidelijk. Alhoewel daar ook
gradaties in zijn en veel kinderen die
regelmatig een tik krijgen dat helemaal
niet als mishandeling zien. Maar misbruik
is soms een heel grijs gebied. Waar nooit
over gesproken wordt.
Ik kan mij goed voorstellen dat zodra
kinderen seksuele voorlichting krijgen,
ze pas snappen: “Oh dat is er gebeurd!”
Tussen broertjes en zusjes onderling is
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dat nog ingewikkelder, omdat er geen
sprake is van een afhankelijkheidsrelatie
zoals tussen ouders en kinderen. Ze kunnen denken dat ze het misschien toen
wel wilden. Als het iemand is die duidelijk
ouder is, kan je daar de schuld leggen. Bij
broertjes en zusjes is het moeilijker om de
onderlinge verhoudingen te snappen.
Is de scheidslijn tussen normaal experimenteergedrag en misbruik lastiger
tussen broertjes en zusjes?
Er is nog heel weinig gepubliceerd over
misbruik tussen broertjes en zusjes. Ik
vind in de literatuur dat de scheidslijn nog
niet duidelijk gelegd wordt. Ook voor de
slachtoffers is het vaak ingewikkeld. Het
begint vaak onschuldig, maar op een gegeven moment gaat het een grens over,
maar wanneer is soms moeilijk te bepalen. Dat is met volwassenen en kinderen
makkelijker, omdat de grens veel duidelijker is. Een ouder heeft geen seksueel
getint contact met zijn kind.
Is er te weinig aandacht voor geweld
tussen broers en zussen onderling?
Voor de interactie tussen broertjes en
zusjes is er nauwelijks aandacht geweest.
Dat begint nu pas te komen. Niet alleen
voor seksuele, maar ook voor fysieke
mishandeling. Er zijn wel Amerikaanse
onderzoeken, maar die gebruiken dan
bijna dezelfde lijsten om mishandeling
uit te vragen tussen broers en zussen als
voor ouders naar kinderen toe. Dan krijg
je een heel raar beeld. Als je aangeeft
dat je het afgelopen jaar geslagen bent
door je ouder dan is dat kindermishandeling. Maar als je geslagen bent door je
broer, dan is het niet raar. Zo’n 80% van
kinderen zegt dat mee te maken. Broers
en zussen vliegen elkaar nu eenmaal in
de haren. Maar we weten onvoldoende
wat de impact hiervan is. Wanneer gaat
klieren over in mishandeling? Als je kijkt
hoe seksueel misbruik gemeten wordt
dan is dat ook nog niet passend. Bij de
interactie tussen ouder en kind is het vrij
duidelijk wat fout is en wat niet. Maar
tussen broers en zussen? Leeftijdsverschil,
vrijwilligheid en intentie maken hier veel
uit maar hoe precies moet verder onderzocht worden.
Waarom is het een onderwerp wat
fascineert?
Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan
bij gezinnen met twee kinderen om te
zien hoe het hebben van een broer of
zus, je plaats in de kinderrij en de opvoe-

ding van de ouders de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen beïnvloed.
De invloed op elkaar kan groot zijn en is
vaak heel positief, maar het kan dus ook
negatief zijn.
In mijn eigen omgeving heb ik ook wel
verhalen gehoord van mishandeling
onderling. Dat werd door ouders dan
niet opgepakt. In zo’n situatie wordt vaak
gezegd dat beide kinderen slachtoffer
zijn. Het is belangrijk dat je diegene die
het wordt aangedaan serieus neemt. Als
ouders of omgeving dit onvoldoende
erkennen is dat pijnlijk.
Wat is een reden dat een jongen zijn
zus gaat misbruiken?
Je ziet dat er vaak een problematische
situatie is voor beide kinderen binnen het
gezin. In de literatuur wordt vooral aandacht besteed aan seksuele drang en onvoldoende grenzen binnen het gezin. Met
de puberteit krijgt een kind behoeftes en
er worden te weinig grenzen aangegeven
door ouders met betrekking tot seksueel
gedrag. Het broertje of zusje wordt misbruikt om die behoeftes te bevredigen.
Maar ik vermoed dat er meer speelt. Dat
het om macht en kleinering gaat. Zulke
negatieve patronen kunnen ook elders in
het gezin spelen, bijvoorbeeld wanneer
er huiselijk geweld is tussen ouders en
dit gekopieerd wordt door de kinderen.
Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat er bij
een van de kinderen psychopathologie
speelt en dat agressie wordt botgevierd
op leeftijdsgenoten en broertjes of zusjes.
Er is dus geen woord of term voor mishandeling tussen broers of zussen?
Bij seksueel misbruik is dat nog iets makkelijker, dat is onvrijwillige seks of incest.
Maar fysieke of emotionele mishandeling
wordt vrij snel afgedaan als kinderen die
elkaar pesten. “Dat hoort erbij,” wordt
dan gezegd. Als je kijkt hoe kindermishandeling gedefinieerd is, is juist de afhankelijkheidsrelatie belangrijk. Wanneer
er een groot leeftijdsverschil is tussen
broers en zussen, waarbij de verwachting
is dat de een oppast op de ander, dan is
er al een duidelijkere afhankelijkheidsrelatie. Maar dat hoeft niet het geval te zijn.
Misschien kan je het beter agressie of
geweld tussen broers en zussen noemen,
net zoals partnergeweld. Meer een gelijkwaardige relatie waarbij er wel duidelijk
machtsverschillen zijn.
Het is opvallend te noemen dat de broer/
zus relatie de relatie is met de meeste
conflicten en agressie maar dat van alle
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“ Bij broertjes en zusjes is het moeilijker om
de onderlinge verhoudingen te snappen.”

familiemoorden, het doden van broers
en zussen juist het minst vaak voorkomt.
Er is dus veel geweld, maar zelden met
dodelijke afloop. Vaker vermoord een
kind een ouder dan dat broer en zus elkaar vermoorden. Waarschijnlijk heeft dat
met afhankelijkheid te maken. Uiteindelijk
kunnen broers en zussen een eigen kant
op, los van elkaar komen.
Wat drijft jou als wetenschapper om je
hiermee bezig te houden?
De rode draad in al mijn werk is de vraag:
Hoe kunnen we kinderen die vroegkinderlijk trauma meemaken toch laten floreren?
De eerste stap hiervoor is herkennen,
de tweede erkennen. Hierbij is het van
belang om te kijken of mishandeling, in
welke vorm dan ook bij bepaalde groepen vaker voor komt. Zijn er bepaalde
processen die er ten grondslag aan
liggen? Waar ontstaat het in een gezin?
Hoe kunnen we geweld voorkomen? En
hoe kunnen we effectieve behandelingen
geven om de gevolgen zo veel mogelijk
te minimaliseren? Wat zijn de individuele
kenmerken die het ene kind veerkrachtiger maken dan het andere kind? En wat
kunnen we daar weer van leren? Er zijn
zo veel vragen die beantwoord moeten
worden.
En met de antwoorden op die vragen
kunnen hulpverleners dan aan de slag?
Ik vind het heel belangrijk dat er meer
connectie is tussen de ivoren toren van
de wetenschap en de jeugdhulpverlening.
Jeugdhulpverleners moeten beslissingen
kunnen maken over de veiligheid van
kinderen op basis van gedegen onderzoek. De tijd dat een hulpverlener iets
kon roepen en beslissen enkel en alleen
omdat hij of zij de autoriteit was, is echt
voorbij. Voor een drastische beslissing als
bijvoorbeeld een uithuisplaatsing moeten
er goede argumenten komen. Waarom
is dit de juiste beslissing? Wat zijn de
mogelijke effecten? Wij kunnen daar met
onze onderzoeken hopelijk een bijdrage
aan leveren.

steunpunt seksueel geweld

Update
CSG Amsterdam-Amstelland
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden,
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Onderzoek: Waarom ziet het
CSG Amsterdam-Amstelland zo
weinig minderjarigen?
Ongeveer 15% van de slachtoffers die
kort na een incident hulp zoeken bij het
CSG Amsterdam-Amstelland is jonger
dan 18. In andere regio’s is het percentage minderjarigen hoger, wel twee of zelfs

is dus niet minder toegankelijk dan in
bijvoorbeeld Rotterdam. Kunnen we dan
helemaal opgelucht ademhalen? Nee! In
het hele land krijgen nog veel te veel misbruikte kinderen en jongeren geen hulp
of pas heel laat hulp. Terwijl snelle en
adequate hulp zo veel ellende kan helpen
voorkomen.

ons kunnen bellen voor hulp. Dat is mooi,
maar het vraagt ook iets van alle mensen
die zich inzetten voor het CSG. Het is
hard werken. Ik ben dan ook heel trots
op al die professionals die dat toch maar
steeds weer voor elkaar weten te krijgen!’

