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Het geprofileerde kind

De meest problematische groep kinderen en gezinnen  

wordt onmiddellijk opgespoord. Hun problemen gaan we 

met vereende krachten oplossen. In een persoons- en 

gezinsgerichte aanpak en dwars door alle instituties heen. 

Veelal met inzet van een gezinscoach. Deze meest 

problematische jongeren en gezinnen worden zo weer  

op de rails gezet.

Uit het Rotterdamse actieplan Ieder Kind Wint van april 2007

Savanna

Het is donker op het verlaten bospad, vlak bij het Twentse 
Holten. De maan hangt achter de wolken. Het heeft de hele 
dag gemiezerd. Een auto rijdt over de natte modderweg. 
Twee agenten nemen poolshoogte. Voorin zit Mario. Naast 
hem Sonja, zijn echtgenote. Op de achterbank zit de vier 
maanden oude Rowena ingesnoerd in een kinderstoeltje. In 
de kofferbak ligt haar driejarige zus Savanna. Dood.

De feiten van Savanna’s leven zijn ronduit treurig. Sonja’s 
eerste twee kinderen zijn al uit huis geplaatst als Savanna op 
maart 2001 wordt geboren. Sonja behandelt haar dochter zo-
als ze vroeger door haar eigen moeder behandeld werd. Ze 
slaat. Ze sluit haar urenlang op in kleine kastjes. Zet haar on-
der de koude douche en hongert haar bijna uit. Als Savanna 
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een paar weken is, wordt ze voor vijf maanden uit huis ge-
plaatst. Sonja krijgt een nieuwe kans. Helaas gaan de mishan-
delingen verder. Savanna groeit geïsoleerd op. Ze heeft geen 
vriendinnetjes. Ze gaat niet naar de peuterspeelzaal. Thuis 
komen nauwelijks mensen over de vloer. Af en toe komt 
huisvriend Reffles langs. Die mishandelt Savanna ook.

Het gezin staat sinds februari 2003 onder toezicht van Mie-
ke, een voogd van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Zij is 
een hulpverlener, maar bovenal een ‘regisseur’ van zorg en 
informatie. En aan informatie is geen gebrek. Na de geboorte 
van Rowena, in mei 2004, gaat het slecht met Sonja. Ze slikt 
haar angstremmers niet meer. Andere hulpverleners dringen 
aan op uithuisplaatsing van Savanna. Of desnoods dagop-
vang voor het kind, om iedereen een beetje te ontlasten. Mie-
ke wil niet ingrijpen om de relatie met de moeder goed te 
houden, ook al signaleert ze blauwe plekken op Savanna’s 
lijfje en ziet het kind er volgens haar bleek uit. De voogd is op 
de hoogte van Sonja’s traumatische verleden en de moeilijk-
heden met haar eerste twee kinderen. Ze vindt die informatie 
‘beperkt relevant voor haar werk’. Savanna blijft thuis bij 
haar moeder.

Op 20 september 2004 gaat Sonja gruwelijk over de schreef. 
De aanleiding is een ruzie waarvan zij zich later niet eens de 
inhoud kan herinneren. Ze deed een washandje in Savanna’s 
mond en bond dat vast met tape. Zij liet haar anderhalf uur 
alleen, ook al wist zij heel goed dat haar dochtertje verkouden 
was en niet goed door haar neus kon ademen.

Voor deze misdaad krijgt Sonja zes jaar cel gevolgd door 
dwangverpleging. Mario krijgt twee jaar cel met tbs. Huis-
vriend Reffles wordt veroordeeld tot 120 uur werkstraf met 
drie maanden voorwaardelijke celstraf. Ook gezinsvoogd 
Mieke wordt vervolgd. Een unicum. De rechtbank conclu-
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deert in 2007 dat de ‘verdachte als gezinsvoogd van Savanna 
niet al datgene heeft gedaan wat van haar in die situatie kon 
en mocht worden verwacht’. Toch werd ze vrijgesproken. De 
‘strafrechtelijke causaliteit’ met het overlijden van Savanna 
ontbreekt. Het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Hol-
land stapt op na een vernietigend rapport van de Inspectie 
Jeugdzorg.