Totaal aantal mensen per jaar die binnen 7 dagen
hulp kreeg van het CSG Amsterdam-Amstelland.

drie keer zo hoog. Ook in steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht leek het zo
te zijn dat er meer kinderen en jongeren
hulp zochten kort na het meemaken van
seksueel geweld.
In opdracht van de Gemeente Amsterdam deed de afdeling Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie van de GGD onderzoek hiernaar.
Als deze zorg voor jonge slachtoffers in
Amsterdam-Amstelland niet toegankelijk
zou zijn, is dit namelijk niet acceptabel.
Dat moest onderzocht worden.
De onderzoekers vergeleken de CSG’s
in de vier grote steden met elkaar. Hun
belangrijkste conclusie: CSG A-A ziet in
vergelijking tot het totaal aantal minderjarige inwoners evenveel slachtoffers van
0 tot 17 jaar als de andere regio’s. Wel
krijgen in vergelijking bijna dubbel zo veel
volwassenen hulp. De regio Amsterdam
heeft nu eenmaal veel meer volwassen inwoners en bezoekers, wat een vertekend
beeld gaf in de cijfers.
Zorg na een verkrachting of aanranding
4

‘Het wordt steeds drukker’

Bekijk de nieuwe website

2019 was een druk jaar. Het aantal slachtoffers dat hulp zoekt in de regio Amsterdam blijft groeien. Ook het afgelopen
jaar laten de voorlopige cijfers weer een
forse toename zien in het aantal hulpvragen. In 2018 waren het nog 190 acute
slachtoffers die van het CSG een eigen
casemanager kregen. In 2019 waren dit
er 230: 192 volwassenen en 38 minderjarigen. Dit is een stijging van maar liefst
21% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Naast de stijging van het aantal acute
hulpvragen bellen er ook elk jaar meer
mensen die al langer geleden een ervaring met ongewenste seks gehad hebben.
In 2019 waren dit 288 mensen.
Netwerkcoördinator Vera Schüller is blij
met de groei, maar wil ook een kanttekening plaatsen: ‘We hebben de afgelopen
jaren veel aandacht besteed aan het
vergroten van de bekendheid van het
CSG. Dat werpt zijn vruchten af. Ik denk
niet dat er meer seksueel geweld is, maar
wel dat meer mensen weten dat ze naar

Centrumseksueelgeweld.nl is volledig
vernieuwd. Als bezoeker vind je sneller
de informatie die voor jou van belang is
en er is meer ruimte voor ervaringsverhalen. Ook het ontwerp met meer ronde
vormen zorgt voor een zachtere uitstraling.
De nieuwe website is gefinancierd uit een
eenmalige subsidie van het ministerie van
Justitie en Veiligheid in het kader van het
programma Geweld Hoort Nergens Thuis.
Vanuit dit programma startte in november
2019 al de meerjarige campagne watkanmijhelpen.nl om de meldingsbereidheid
van slachtoffers van seksueel geweld te
vergroten. De vernieuwde website sluit
aan op deze campagne.

Sheila van Berkel is een echte wetenschapper. Ze komt precies en gedreven
over. Als onderzoeker werkte ze mee aan diverse onderzoeken over kindermishandeling en seksueel misbruik, zoals de nationale prevalentie studie
kindermishandeling, studies over risicofactoren, uithuisplaatsingen en over
veerkracht. Hulpverleners en jeugdbeschermers hebben de informatie die
Sheila en haar collega’s verzamelen nodig om geïnformeerde beslissingen
te nemen en effectieve hulp te kunnen leveren. Naast wetenschappelijke
onderbouwingen wil Sheila ook aandacht vragen voor een onderwerp dat
volgens haar zowel binnen onderzoek als de hulpverlening onderbelicht
is: fysieke, emotionele en seksuele mishandeling tussen broers en zussen
onderling. ‘Hier is niet eens echt een term voor.’ Vertelt Sheila als we haar
spreken op de universiteit van Leiden waar ze werkt:
Wat is je functie?
Ik werk nu vijf jaar als postdoctoraal
onderzoeker. Vanaf januari dit jaar ben
ik universitair docent aan de Universiteit
Leiden. Als onderzoeker werkte ik onder
andere mee aan de nationale prevalentie
studie kindermishandeling. In die studie
onderzochten we hoe vaak verschillende vormen van kindermishandeling in
Nederland voorkomen. Persoonlijk ben
ik geïnteresseerd in mishandeling van
broertjes en zusjes onderling. Daar wil ik
graag meer onderzoek naar doen. Binnen
mijn functie als docent ga ik de komende
tijd echter vooral les geven aan de master
forensische gezinspedagogiek. Waarbij
ik ook college geef over de effecten van
trauma en specifieker seksueel misbruik
en kindermishandeling.
Wat wil je de studenten meegeven?
De boodschap is ieder college anders,
maar ik probeer ze iedere keer uit te
dagen om breder te denken. Studenten
willen graag “feitjes” horen, ze willen de
wereld indelen en snappen. Maar ik wil
niet dat ze van de universiteit afkomen
denkend dat alles in hokjes past. Prevalentiecijfers zijn bijvoorbeeld heel belangrijk, maar als je alleen naar die cijfers kijkt
dan lijkt het net alsof seksueel misbruik
heel weinig voorkomt. Terwijl we weten
dat deze de vorm van kindermishandeling
juist het meest verborgen blijft. Komt het
dus weinig voor of zien we het niet? Ik
wil dat studenten leren om hierover na te
denken.
Een IQ-score is ook zoiets. Dat lijkt een
heel objectief gegeven, maar een IQscore is niet voor iedereen hetzelfde.
Het kan weergeven wat je capaciteiten
zijn, maar wat zegt een score als je een
getraumatiseerd kind voor je hebt? Zou
ditzelfde kind, op een ander moment,
dan heel anders scoren? De theoretische
basis is natuurlijk de kern, maar ik wil de
studenten prikkelen door ze te confronteren met stereotypen en discussies.

Je hebt ook onderzoek gedaan naar
factoren die het risico op mishandeling
en misbruik vergroten. Hoe moeten we
daar naar kijken?
We weten uit onderzoek dat in gezinnen
waar bijvoorbeeld werkeloosheid speelt
of psychische problemen of ouders een
lage opleiding hebben dat kindermishandeling relatief vaker voorkomt. We kunnen dus zeggen dat een laag opleidingsniveau van ouders een risicofactor is voor
kindermishandeling. Maar in mijn lessen
plaats ik hier wel kanttekeningen bij. Het
merendeel van de laagopgeleide ouders
mishandelt niet en ook in hoogopgeleide
gezinnen worden er kinderen mishandeld.
Het kan ook zijn dat de geschiedenis
zich herhaalt, dat mishandeling en
misbruik in families van generatie op
generatie wordt doorgegeven…
Ja intergenerationele overdracht is zeker
een risicofactor. Wat je als kind niet meekrijgt van jouw ouders, kun je ook lastig
meegeven aan je eigen kinderen. Je moet
hiermee wel oppassen. Risicofactoren zijn
alleen een beschrijving van een groep.
Het is geen oorzaak-gevolg. Er zit een
ander mechanisme achter, waarom deze
groep kwetsbaarder kan zijn en geweld
zich eerder kan ontwikkelen.
Wat voor mechanisme kan daar achter
zitten dan, waardoor mishandeling van
generatie op generatie doorgaat?
Mijn collega Lenneke Alink heeft een
onderzoek gedaan naar de rol van stress
bij negatieve jeugdervaringen. Ik heb
daar aan meegewerkt. Door veel experts
wordt gedacht dat de betekenis die ouders geven aan het gedrag van een kind
een rol speelt bij het ontstaan van streng
straffen en mishandeling. Als een kind bijvoorbeeld een glas laat vallen, zal de ene
ouder denken: “Ze is nog te klein om een
glas vast te houden.” De andere ouder
denkt: “Ze gooit het glas op de grond
om mij te irriteren.” Die tweede ouder zal
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“ Studenten willen graag “feitjes horen,
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eerder hardhandig optreden dan de eerste. We noemen dat negatief attribueren.
Maar waarom leggen sommige ouders
het gedrag van hun kind negatiever uit?
Dat kan door een gebrek aan kennis
komen. Ook mensen met jeugdtrauma’s
attribueren over het algemeen negatiever. Uit ons onderzoek bleek dat stress
hier een grote rol in speelt. Ouders die
naar eigen zeggen in het dagelijks leven
als ouder meer stress ervaren, gingen
wanneer ze onder druk werden gezet,
negatiever attribueren. Wat er dus voor
kan zorgen dat een ouder de controle kan
verliezen.
Werkt dit ook zo voor seksueel
misbruik?
Onderzoek laat zien dat de kinderen
van mensen die seksueel misbruikt zijn
ook vaker zelf misbruikt worden. Een
deprimerend feit, maar hier is ook een
mogelijkheid voor preventie. Een moeder
die als meisje seksueel misbruikt is, wordt
later zelden pleger. Het kan wel zijn dat
ze door haar eigen trauma slechter is
in gevaar herkennen of sociale situaties
moeilijker in kan schatten. Of dat er zo
veel problemen zijn dat ze het overzicht
kwijt raakt en haar eigen kind onvoldoende kan beschermen. Daar zou je preventief op in kunnen zetten door ondersteuning aan te bieden aan ouders waar
risicofactoren spelen of ouders helpen om
oude trauma’s te verwerken.
Preventie is ook kinderen leren dat
seksueel misbruik niet normaal is.
Zeker weten. Vooral kleine kinderen
weten vaak niet dat wat er met ze gedaan
wordt echt niet oké is. Bij seksueel misbruik van jonge kinderen wordt het door
de pleger vaak als spelletje geframed.
Een spelletje waar ze niet over mogen
vertellen, want dan gebeurt er iets vreselijks. Als je zo iets geheim moet houden,
kan je ervan uitgaan dat dat niet oké is.
Maar dat snapt een klein kind nog niet.
Er zijn studenten die gaandeweg de
opleiding erachter komen dat hun jeugd
toch niet helemaal rooskleurig was. Slaan
is vaak wel duidelijk. Alhoewel daar ook
gradaties in zijn en veel kinderen die
regelmatig een tik krijgen dat helemaal
niet als mishandeling zien. Maar misbruik
is soms een heel grijs gebied. Waar nooit
over gesproken wordt.
Ik kan mij goed voorstellen dat zodra
kinderen seksuele voorlichting krijgen,
ze pas snappen: “Oh dat is er gebeurd!”
Tussen broertjes en zusjes onderling is
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dat nog ingewikkelder, omdat er geen
sprake is van een afhankelijkheidsrelatie
zoals tussen ouders en kinderen. Ze kunnen denken dat ze het misschien toen
wel wilden. Als het iemand is die duidelijk
ouder is, kan je daar de schuld leggen. Bij
broertjes en zusjes is het moeilijker om de
onderlinge verhoudingen te snappen.
Is de scheidslijn tussen normaal experimenteergedrag en misbruik lastiger
tussen broertjes en zusjes?
Er is nog heel weinig gepubliceerd over
misbruik tussen broertjes en zusjes. Ik
vind in de literatuur dat de scheidslijn nog
niet duidelijk gelegd wordt. Ook voor de
slachtoffers is het vaak ingewikkeld. Het
begint vaak onschuldig, maar op een gegeven moment gaat het een grens over,
maar wanneer is soms moeilijk te bepalen. Dat is met volwassenen en kinderen
makkelijker, omdat de grens veel duidelijker is. Een ouder heeft geen seksueel
getint contact met zijn kind.
Is er te weinig aandacht voor geweld
tussen broers en zussen onderling?
Voor de interactie tussen broertjes en
zusjes is er nauwelijks aandacht geweest.
Dat begint nu pas te komen. Niet alleen
voor seksuele, maar ook voor fysieke
mishandeling. Er zijn wel Amerikaanse
onderzoeken, maar die gebruiken dan
bijna dezelfde lijsten om mishandeling
uit te vragen tussen broers en zussen als
voor ouders naar kinderen toe. Dan krijg
je een heel raar beeld. Als je aangeeft
dat je het afgelopen jaar geslagen bent
door je ouder dan is dat kindermishandeling. Maar als je geslagen bent door je
broer, dan is het niet raar. Zo’n 80% van
kinderen zegt dat mee te maken. Broers
en zussen vliegen elkaar nu eenmaal in
de haren. Maar we weten onvoldoende
wat de impact hiervan is. Wanneer gaat
klieren over in mishandeling? Als je kijkt
hoe seksueel misbruik gemeten wordt
dan is dat ook nog niet passend. Bij de
interactie tussen ouder en kind is het vrij
duidelijk wat fout is en wat niet. Maar
tussen broers en zussen? Leeftijdsverschil,
vrijwilligheid en intentie maken hier veel
uit maar hoe precies moet verder onderzocht worden.
Waarom is het een onderwerp wat
fascineert?
Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan
bij gezinnen met twee kinderen om te
zien hoe het hebben van een broer of
zus, je plaats in de kinderrij en de opvoe-