Nationale kwestie

Het vonnis is geveld, recht is gesproken, maar de geest is uit 
de fles. De dood van Savanna is uitgegroeid tot een nationale 
kwestie. De ene na de andere schokkende mishandelingszaak 
komt aan het licht. Het meisje van Nulde, het Maasmeisje 
Gessica. De vader die zijn huis in Roermond in de brand 
steekt, waarbij zes van zijn kinderen overlijden. Daarbij lijkt 
telkens een leger aan hulpverleners langs de zijlijn toe te kij-
ken terwijl gezinnen totaal ontsporen.

Die hulpverleners klagen op hun beurt over een te hoge 
werkdruk. Zij vinden dat ze te veel gezinnen moeten helpen 
en geen tijd meer hebben om een vertrouwensrelatie op te 
bouwen. Het is onduidelijk waar in het oerwoud van in-
stanties de verantwoordelijkheden liggen en waar men in-
formatie kan vinden. Kinderrechters zien dat hulpverleners 
hun weg niet meer kunnen vinden door de bureaucratie. 
Artsen en docenten zijn boos omdat met hun signalen over 
kindermishandeling niets wordt gedaan. De hoofdinspec-
teur voor de jeugdgezondheidszorg en hoogleraren hekelen 
de geringe professionaliteit van de jeugdhulpverlening: er 
wordt te weinig gebruikgemaakt van wetenschappelijk ge-
toetste interventies en te veel vertrouwen gehecht aan onbe-
wezen benaderingen en begeleidingsmodellen. In de media 
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eisen commentatoren en opinievormers op hoge toon meer 
maatregelen en daadkracht van de overheid en meer per-
soonlijke moed en besluitvaardigheid van hulpverleners.

De discussie wordt als snel verbreed, want de Nederlandse 
jongeren en hun opvoeders lijken koers- en stuurloos: ver-
waarlozing, comazuipen en drankketen, leer- en gedragspro-
blemen, drugs, breezer- en kelderseks, gameverslaving, hang-
problematiek, schooluitval. Allerlei problemen die ertoe 
kunnen leiden dat kinderen niet ‘tot een evenwichtige vol-
wassenheid’ komen. Op school kunnen steeds minder kinde-
ren meekomen. Drukke kinderen hebben adhd, stuurse kin-
deren pdd-nos. Verlegen kinderen moeten met remedial 
teaching uit hun schulp getrokken worden.

100.000

Politici springen massaal op het onderwerp kindveiligheid. 
Het is een aantrekkelijk onderwerp. Mediageniek. Spreekt 
veel mensen aan. Het levert weinig politieke strijd op, want 
niemand is vóór mishandeling en iedereen wil een harde aan-
pak van slechte ouders en ontspoorde kinderen. En er zit een 
gezonde logica in preventie: beter nu ingrijpen dan straks de 
kosten van delinquentie moeten betalen.

Er wordt daadkracht getoond. De eerste Nationale Preva-
lentiestudie Mishandeling Kinderen en Jeugdigen brengt in 
kaart hoe groot het probleem van mishandeling nu eigenlijk 
is: 100.000 kinderen per jaar. Laat dit getal even op je inwer-
ken. Ik kom hier later op terug. Het ene na het andere actie-
plan wordt gelanceerd om de verschillende instanties beter te 
laten samenwerken in zogenoemde ketenzorg, waarbij de 
muren tussen deze instanties doorbroken worden en men 
zich rond personen en problemen organiseert. Onder aan-
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voering van de bevlogen ‘gezinsminister’ André Rouvoet 
krijgt iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin. Er 
gaat meer geld naar de jeugdhulpverlening. Wachtlijsten 
worden weggewerkt. Bevoegdheden van voogden verruimd, 
de rechten van ouders ingeperkt. De autonomie van hulpver-
leners wordt aan banden gelegd door middel van protocollen 
en risico-instrumenten, die een koers voor de te nemen stap-
pen uitleggen. Ouders en hulpverleners moeten eerder gaan 
melden en worden daarin aangemoedigd door middel van 
tv-spotjes en smartphone-apps, of gedwongen door middel 
van meldplichten. Geen kind mag meer ongezien blijven. 
Verwijsindexen en elektronische dossiers brengen alle signa-
len, ‘niet-pluisvermoedens’ en risico’s in kaart. Het surveille-
rende net is fijnmazig.