ding van de ouders de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen beïnvloed.
De invloed op elkaar kan groot zijn en is
vaak heel positief, maar het kan dus ook
negatief zijn.
In mijn eigen omgeving heb ik ook wel
verhalen gehoord van mishandeling
onderling. Dat werd door ouders dan
niet opgepakt. In zo’n situatie wordt vaak
gezegd dat beide kinderen slachtoffer
zijn. Het is belangrijk dat je diegene die
het wordt aangedaan serieus neemt. Als
ouders of omgeving dit onvoldoende
erkennen is dat pijnlijk.
Wat is een reden dat een jongen zijn
zus gaat misbruiken?
Je ziet dat er vaak een problematische
situatie is voor beide kinderen binnen het
gezin. In de literatuur wordt vooral aandacht besteed aan seksuele drang en onvoldoende grenzen binnen het gezin. Met
de puberteit krijgt een kind behoeftes en
er worden te weinig grenzen aangegeven
door ouders met betrekking tot seksueel
gedrag. Het broertje of zusje wordt misbruikt om die behoeftes te bevredigen.
Maar ik vermoed dat er meer speelt. Dat
het om macht en kleinering gaat. Zulke
negatieve patronen kunnen ook elders in
het gezin spelen, bijvoorbeeld wanneer
er huiselijk geweld is tussen ouders en
dit gekopieerd wordt door de kinderen.
Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat er bij
een van de kinderen psychopathologie
speelt en dat agressie wordt botgevierd
op leeftijdsgenoten en broertjes of zusjes.
Er is dus geen woord of term voor mishandeling tussen broers of zussen?
Bij seksueel misbruik is dat nog iets makkelijker, dat is onvrijwillige seks of incest.
Maar fysieke of emotionele mishandeling
wordt vrij snel afgedaan als kinderen die
elkaar pesten. “Dat hoort erbij,” wordt
dan gezegd. Als je kijkt hoe kindermishandeling gedefinieerd is, is juist de afhankelijkheidsrelatie belangrijk. Wanneer
er een groot leeftijdsverschil is tussen
broers en zussen, waarbij de verwachting
is dat de een oppast op de ander, dan is
er al een duidelijkere afhankelijkheidsrelatie. Maar dat hoeft niet het geval te zijn.
Misschien kan je het beter agressie of
geweld tussen broers en zussen noemen,
net zoals partnergeweld. Meer een gelijkwaardige relatie waarbij er wel duidelijk
machtsverschillen zijn.
Het is opvallend te noemen dat de broer/
zus relatie de relatie is met de meeste
conflicten en agressie maar dat van alle
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volgens haar zowel binnen onderzoek als de hulpverlening onderbelicht
is: fysieke, emotionele en seksuele mishandeling tussen broers en zussen
onderling. ‘Hier is niet eens echt een term voor.’ Vertelt Sheila als we haar
spreken op de universiteit van Leiden waar ze werkt:
Wat is je functie?
Ik werk nu vijf jaar als postdoctoraal
onderzoeker. Vanaf januari dit jaar ben
ik universitair docent aan de Universiteit
Leiden. Als onderzoeker werkte ik onder
andere mee aan de nationale prevalentie
studie kindermishandeling. In die studie
onderzochten we hoe vaak verschillende vormen van kindermishandeling in
Nederland voorkomen. Persoonlijk ben
ik geïnteresseerd in mishandeling van
broertjes en zusjes onderling. Daar wil ik
graag meer onderzoek naar doen. Binnen
mijn functie als docent ga ik de komende
tijd echter vooral les geven aan de master
forensische gezinspedagogiek. Waarbij
ik ook college geef over de effecten van
trauma en specifieker seksueel misbruik
en kindermishandeling.
Wat wil je de studenten meegeven?
De boodschap is ieder college anders,
maar ik probeer ze iedere keer uit te
dagen om breder te denken. Studenten
willen graag “feitjes” horen, ze willen de
wereld indelen en snappen. Maar ik wil
niet dat ze van de universiteit afkomen
denkend dat alles in hokjes past. Prevalentiecijfers zijn bijvoorbeeld heel belangrijk, maar als je alleen naar die cijfers kijkt
dan lijkt het net alsof seksueel misbruik
heel weinig voorkomt. Terwijl we weten
dat deze de vorm van kindermishandeling
juist het meest verborgen blijft. Komt het
dus weinig voor of zien we het niet? Ik
wil dat studenten leren om hierover na te
denken.
Een IQ-score is ook zoiets. Dat lijkt een
heel objectief gegeven, maar een IQscore is niet voor iedereen hetzelfde.
Het kan weergeven wat je capaciteiten
zijn, maar wat zegt een score als je een
getraumatiseerd kind voor je hebt? Zou
ditzelfde kind, op een ander moment,
dan heel anders scoren? De theoretische
basis is natuurlijk de kern, maar ik wil de
studenten prikkelen door ze te confronteren met stereotypen en discussies.

Je hebt ook onderzoek gedaan naar
factoren die het risico op mishandeling
en misbruik vergroten. Hoe moeten we
daar naar kijken?
We weten uit onderzoek dat in gezinnen
waar bijvoorbeeld werkeloosheid speelt
of psychische problemen of ouders een
lage opleiding hebben dat kindermishandeling relatief vaker voorkomt. We kunnen dus zeggen dat een laag opleidingsniveau van ouders een risicofactor is voor
kindermishandeling. Maar in mijn lessen
plaats ik hier wel kanttekeningen bij. Het
merendeel van de laagopgeleide ouders
mishandelt niet en ook in hoogopgeleide
gezinnen worden er kinderen mishandeld.
Het kan ook zijn dat de geschiedenis
zich herhaalt, dat mishandeling en
misbruik in families van generatie op
generatie wordt doorgegeven…
Ja intergenerationele overdracht is zeker
een risicofactor. Wat je als kind niet meekrijgt van jouw ouders, kun je ook lastig
meegeven aan je eigen kinderen. Je moet
hiermee wel oppassen. Risicofactoren zijn
alleen een beschrijving van een groep.
Het is geen oorzaak-gevolg. Er zit een
ander mechanisme achter, waarom deze
groep kwetsbaarder kan zijn en geweld
zich eerder kan ontwikkelen.
Wat voor mechanisme kan daar achter
zitten dan, waardoor mishandeling van
generatie op generatie doorgaat?
Mijn collega Lenneke Alink heeft een
onderzoek gedaan naar de rol van stress
bij negatieve jeugdervaringen. Ik heb
daar aan meegewerkt. Door veel experts
wordt gedacht dat de betekenis die ouders geven aan het gedrag van een kind
een rol speelt bij het ontstaan van streng
straffen en mishandeling. Als een kind bijvoorbeeld een glas laat vallen, zal de ene
ouder denken: “Ze is nog te klein om een
glas vast te houden.” De andere ouder
denkt: “Ze gooit het glas op de grond
om mij te irriteren.” Die tweede ouder zal

2

“ Studenten willen graag “feitjes horen,
ze willen de wereld indelen en snappen.”