Verwachtingen

Opvallend is dat de overheid, politici en hulpverleners van 
meet af aan grote verwachtingen hebben van databases en au-
tomatisering. Als er meer informatie beschikbaar is en de be-
schikbare informatie beter gedeeld wordt, dan is er al een hele 
slag gemaakt. In korte tijd is daarom een Verwijsindex Risi-
cojongeren opgetuigd, waarin hulpverleners zorgsignalen 
kunnen melden. Komen er over een jongere meer meldingen 
binnen, dan krijgen de hulpverleners een seintje zodat ze de 
zorg beter kunnen afstemmen. Het idee is dat mishandeling, 
delinquentie, opvoedproblemen, schoolverlaten en gezond-
heidsproblemen eerder opgemerkt worden. De verwijsin-
dexen zijn regionaal ingesteld, maar landelijk aan elkaar ge-
koppeld en gelden voor alle jongeren tot 23 jaar. Verschillende 
kabinetten probeerden nog een aparte verwijsindex voor An-
tilliaanse jongeren te realiseren, maar de grondwet, in het bij-
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zonder het discriminatieverbod, gooit telkens roet in het 
eten.

Daarnaast gaan steeds meer steden aan de slag met het po-
litiesysteem Prokid. Jongeren die in contact komen met de 
politie, als dader of getuige, worden in dat systeem opgeno-
men. Als een kind bijvoorbeeld een auto-inbraak ziet gebeu-
ren, noteert de agent zijn naam en adresgegevens in het sys-
teem. Ze krijgen een risicoscore: wit, geel, oranje of rood. Als 
een kind oranje of rood scoort, wordt het extra in de gaten 
gehouden of op een hulptraject gezet. Prokid is gekoppeld 
aan andere databanken, zodat ook informatie over bijvoor-
beeld criminele gezinsleden bekend is. In het politiekorps 
Gelderland-Midden waren na een proefjaar drieduizend kin-
deren geregistreerd, drie procent van het totale aantal kinde-
ren in de regio.

Steeds meer scholen maken gebruik van het Elektronisch 
Leerdossier. Hierin staan niet alleen de schoolresultaten van 
de kinderen, maar ook observaties van de leerkrachten en fy-
sieke en psychosociale gegevens die van belang zijn voor de 
school. Leerlingen nemen dit dossier hun hele leerloopbaan 
mee, tot aan de universiteit. Het is volgens een ontwikkelaar 
de bedoeling dat het dossier bij iedere schoolwisseling wordt 
geschoond van irrelevante informatie. Wat irrelevante infor-
matie is, bepalen de scholen.

Voor baby’s en peuters op het kinderdagverblijf zijn er 
meerdere volgsystemen op de markt, softwareapplicaties die 
vrijwel geautomatiseerd ingevoerde risicofactoren wegen en 
aan de hand daarvan adviezen spuien aan begeleiders. De 
leerlingvolgsystemen vergelijken bijvoorbeeld testresultaten 
met landelijke gemiddelden van het cito. Kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand of die anderzins ‘afwijken van de 
curve’ worden als het goed is eerder opgemerkt en krijgen ex-
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tra ondersteuning. Dit ter voorkoming van achterstanden en 
deviant gedrag op latere leeftijd. Een beetje kind wordt voor 
zijn twaalfde zo tientallen keren getest. Formeel gezien heb-
ben ouders altijd recht op inzage in dit soort dossiers, maar 
geregeld weigeren kinderdagverblijven en scholen, omdat de 
docenten vrij in het dossier willen kunnen schrijven.

Het Elektronisch Kinddossier – tegenwoordig Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg genoemd – is het meest be-
kende en meest ingrijpende informatiesysteem. Van ieder 
kind wordt tot het negentiende jaar veel informatie bewaard 
over de fysieke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. 
Dat zijn ogenschijnlijk feitelijke waarnemingen zoals ge-
wicht, lengte, lichamelijke kenmerken en levensstijl (of er bij-
voorbeeld thuis wordt gerookt). Maar ook subjectieve infor-
matie over het kind en de ouders wordt bijgehouden. Of de 
leefsituatie veilig is. Of de ouders in hun jeugd zijn mishan-
deld. De levensovertuiging van het gezin. Of er ingrijpende 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Of er open water in 
de buurt van het huis is. Of de speelvoorzieningen wel ade-
quaat zijn. Informatie over het zelfbeeld van ouders en het 
kind. De opvoedstijl. Eventuele afwijkende subculturele nor-
men en waarden, of normen en waarden die juist in overeen-
stemming zijn met de dominante cultuur. Of er sprake is van 
‘ongepigmenteerd haar langs de labia’ (schaamlippen). De 
gegevens worden na de negentiende verjaardag nog vijftien 
jaar in slapende toestand bewaard, al zijn er plannen om het 
dossier langer open te houden.

Papieren dossier?

Volgens veel hulpverleners en ambtenaren is het Elektro-
nisch Kinddossier enkel een digitale versie van het papieren 
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dossier. Maar dat is niet waar. De onderwerpen waarnaar 
hulpverleners kunnen vragen, staan in de zogenoemde Data 
Basis Set, die door verschillende instanties in de jeugdge-
zondheidszorg is opgesteld. Het is een gestandaardiseerde 
lijst met 1100 invulvakken. Die standaardisatie maakt het mo-
gelijk om geautomatiseerd risicoprofielen op te stellen. In en-
kele steden, zoals Rotterdam, gebeurt dat al. Zodra er infor-
matie aan het dossier wordt toegevoegd, weegt een algoritme 
de nieuwe informatie en wordt er een inschatting gemaakt 
van het bestaande risico. Kinderen krijgen daarom altijd een 
kleurtje in het dossier: rood, oranje, of geel. Rode kinderen 
worden direct bezocht. Bij oranje kinderen zijn de hulpverle-
ners meer waakzaam. Gele kinderen zijn in orde.

Het Elektronisch Kinddossier is in eerste instantie een me-
disch dossier dat alleen toegankelijk is voor de jeugdgezond-
heidszorg. Er zijn echter ook veel partijen die in het kader van 
de jeugdzorg – die vooral kijkt naar de veiligheid van risi-
cokinderen – een grote informatiebehoefte hebben, zoals 
maatschappelijk werk, politie en buurtregisseurs. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de druk om het Elektronisch 
Kinddossier voor meer partijen open te stellen, groot is. Dat 
is een sluipend proces. De vier grote steden zijn al begonnen 
om het Elektronisch Kinddossier in tweeën te splitsen: een 
grote en een kleine variant. In de kleine variant staat alle me-
dische informatie en die valt onder het beroepsgeheim. In de 
grote variant staat de rest en die moet op termijn toegankelijk 
worden voor veel meer beroepsgroepen, zoals jeugdwerkers, 
maatschappelijk werk, jeugdzorg, politie en docenten. Voor-
lopig mag het nog niet van het ministerie, maar de vier steden 
voeren een lobby om de splitsing tot stand te brengen: ze heb-
ben al flink in de soft- en hardware geïnvesteerd.

Ook worden steeds meer systemen aan elkaar gekoppeld, 
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zodat een nog rijker beeld ontstaat van een kind en zijn ge-
zin. In Rotterdam wil de gemeente het Elektronisch Kind-
dossier koppelen aan de leerlingvolgsystemen, schoolmaat-
schappelijk werk, de jeugd-ggz en de jeugdzorg. Volgens 
onderzoekster Simone van der Hof van de Universiteit van 
Tilburg is het de bedoeling om op basis hiervan te gaan dif-
ferentiëren in het aantal contactmomenten met ouders en 
kinderen. Risicokinderen krijgen dan meer contactmomen-
ten dan kinderen met wie volgens het systeem niets aan de 
hand is. Volgens de systemen zouden alleen al in Rotterdam 
31.000 kinderen leven die een verhoogd risico lopen op ont-
wikkelingsproblemen en 6000 die te kampen hebben met 
een acute bedreiging. Deze kinderen moeten uiteraard 
nauwgezet gevolgd worden.