eerder hardhandig optreden dan de eerste. We noemen dat negatief attribueren.
Maar waarom leggen sommige ouders
het gedrag van hun kind negatiever uit?
Dat kan door een gebrek aan kennis
komen. Ook mensen met jeugdtrauma’s
attribueren over het algemeen negatiever. Uit ons onderzoek bleek dat stress
hier een grote rol in speelt. Ouders die
naar eigen zeggen in het dagelijks leven
als ouder meer stress ervaren, gingen
wanneer ze onder druk werden gezet,
negatiever attribueren. Wat er dus voor
kan zorgen dat een ouder de controle kan
verliezen.
Werkt dit ook zo voor seksueel
misbruik?
Onderzoek laat zien dat de kinderen
van mensen die seksueel misbruikt zijn
ook vaker zelf misbruikt worden. Een
deprimerend feit, maar hier is ook een
mogelijkheid voor preventie. Een moeder
die als meisje seksueel misbruikt is, wordt
later zelden pleger. Het kan wel zijn dat
ze door haar eigen trauma slechter is
in gevaar herkennen of sociale situaties
moeilijker in kan schatten. Of dat er zo
veel problemen zijn dat ze het overzicht
kwijt raakt en haar eigen kind onvoldoende kan beschermen. Daar zou je preventief op in kunnen zetten door ondersteuning aan te bieden aan ouders waar
risicofactoren spelen of ouders helpen om
oude trauma’s te verwerken.
Preventie is ook kinderen leren dat
seksueel misbruik niet normaal is.
Zeker weten. Vooral kleine kinderen
weten vaak niet dat wat er met ze gedaan
wordt echt niet oké is. Bij seksueel misbruik van jonge kinderen wordt het door
de pleger vaak als spelletje geframed.
Een spelletje waar ze niet over mogen
vertellen, want dan gebeurt er iets vreselijks. Als je zo iets geheim moet houden,
kan je ervan uitgaan dat dat niet oké is.
Maar dat snapt een klein kind nog niet.
Er zijn studenten die gaandeweg de
opleiding erachter komen dat hun jeugd
toch niet helemaal rooskleurig was. Slaan
is vaak wel duidelijk. Alhoewel daar ook
gradaties in zijn en veel kinderen die
regelmatig een tik krijgen dat helemaal
niet als mishandeling zien. Maar misbruik
is soms een heel grijs gebied. Waar nooit
over gesproken wordt.
Ik kan mij goed voorstellen dat zodra
kinderen seksuele voorlichting krijgen,
ze pas snappen: “Oh dat is er gebeurd!”
Tussen broertjes en zusjes onderling is
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dat nog ingewikkelder, omdat er geen
sprake is van een afhankelijkheidsrelatie
zoals tussen ouders en kinderen. Ze kunnen denken dat ze het misschien toen
wel wilden. Als het iemand is die duidelijk
ouder is, kan je daar de schuld leggen. Bij
broertjes en zusjes is het moeilijker om de
onderlinge verhoudingen te snappen.
Is de scheidslijn tussen normaal experimenteergedrag en misbruik lastiger
tussen broertjes en zusjes?
Er is nog heel weinig gepubliceerd over
misbruik tussen broertjes en zusjes. Ik
vind in de literatuur dat de scheidslijn nog
niet duidelijk gelegd wordt. Ook voor de
slachtoffers is het vaak ingewikkeld. Het
begint vaak onschuldig, maar op een gegeven moment gaat het een grens over,
maar wanneer is soms moeilijk te bepalen. Dat is met volwassenen en kinderen
makkelijker, omdat de grens veel duidelijker is. Een ouder heeft geen seksueel
getint contact met zijn kind.
Is er te weinig aandacht voor geweld
tussen broers en zussen onderling?
Voor de interactie tussen broertjes en
zusjes is er nauwelijks aandacht geweest.
Dat begint nu pas te komen. Niet alleen
voor seksuele, maar ook voor fysieke
mishandeling. Er zijn wel Amerikaanse
onderzoeken, maar die gebruiken dan
bijna dezelfde lijsten om mishandeling
uit te vragen tussen broers en zussen als
voor ouders naar kinderen toe. Dan krijg
je een heel raar beeld. Als je aangeeft
dat je het afgelopen jaar geslagen bent
door je ouder dan is dat kindermishandeling. Maar als je geslagen bent door je
broer, dan is het niet raar. Zo’n 80% van
kinderen zegt dat mee te maken. Broers
en zussen vliegen elkaar nu eenmaal in
de haren. Maar we weten onvoldoende
wat de impact hiervan is. Wanneer gaat
klieren over in mishandeling? Als je kijkt
hoe seksueel misbruik gemeten wordt
dan is dat ook nog niet passend. Bij de
interactie tussen ouder en kind is het vrij
duidelijk wat fout is en wat niet. Maar
tussen broers en zussen? Leeftijdsverschil,
vrijwilligheid en intentie maken hier veel
uit maar hoe precies moet verder onderzocht worden.
Waarom is het een onderwerp wat
fascineert?
Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan
bij gezinnen met twee kinderen om te
zien hoe het hebben van een broer of
zus, je plaats in de kinderrij en de opvoe-

ding van de ouders de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen beïnvloed.
De invloed op elkaar kan groot zijn en is
vaak heel positief, maar het kan dus ook
negatief zijn.
In mijn eigen omgeving heb ik ook wel
verhalen gehoord van mishandeling
onderling. Dat werd door ouders dan
niet opgepakt. In zo’n situatie wordt vaak
gezegd dat beide kinderen slachtoffer
zijn. Het is belangrijk dat je diegene die
het wordt aangedaan serieus neemt. Als
ouders of omgeving dit onvoldoende
erkennen is dat pijnlijk.
Wat is een reden dat een jongen zijn
zus gaat misbruiken?
Je ziet dat er vaak een problematische
situatie is voor beide kinderen binnen het
gezin. In de literatuur wordt vooral aandacht besteed aan seksuele drang en onvoldoende grenzen binnen het gezin. Met
de puberteit krijgt een kind behoeftes en
er worden te weinig grenzen aangegeven
door ouders met betrekking tot seksueel
gedrag. Het broertje of zusje wordt misbruikt om die behoeftes te bevredigen.
Maar ik vermoed dat er meer speelt. Dat
het om macht en kleinering gaat. Zulke
negatieve patronen kunnen ook elders in
het gezin spelen, bijvoorbeeld wanneer
er huiselijk geweld is tussen ouders en
dit gekopieerd wordt door de kinderen.
Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat er bij
een van de kinderen psychopathologie
speelt en dat agressie wordt botgevierd
op leeftijdsgenoten en broertjes of zusjes.
Er is dus geen woord of term voor mishandeling tussen broers of zussen?
Bij seksueel misbruik is dat nog iets makkelijker, dat is onvrijwillige seks of incest.
Maar fysieke of emotionele mishandeling
wordt vrij snel afgedaan als kinderen die
elkaar pesten. “Dat hoort erbij,” wordt
dan gezegd. Als je kijkt hoe kindermishandeling gedefinieerd is, is juist de afhankelijkheidsrelatie belangrijk. Wanneer
er een groot leeftijdsverschil is tussen
broers en zussen, waarbij de verwachting
is dat de een oppast op de ander, dan is
er al een duidelijkere afhankelijkheidsrelatie. Maar dat hoeft niet het geval te zijn.
Misschien kan je het beter agressie of
geweld tussen broers en zussen noemen,
net zoals partnergeweld. Meer een gelijkwaardige relatie waarbij er wel duidelijk
machtsverschillen zijn.
Het is opvallend te noemen dat de broer/
zus relatie de relatie is met de meeste
conflicten en agressie maar dat van alle
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“ Bij broertjes en zusjes is het moeilijker om
de onderlinge verhoudingen te snappen.”

familiemoorden, het doden van broers
en zussen juist het minst vaak voorkomt.
Er is dus veel geweld, maar zelden met
dodelijke afloop. Vaker vermoord een
kind een ouder dan dat broer en zus elkaar vermoorden. Waarschijnlijk heeft dat
met afhankelijkheid te maken. Uiteindelijk
kunnen broers en zussen een eigen kant
op, los van elkaar komen.
Wat drijft jou als wetenschapper om je
hiermee bezig te houden?
De rode draad in al mijn werk is de vraag:
Hoe kunnen we kinderen die vroegkinderlijk trauma meemaken toch laten floreren?
De eerste stap hiervoor is herkennen,
de tweede erkennen. Hierbij is het van
belang om te kijken of mishandeling, in
welke vorm dan ook bij bepaalde groepen vaker voor komt. Zijn er bepaalde
processen die er ten grondslag aan
liggen? Waar ontstaat het in een gezin?
Hoe kunnen we geweld voorkomen? En
hoe kunnen we effectieve behandelingen
geven om de gevolgen zo veel mogelijk
te minimaliseren? Wat zijn de individuele
kenmerken die het ene kind veerkrachtiger maken dan het andere kind? En wat
kunnen we daar weer van leren? Er zijn
zo veel vragen die beantwoord moeten
worden.
En met de antwoorden op die vragen
kunnen hulpverleners dan aan de slag?
Ik vind het heel belangrijk dat er meer
connectie is tussen de ivoren toren van
de wetenschap en de jeugdhulpverlening.
Jeugdhulpverleners moeten beslissingen
kunnen maken over de veiligheid van
kinderen op basis van gedegen onderzoek. De tijd dat een hulpverlener iets
kon roepen en beslissen enkel en alleen
omdat hij of zij de autoriteit was, is echt
voorbij. Voor een drastische beslissing als
bijvoorbeeld een uithuisplaatsing moeten
er goede argumenten komen. Waarom
is dit de juiste beslissing? Wat zijn de
mogelijke effecten? Wij kunnen daar met
onze onderzoeken hopelijk een bijdrage
aan leveren.
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Update
CSG Amsterdam-Amstelland
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden,
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantooruren bij het CSG terecht.