Dit toenemend aantal informatiesystemen en het groeiende 
digitale netwerk, wordt ook met steeds meer informatie ge-
voed. De laatste jaren is er een felle en terugkerende discussie 
over de meldplicht. Het idee is dat alle beroepsgroepen die met 
kinderen te maken hebben, een wettelijke verplichting krijgen 
om ‘niet-pluis-gevoelens’ of vermoedens van mishandeling te 
melden. De lijst van beroepsgroepen en instanties die al moe-
ten melden, wordt in snel tempo langer. Ambulancebroeders 
bijvoorbeeld. Tijdens de hulpverlening bij iemand thuis, moe-
ten ze ook speuren naar mogelijke problemen in de opvoeding 
of verzorging van kinderen. Weinigen zullen een ambulance-
broeder buiten de deur houden. De handhavers van de Haagse 
Pandbrigade, die we nog uitgebreid in hoofdstuk 8 tegenko-
men, controleren op overbewoning, maar moeten sociale mis-
standen bij een centraal gemeentelijk loket aankaarten. Huis-
artsen moeten een heel goed excuus paraat hebben als blijkt dat 
ze een vermoeden van mishandeling voor zich hebben gehou-
den. Als het aan de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering 
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der Tandheelkunde ligt, gaan tandartsen ook op mishandeling 
letten. Op bloeduitstortingen in het gehemelte, afgestompte 
melktandjes, bijtwonden in de wang en gehavende lippen, 
want die kunnen duiden op mishandeling. Vermoedens wor-
den gemeld. tno ontwikkelde een risicodetectiemodel pro-
gramma voor kraamverzorgenden om verdachte situaties te 
herkennen en te melden.

Arbitrair

De hierboven beschreven systemen hebben veel media-aan-
dacht gekregen en zijn uitgebreid bediscussieerd. Gek ge-
noeg is er in al die discussies weinig aandacht geweest over 
wat er precies gemeld moet worden. Of anders gezegd, wat 
die risico’s voor kinderen nu precies zijn. Wat blijkbaar wei-
nig mensen opvalt, is dat die risico’s vaak heel breed zijn ge-
definieerd. Wat zijn bijvoorbeeld ‘niet-pluis-gevoelens’? Ik 
krijg alleen al bij dat woord de kriebels. Die gevoelens slaan 
meer op het innerlijke leven van de hulpverlener, dan op fei-
ten gegronde signalen. Bij nadere beschouwing blijken vaak 
genoemde risicofactoren dan ook wetenschappelijk matig 
onderbouwd te zijn. Daarnaast is een overmatig gebruik van 
risicoscores en -profielen minder objectief dan het lijkt. De 
normen waarmee men werkt, zijn nog steeds tamelijk arbi-
trair. Maar laat ik eerst de aard van de risico’s tegen het licht 
houden.