Onderzoek: Waarom ziet het
CSG Amsterdam-Amstelland zo
weinig minderjarigen?
Ongeveer 15% van de slachtoffers die
kort na een incident hulp zoeken bij het
CSG Amsterdam-Amstelland is jonger
dan 18. In andere regio’s is het percentage minderjarigen hoger, wel twee of zelfs

is dus niet minder toegankelijk dan in
bijvoorbeeld Rotterdam. Kunnen we dan
helemaal opgelucht ademhalen? Nee! In
het hele land krijgen nog veel te veel misbruikte kinderen en jongeren geen hulp
of pas heel laat hulp. Terwijl snelle en
adequate hulp zo veel ellende kan helpen
voorkomen.

ons kunnen bellen voor hulp. Dat is mooi,
maar het vraagt ook iets van alle mensen
die zich inzetten voor het CSG. Het is
hard werken. Ik ben dan ook heel trots
op al die professionals die dat toch maar
steeds weer voor elkaar weten te krijgen!’

Totaal aantal mensen per jaar die binnen 7 dagen
hulp kreeg van het CSG Amsterdam-Amstelland.

drie keer zo hoog. Ook in steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht leek het zo
te zijn dat er meer kinderen en jongeren
hulp zochten kort na het meemaken van
seksueel geweld.
In opdracht van de Gemeente Amsterdam deed de afdeling Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie van de GGD onderzoek hiernaar.
Als deze zorg voor jonge slachtoffers in
Amsterdam-Amstelland niet toegankelijk
zou zijn, is dit namelijk niet acceptabel.
Dat moest onderzocht worden.
De onderzoekers vergeleken de CSG’s
in de vier grote steden met elkaar. Hun
belangrijkste conclusie: CSG A-A ziet in
vergelijking tot het totaal aantal minderjarige inwoners evenveel slachtoffers van
0 tot 17 jaar als de andere regio’s. Wel
krijgen in vergelijking bijna dubbel zo veel
volwassenen hulp. De regio Amsterdam
heeft nu eenmaal veel meer volwassen inwoners en bezoekers, wat een vertekend
beeld gaf in de cijfers.
Zorg na een verkrachting of aanranding
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‘Het wordt steeds drukker’

Bekijk de nieuwe website

2019 was een druk jaar. Het aantal slachtoffers dat hulp zoekt in de regio Amsterdam blijft groeien. Ook het afgelopen
jaar laten de voorlopige cijfers weer een
forse toename zien in het aantal hulpvragen. In 2018 waren het nog 190 acute
slachtoffers die van het CSG een eigen
casemanager kregen. In 2019 waren dit
er 230: 192 volwassenen en 38 minderjarigen. Dit is een stijging van maar liefst
21% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Naast de stijging van het aantal acute
hulpvragen bellen er ook elk jaar meer
mensen die al langer geleden een ervaring met ongewenste seks gehad hebben.
In 2019 waren dit 288 mensen.
Netwerkcoördinator Vera Schüller is blij
met de groei, maar wil ook een kanttekening plaatsen: ‘We hebben de afgelopen
jaren veel aandacht besteed aan het
vergroten van de bekendheid van het
CSG. Dat werpt zijn vruchten af. Ik denk
niet dat er meer seksueel geweld is, maar
wel dat meer mensen weten dat ze naar

Centrumseksueelgeweld.nl is volledig
vernieuwd. Als bezoeker vind je sneller
de informatie die voor jou van belang is
en er is meer ruimte voor ervaringsverhalen. Ook het ontwerp met meer ronde
vormen zorgt voor een zachtere uitstraling.
De nieuwe website is gefinancierd uit een
eenmalige subsidie van het ministerie van
Justitie en Veiligheid in het kader van het
programma Geweld Hoort Nergens Thuis.
Vanuit dit programma startte in november
2019 al de meerjarige campagne watkanmijhelpen.nl om de meldingsbereidheid
van slachtoffers van seksueel geweld te
vergroten. De vernieuwde website sluit
aan op deze campagne.

Wat een kind
te zeggen heeft
Anne Martien van der Does, Kinderombudsman Amsterdam

Natuurlijk ben ik vereerd dat mij gevraagd is om een column voor u te schrijven.
Ik vroeg me wel af wat een kinderombudsman te zeggen heeft aan mensen die
proberen te helpen bij seksueel geweld. Je hoopt immers dat kinderen daar nooit
iets mee te maken hebben.
Helaas is de werkelijkheid anders. Niet alleen komen te veel kinderen te vroeg met
seks en geweld in aanmerking, maar ook bij volwassen slachtoffers van seksueel
geweld blijkt de manier waarop ze zijn opgegroeid vaak al aanwijzingen te bevatten voor de ellende die ze later overkomt. Daarmee is seksueel geweld wel een
onderwerp voor de kinderombudsman. Want het is mede aan mij om in de gaten
te houden dat Amsterdam er alles aan doet om kinderen te laten opgroeien op
een manier die ze handvatten geeft om weerbaar te zijn en met vertrouwen hun
eigen weg te kunnen gaan. Ook als hun omgeving aandringt op een ander pad.
Op dit moment ben ik op verzoek van de gemeenteraad van Amsterdam bezig
met een kinderrechtenscan. Aan de hand van tientallen interviews met kinderen
willen we achterhalen wat zij van hun leven in Amsterdam vinden en wat er beter
zou kunnen. Ook gaan we kijken tegen welke beleidsmatige hobbels (jeugd)
hulpverleners aanlopen als ze het belang van kinderen voorop willen stellen. En
we sluiten af met beleidsmakers: die weten wel dat kinderrechten bestaan, maar
waar moeten ze aan denken als ze die kinderrechten ook in hun beleid willen
effectueren?
Het is te vroeg om vooruit te lopen op de resultaten van de kinderrechtenscan.
Wel zie ik nu al dat kinderen zelf vaak zeggen dat er voldoende naar ze geluisterd
wordt. Maar wij zien dat dat luisteren te vaak beperkt blijft tot thuis en school. De
grote wereld daarbuiten komen kinderen nauwelijks mee in aanraking. We willen
dat kinderen veel meer mee kunnen praten. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen
in hun eigen wijk. Een aantal stadsdelen kent kinderraden, dat is een goed begin.
Maar de prioriteiten worden nog steeds door volwassenen gesteld en niet door
kinderen. Als weinig gedaan wordt met de enthousiaste voorstellen van deze
kinderen, zijn die weer een illusie armer. En bestaat het risico dat ze niet meer gaan
proberen om mee te doen, maar dat ze zich terugtrekken in hun eigen wereld. Als
in die wereld ook kinderen of jongeren doordringen die hele andere plannen met
hen hebben, wie zal hen dan helpen om daaraan weerstand te bieden? Ze hebben
immers ervaren dat ze niet gehoord worden?
Ik roep daarom op om veel met kinderen te praten, maar vooral ook om iets
te doen met wat kinderen zeggen. De gemeente Amsterdam is wat dat betreft
een enorme uitdaging aangegaan door in november 2019 een kinderraad en
een kinderburgemeester aan te stellen. Ik hoop dat hun aanbevelingen ter harte
worden genomen. Maar luisteren naar kinderen is ook op een veel kleinere schaal
belangrijk, al is het alleen maar om dat kind (m/v) te laten merken dat hij er toe
doet. En dat zijn stem belangrijk is. Alleen daarmee bereiken we dat kinderen zich
durven verweren tegen verleidingen die niet goed voelen.
Als u in uw werk in de problemen komt doordat u niet in staat bent
het belang van een kind voorop te stellen, aarzel niet mij te bellen
op 06 5782 2738 of mailen op kinder@ombudsmanmetropool.nl.
5

De digitale Verwijsgids
seksueel geweld

!

nieuw

Op zoek naar een traumabehandelaar? Een plek
voor juridisch advies? Of een organisatie die
zich bezighoudt met mensenhandel of online
misbruik? Kijk op de digitale Verwijsgids seksueel
geweld op de sociale kaart van Amsterdam.
Op ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/
staat een overzicht van hulpverleningsmogelijkheden voor slachtoffers en plegers
van seksueel geweld in de regio Amsterdam.
De digitale Verwijsgids is de opvolger van
de papieren Verwijsgids die eens in de vijf
jaar werd uitgebracht door het Steunpunt
Seksueel Geweld. Een digitale gids is overal te
raadplegen en kan voortdurend bijgehouden
worden wanneer dingen wijzigen of er nieuwe
initiatieven bijkomen. Mis je organisaties of
klopt er iets niet? Laat het ons weten.