De lijst met meldcriteria voor de Verwijsindex Risicojonge-
ren is begin 2009 door de beroepsgroepen zelf samengesteld. 
Alle hulpverleners mochten hun zegje doen en dat is terug te 
lezen. Zo moeten hulpverleners waakzaam zijn op woonom-
geving, gezondheid van de kinderen, opvoeding en gezinsre-
laties, cognitief functioneren en de sociale omgeving van het 
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kind. Wat daar allemaal onder valt, vormt een lange lijst, maar 
het is de moeite waard om die door te nemen. Ga voor de grap 
eens na welke factoren op jou van toepassing zijn. De jeugdige 
woont in een te krap huis, het huis vormt een onveilige omge-
ving, er wordt niet genoeg geïnvesteerd in algemeen gangbare 
uitgaven. Het gezin heeft financiële problemen of is afhanke-
lijk van een uitkering, leeft in een onveilige buurt, verhuist 
vaak of heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Er zijn fysieke 
of zintuiglijke problemen en handicaps, sociale, emotionele, 
cognitieve of gedragsproblemen, of een jongere krijgt te veel 
of te weinig medische verzorging. De ouder of verzorgende is 
gehandicapt, of leidt aan ernstige psychische of gezondheids-
klachten. Ook als het gezin te maken heeft met ernstige voor-
vallen, de zogenoemde major life events, kan een melding re-
delijk geacht worden. Bij opvoeding en gezinsrelaties zijn 
onenigheid of een problematische relatie tussen ouders en 
kind een risicofactor. Wanneer ouders overbelast zijn of als er 
problemen ontstaan na verandering van de gezinssamenstel-
ling, als een ouder extra hulpverlening nodig heeft of een ge-
zinslid betrokken is bij criminele activiteiten, is melding op 
zijn plaats. Als de jeugdige problemen heeft met cognitief 
functioneren, leren en schoolprestaties is sprake van een ver-
hoogd risico op het domein onderwijs en werk. Tot slot de so-
ciale omgeving. Als het kind geen hobby’s of interesses heeft, 
het sociale netwerk van kind of ouders klein is, ze geen gebruik 
maken van sociale voorzieningen en zorgmijders zijn, als het 
gezin of kind gediscrimineerd wordt, het kind of zijn ouders 
gedragsproblemen vertonen in hun sociale omgeving, het 
kind of een ander gezinslid betrokken is bij criminele activitei-
ten en als de jongere eenvoudig beïnvloedbaar is, dan kan dat 
aanleiding geven tot melding.

Zijn al deze risico’s echter wel reële risico’s? Wie zegt dat 
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als een kind door een gehandicapte ouder wordt opgevoed, 
hij een grotere kans heeft op problemen later? Wie zegt dat 
wanneer je in armoede opgroeit, de kans op mishandeling 
groter is? Ton Monasso, consultant bij onderzoeks- en ad-
viesbureau Zenc, heeft de onderbouwing van risico’s in kaart 
gebracht. Hij schetst een ontnuchterend beeld.

Als je risicofactoren gebruikt, moet daar op zijn minst vali-
de wetenschappelijk onderzoek achter zitten. Dat is er niet 
in Nederland. Er is nooit goed onderzoek gedaan op basis 
van grote datasets naar Nederlandse risicofactoren. De 
factoren die worden genoemd, zijn vaak gebaseerd op 
Amerikaans onderzoek, waar een aantal interpretatiesla-
gen op is losgelaten. Of het is datamining geweest. Het is 
geen onderzoek geweest volgens de zuivere regels van de 
statistiek. Dat weet men donders goed in Nederland, maar 
verwijzingen daarnaar worden vaak weggelaten. Ik vraag 
me sterk af of je die risicofactoren wel zo kunt vertalen naar 
een ander land. Een laag inkomen in de Verenigde Staten 
betekent iets heel anders dan een laag inkomen in Neder-
land. Wat bij ons de onderkant is, het bijstandsniveau, telt 
daar misschien helemaal niet als laag.

De vraag is ook wat een risicofactor over iemand zegt. ‘Ik 
hoorde van een hoogleraar pedagogiek wiens collega net 
moeder was geworden. Ze was 23 jaar oud en dat valt nog in 
de categorie tienerzwangerschap. Die krijgt allemaal extra te-
lefoontjes en brochures van mensen die vragen of ze geen ex-
tra hulp nodig heeft. Terwijl zij bijna gepromoveerd is.’ Een 
probleem zit volgens Monasso in de vertaling van groepsken-
merken naar individuele consequenties. ‘Omdat iemand tot 
een groep behoort en er statistische verbanden zijn op 

De digitale schaduw.indd   89 15-2-12   16:02



90    De digitale schaduw

groepsniveau, en dan heb je het nog steeds over kansen en 
niet over causale verbanden, ga je een individu anders behan-
delen.’ En het gaat altijd over kansen en niet over feiten.