Wetenswaardigheden
Generatie Ja en?

“Een jongen die alle drankjes betaalt en
nog geen poenie krijgt? Ja… En? Wij zijn
die shit al laááaang voorbij. Wij zijn generatie: Ja… En?” De alliantie Act4Respect
van Rutgers en Atria heeft de jongeren
tussen de 17 en 23 in hun campagne een
naam gegeven: ‘Generatie Ja… En?’
De ‘Generatie Ja… En?’ heeft progressieve
normen en waarden als het gaat over gender,
seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag,
maar handelt daar niet altijd naar. Uit onderzoek
blijkt dat de meeste jongeren het niet oké
vinden om bijvoorbeeld naaktfoto’s door te
sturen, geweld te gebruiken of iemand uit te
lachen om zijn seksuele voorkeur. Maar het
beeld dat jongeren hebben van hun leeftijdsgenoten is minder ruimdenkend. Jongeren gaan
er van uit dat anderen wel stereotiepe normen
hebben. Dit maakt dat ze soms toch hun mond
houden, wanneer een jongen belachelijk wordt
gemaakt omdat hij huilt of een meisje een slet
wordt genoemd omdat ze veel seks heeft. Het
doel van de campagne is om daar verandering
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in aan te brengen. Deze campagne benadrukt
dat de meerderheid van de jongeren al wel
oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en
geweld afwijst. Op de website generatiejaen.
nl staat een lesbrief voor op school, het
campagnefilmpje, een quiz en andere social
media content die gedeeld kan worden.

Niks aan de Hand
Voor wie hem nog niet gezien heeft is de
documentaire: ‘Niks aan de Hand’ zeker een
aanrader. Regisseur Heleen Minderaa laat het
buitengewoon complexe web zien waarin alle
betrokkenen van seksueel misbruik vastzitten.
Het is het verhaal van haar vriendin Miranda
(47). Miranda gaat voor de film de confrontatie
aan met haar neef, die haar van haar 4e tot
haar 13e jaar regelmatig misbruikte. De film
ontroert, roept compassie en begrip op
voor Miranda en ook voor haar neef. Maar
bovenal laat hij op krachtige wijze zien hoe
verwoestend misbruik kan zijn voor slachtoffer,
pleger en omgeving en hoe ingewikkeld
het is om het hele verhaal te vertellen.
Heb je de film al gezien of vooral behoefte aan
achtergrond informatie? Dan is de website niksaandehand.com toch een plek om te bezoeken.
Op dit digitale platform staat een uitgebreide
verzameling van video’s waarin experts als Iva
Bicanic, Aafke Scharloo en Sander van Arum
prangende vragen beantwoorden. Deze korte
video’s geven antwoord op vragen van slachtoffers, omstanders en plegers. Bijvoorbeeld: ‘Als
een pleger wil stoppen – Wat kan je doen?’
Of: ‘Als je een vermoeden hebt – hoe stel
je die vraag?’ De video’s zijn gemaakt voor
mensen die zelf met misbruik te maken krijgen,
maar voor professionals net zo geschikt.

Publicaties

Rape enters the scene, nY 41
red. Marwin Vos & Thi-Mai Nguyen nY
nummer 41 december 2019. € 12,00 of € 8,00
digitaal via: ny-web.be/tijdschrift/dec-2019/
Een literair tijdschrift over seksueel geweld.
Die zijn er niet veel. SSGA mocht een
bijdrage leveren aan dit speciaal nummer
van nY getiteld: ‘Rape enters the scene’.
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We staan tussen een grote verscheidenheid
aan stukken. De redacteurs brachten werk van
dichters, activisten, kunstenaars en schrijvers uit
binnen en buitenland bij elkaar in een kunstig
vormgegeven boekwerk. Zo kan het dat een
essay ‘Wat de Egyptische revolutie #metoo
te bieden heeft’, een fragment uit Trauma en
Herstel van Judith Herman en aangrijpende
gedichten bij elkaar in een unieke bundel staan.
Met bijdragen van Mounir Samuel, Soraya
Chemaly, Eva Meijer, Sohaila Abdulali, Nadia

collega’s om mee te denken in zorgelijke
situaties en zorgt voor de implementatie van
de meldcode. De website toolkitaandachtsfunctionaris.nl geeft ondersteuning bij deze rol.
Vol praktische informatie, tips voor beleid en
contactgegevens toegesneden op de regio.
Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van de
Gemeente Amsterdam door het Noord Hollands
Trainers Collectief om aandachtsfunctionarissen
te ondersteunen bij hun taken. De geheel
vernieuwde versie is nu online met ook alle

de Vries, Alfrida Martens en vele anderen.

nieuwe meldcodes en afwegingskaders.

Pedofielen en misbruikplegers.
Voorkeur, gedrag en preventie
van seksueel geweld.

safewomen.nl

Jules Mulder. ISBN 9789088508646
Uitgeverij SWP, € 25,00.
Jules Mulder is een vooraanstaand expert
op het gebied van de behandeling van
zedendelinquenten. Hij was jarenlang directeur
van de forensische polikliniek de Waag en
oprichter van Stop it Now! Hij schreef een
boek waarin pedofilie, pedoseksualiteit en de
preventie van seksueel geweld van vele kanten
wordt belicht. Hoe ‘wordt’ iemand pedofiel,
hoe leef je op een veilige manier met deze
seksuele voorkeur en hoe komt een deel van
hen tot het plegen van seksueel misbruik?
En hoe komt het dat ook mensen die niet
pedofiel zijn toch kinderen misbruiken? Het
boek beschrijft de verschillende aspecten van
de geleidelijke weg die mensen doorlopen
die uiteindelijk komen tot het plegen van
misbruik. De toegankelijke schrijfstijl en vele
voorbeelden maken het boek geschikt voor
professionals bij gemeenten, hulpverlening,
scholen, (sport)clubs, (jeugd)inrichtingen,
reclassering, justitie maar ook voor ouders.

SAFE is een online hulpmiddel voor vrouwen die
te maken hebben (gehad) met partnergeweld.
Dit kan fysiek, emotioneel of seksueel geweld
zijn. Het is ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen.
Op het online platform kunnen vrouwen terecht
voor informatie, hulp en lotgenotencontact.
Wie zich aanmeldt, doet ook mee aan een
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door
de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het
Radboudumc Nijmegen. De resultaten hiervan
kunnen weer gebruikt worden om de hulpverlening bij partnergeweld nog verder te verbeteren.

Agenda

Congres Behandeling van Trauma 27 maart 2020 – Van der Valk in Utrecht
Een volgepakte dag over verschillende effectieve
verwerkingstechnieken voor de behandeling
van psychotrauma voor GZ-psychologen,
psychotherapeuten, psychiaters, praktijkondersteuners GGZ en sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen. Voor aanmelding en
meer informatie zie: ggzcongressen.nl

Websites

Jaarlijks Congres Seksueel geweld 14 mei 2020 – Jaarbeurs in Utrecht

Als het goed is hebben alle organisaties in
de (gezondheids)zorg, maatschappelijke
dienstverlening, kinderopvang en het onderwijs
een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling. Zo’n aandachtsfunctionaris
kan functioneren als aanspreekpunt voor

Congres met diverse sprekers over uiteenlopende thema’s als: digitale zedendelicten, jongens
als slachtoffer en seksualiteit, seksueel geweld
en migranten. De dag is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met
slachtoffers en daders van seksueel geweld. Voor
aanmelding en informatie zie: congresburo.com

toolkitaandachtsfunctionaris.nl

steunpunt seksueel geweld

InZicht
februari 2020
verschijnt 2 maal per jaar
oplage: 1000
uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens,
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali,
Vera Schüller
grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO
verspreiding
gratis onder hulpverleners in
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten
en artikelen uit de nieuwsbrief met
bronvermelding is toegestaan.
Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Sheila van Berkel, universitair docent Universiteit Leiden

Wetenschappelijke
kennis over
kindermishandeling
‘Er zijn zo veel vragen die
beantwoord moeten worden.’

Wat een kind
te zeggen heeft
Anne Martien van der Does, Kinderombudsman Amsterdam

Natuurlijk ben ik vereerd dat mij gevraagd is om een column voor u te schrijven.
Ik vroeg me wel af wat een kinderombudsman te zeggen heeft aan mensen die
proberen te helpen bij seksueel geweld. Je hoopt immers dat kinderen daar nooit
iets mee te maken hebben.
Helaas is de werkelijkheid anders. Niet alleen komen te veel kinderen te vroeg met
seks en geweld in aanmerking, maar ook bij volwassen slachtoffers van seksueel
geweld blijkt de manier waarop ze zijn opgegroeid vaak al aanwijzingen te bevatten voor de ellende die ze later overkomt. Daarmee is seksueel geweld wel een
onderwerp voor de kinderombudsman. Want het is mede aan mij om in de gaten
te houden dat Amsterdam er alles aan doet om kinderen te laten opgroeien op
een manier die ze handvatten geeft om weerbaar te zijn en met vertrouwen hun
eigen weg te kunnen gaan. Ook als hun omgeving aandringt op een ander pad.
Op dit moment ben ik op verzoek van de gemeenteraad van Amsterdam bezig
met een kinderrechtenscan. Aan de hand van tientallen interviews met kinderen
willen we achterhalen wat zij van hun leven in Amsterdam vinden en wat er beter
zou kunnen. Ook gaan we kijken tegen welke beleidsmatige hobbels (jeugd)
hulpverleners aanlopen als ze het belang van kinderen voorop willen stellen. En
we sluiten af met beleidsmakers: die weten wel dat kinderrechten bestaan, maar
waar moeten ze aan denken als ze die kinderrechten ook in hun beleid willen
effectueren?
Het is te vroeg om vooruit te lopen op de resultaten van de kinderrechtenscan.
Wel zie ik nu al dat kinderen zelf vaak zeggen dat er voldoende naar ze geluisterd
wordt. Maar wij zien dat dat luisteren te vaak beperkt blijft tot thuis en school. De
grote wereld daarbuiten komen kinderen nauwelijks mee in aanraking. We willen
dat kinderen veel meer mee kunnen praten. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen
in hun eigen wijk. Een aantal stadsdelen kent kinderraden, dat is een goed begin.
Maar de prioriteiten worden nog steeds door volwassenen gesteld en niet door
kinderen. Als weinig gedaan wordt met de enthousiaste voorstellen van deze
kinderen, zijn die weer een illusie armer. En bestaat het risico dat ze niet meer gaan
proberen om mee te doen, maar dat ze zich terugtrekken in hun eigen wereld. Als
in die wereld ook kinderen of jongeren doordringen die hele andere plannen met
hen hebben, wie zal hen dan helpen om daaraan weerstand te bieden? Ze hebben
immers ervaren dat ze niet gehoord worden?
Ik roep daarom op om veel met kinderen te praten, maar vooral ook om iets
te doen met wat kinderen zeggen. De gemeente Amsterdam is wat dat betreft
een enorme uitdaging aangegaan door in november 2019 een kinderraad en
een kinderburgemeester aan te stellen. Ik hoop dat hun aanbevelingen ter harte
worden genomen. Maar luisteren naar kinderen is ook op een veel kleinere schaal
belangrijk, al is het alleen maar om dat kind (m/v) te laten merken dat hij er toe
doet. En dat zijn stem belangrijk is. Alleen daarmee bereiken we dat kinderen zich
durven verweren tegen verleidingen die niet goed voelen.
Als u in uw werk in de problemen komt doordat u niet in staat bent
het belang van een kind voorop te stellen, aarzel niet mij te bellen
op 06 5782 2738 of mailen op kinder@ombudsmanmetropool.nl.
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De digitale Verwijsgids
seksueel geweld

!

nieuw

Op zoek naar een traumabehandelaar? Een plek
voor juridisch advies? Of een organisatie die
zich bezighoudt met mensenhandel of online
misbruik? Kijk op de digitale Verwijsgids seksueel
geweld op de sociale kaart van Amsterdam.
Op ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/
staat een overzicht van hulpverleningsmogelijkheden voor slachtoffers en plegers
van seksueel geweld in de regio Amsterdam.
De digitale Verwijsgids is de opvolger van
de papieren Verwijsgids die eens in de vijf
jaar werd uitgebracht door het Steunpunt
Seksueel Geweld. Een digitale gids is overal te
raadplegen en kan voortdurend bijgehouden
worden wanneer dingen wijzigen of er nieuwe
initiatieven bijkomen. Mis je organisaties of
klopt er iets niet? Laat het ons weten.

Wetenswaardigheden
Generatie Ja en?

“Een jongen die alle drankjes betaalt en
nog geen poenie krijgt? Ja… En? Wij zijn
die shit al laááaang voorbij. Wij zijn generatie: Ja… En?” De alliantie Act4Respect
van Rutgers en Atria heeft de jongeren
tussen de 17 en 23 in hun campagne een
naam gegeven: ‘Generatie Ja… En?’
De ‘Generatie Ja… En?’ heeft progressieve
normen en waarden als het gaat over gender,
seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag,
maar handelt daar niet altijd naar. Uit onderzoek
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er van uit dat anderen wel stereotiepe normen
hebben. Dit maakt dat ze soms toch hun mond
houden, wanneer een jongen belachelijk wordt
gemaakt omdat hij huilt of een meisje een slet
wordt genoemd omdat ze veel seks heeft. Het
doel van de campagne is om daar verandering
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in aan te brengen. Deze campagne benadrukt
dat de meerderheid van de jongeren al wel
oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en
geweld afwijst. Op de website generatiejaen.
nl staat een lesbrief voor op school, het
campagnefilmpje, een quiz en andere social
media content die gedeeld kan worden.

Niks aan de Hand
Voor wie hem nog niet gezien heeft is de
documentaire: ‘Niks aan de Hand’ zeker een
aanrader. Regisseur Heleen Minderaa laat het
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voor Miranda en ook voor haar neef. Maar
bovenal laat hij op krachtige wijze zien hoe
verwoestend misbruik kan zijn voor slachtoffer,
pleger en omgeving en hoe ingewikkeld
het is om het hele verhaal te vertellen.
Heb je de film al gezien of vooral behoefte aan
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prangende vragen beantwoorden. Deze korte
video’s geven antwoord op vragen van slachtoffers, omstanders en plegers. Bijvoorbeeld: ‘Als
een pleger wil stoppen – Wat kan je doen?’
Of: ‘Als je een vermoeden hebt – hoe stel
je die vraag?’ De video’s zijn gemaakt voor
mensen die zelf met misbruik te maken krijgen,
maar voor professionals net zo geschikt.
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