Zelfs als je vier risicofactoren hebt, en daar moet je al veel 
voor doen, is de kans nog steeds 25 procent dat er daadwer-
kelijk problemen optreden. In driekwart van de gevallen is 
er niets aan de hand. Je hebt het over kansen en de oordelen 
die aan sommige meldingen worden vastgeplakt en die zijn 
al snel vele malen groter dan gerechtvaardigd is. Als je ook 
kijkt naar de gedragspsychologie, blijkt daaruit dat men-
sen over het algemeen slecht in staat zijn om objectief met 
kansen om te gaan, zelfs na trainingen. De menselijke geest 
is daar niet op gebouwd en de menselijke geest moet wel 
continu afwegingen maken over individuele gevallen. Dus 
in die zin zou ik daar ongelooflijk mee uitkijken.

Grensgevallen

Als je risico’s gaat benoemen, loopt je ook tegen grenzen aan. 
Wanneer grijp je in en wanneer niet? Op welk punt wordt een 
risico ontoelaatbaar? In Rotterdam loopt een kwart van de 
kinderen ‘enig risico’ op opvoedingsproblemen. Moet je die 
allemaal op een hulpverleningstraject zetten? Zijn daar de ca-
paciteit en het geld wel voor? Nu al zijn de wachtlijsten voor 
jeugdzorg nauwelijks weg te werken. Hoe zit het met die drie-
duizend kinderen die in en rond Arnhem in ProKid een ste-
vig risicoprofiel hebben? Wie bepaalt de verschillen tussen de 
risicoprofielen? Selecteer je te streng, dan zie je misschien 
kinderen over het hoofd. Zijn de criteria te ruim, dan raakt de 
hulpverlening verstopt.

Profielen aan kinderen hangen en ze daarmee indelen in 
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categorieën, is niet onschadelijk. Hulpverleners concentre-
ren zich op een bepaalde groep jongeren en gezinnen, en zul-
len minder toezicht houden op de rest. Wie problematisch 
gedrag zoekt bij risicogezinnen, zal problematisch gedrag 
vinden. Stel dat een jong meisje een moeizame en gespannen 
relatie heeft met haar moeder. Bij een gezin dat niet onder 
toezicht staat, wordt dat niet opgemerkt. Vaak leidt zo’n situ-
atie niet tot heel grote problemen – slechts in een enkel geval 
escaleert het tot een onhoudbare situatie. Bij een gezin dat 
wel onder toezicht staat, is het een risicofactor die weggeno-
men moet worden en wordt er waarschijnlijk sneller een 
hulpverleningstraject in gang gezet. Als je de pech hebt tot 
een verhoogde risicogroep te horen, leef je onder een ver-
grootglas.

De vraag is ook hoeveel verantwoordelijkheid je op de 
schouders van mensen kunt leggen. Ik heb jarenlang in de 
Utrechtse probleemwijk Overvecht gewoond. Het is een 
moeilijke wijk om in op te groeien. Een kind dat zelfstandig 
buiten wil spelen, moet stevig in zijn schoenen staan. En ja, 
deze kinderen lopen dus risico. Maar is dat de schuld van de 
ouders? Of van de buurt? Of van de gemeente? Het wonen in 
een slechte wijk is een belangrijke risicofactor die mede be-
paalt of je extra in de gaten gehouden wordt. Dat klinkt niet 
echt eerlijk. Dat geldt ook voor sommige andere factoren. In 
hoeverre moet je een problematisch verleden van de ouder 
laten meewegen? Of een handicap? Wie niet onder controle 
wil staan, kan maar beter welvarend en gezond zijn.

Wat in de discussies vaak vergeten wordt, is de verande-
rende machtsverhouding tussen hulpverleners en ouders. 
Officieel kunnen ouders zich aan het zicht van de overheid 
onttrekken, maar wie niet meedoet, laadt al snel de verden-
king op zich ‘iets te verbergen te hebben’. In Rotterdam wil 
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men ouders dwingen om naar het consultatiebureau te gaan 
op straffe van boetes. De overheid redeneert dat wanneer er 
iets fout gaat – de overheid onterecht ingrijpt – er juridische 
paden zijn voor de burger om zijn gelijk te halen. Naar aanlei-
ding van een hernieuwd debat over de meldplicht, vertelde 
een pvv-Kamerlid aan nrc Handelsblad:

Natuurlijk is er het risico van onterechte beschuldigingen, 
maar als je daarvan uitgaat, heb je heel weinig vertrouwen 
in de beroepsgroep. Mensen die met kinderen werken, mel-
den heus niet elk blauw plekje argeloos. Stel dat er gigan-
tisch veel meldingen worden gedaan en die blijken alle-
maal waar te zijn, dan is dat toch prima? Als het merendeel 
loos alarm blijkt te zijn, dan schiet de kennis over kinder-
mishandeling bij werknemers tekort. Dan ligt daar een 
taak.

En als het in de meldingen goed gaat, is het maar te hopen dat 
de hulpverleners geen fouten maken. Een administratieve 
fout is zo gemaakt. Mijn zwager en vrouw kregen bijvoor-
beeld na de geboorte van hun derde kind een huisbezoek van 
het consultatiebureau. Nee, alle gegevens waren al bekend, 
dus er hoefden geen lange formulieren ingevuld te worden, 
stelde de verpleegkundige. Gaande het gesprek bleek echter 
dat de verpleegdkundige dacht dat mijn schoonzus Marok-
kaans was. Dat is ze niet. In de ‘digitaliseringsslag’ van de pa-
pieren dossiers bleek de uitzendkracht een verkeerde koppe-
ling te hebben aangebracht. De verpleegkundige deed er wat 
blasé over, blijkbaar was het niet de eerste keer. Maar mijn 
schoonzus moest wel zelf actie ondernemen om haar dossier 
te kunnen controleren.
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Equality of arms

Dat is overigens niet altijd even makkelijk. Op papier zijn er 
klachtenprocedures en correctiemechanismen genoeg. Maar 
ouders kunnen al snel in een kafkaësk web terechtkomen, waar 
zeker geen sprake is van een equality of arms. Want hoe werkt 
de praktijk? Stel dat Bureau Jeugdzorg het (onterecht) nodig 
vindt om je kind onder toezicht te plaatsen. Als je het daar niet 
mee eens bent, kun je een klacht indienen bij het Bureau Jeugd-
zorg zelf. Een ondertoezichtstelling (ots) komt voor de kinder-
rechter. De rechter is voor zijn informatie volledig afhankelijk 
van wat de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg aanlevert. Hij 
zal waarschijnlijk ook de ouders horen, maar hun verklaringen 
zijn juridisch niet van belang. De rechter kan die verklaringen 
hooguit meewegen: hij kijkt in eerste instantie naar het belang 
van het kind en wat de gezinsvoogd daarover vertelt. Wie ten 
onrechte met Bureau Jeugdzorg te maken krijgt, moet maar 
hopen dat hij een hele goede en capabele gezinsvoogd heeft, die 
niet al te risicomijdend opereert. En dan is er ook nog een psy-
chologisch aspect dat vaak onderbelicht raakt. Ja, er zijn soms 
correctieprocedures, maar die duren lang. Een bureaucratie 
heeft geen slapeloze nachten. Radeloze ouders wel.

Steeds meer gezinnen krijgen met de repressieve arm van 
de overheid te maken. Tot 2005 bleef het aantal ondertoe-
zichtstellingen redelijk stabiel, zo rond de 30.000 per jaar. 
Daarna steeg het aantal tot bijna 60.000 in 2009. Die stijging 
moet met enige argwaan bezien worden, zeker omdat het in 
de procedures geregeld misgaat. In februari 2010 onthulde 
Trouw bijvoorbeeld dat een op de tien meldingen van kinder-
mishandeling onterecht is. Nog eens vijftien procent van de 
meldingen zijn niet te bevestigen. In sommige gezinnen zal 
zeker iets mis zijn, maar bij elkaar is het een mix van schuldi-
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gen en onschuldigen. Ze worden echter wel allemaal onder-
zocht en de meldingen worden wel geregistreerd. Voor gezin-
nen kan een foute melding zeer ingrijpend zijn. Een Zutphens 
echtpaar raakte bijvoorbeeld zijn pasgeboren baby kwijt om-
dat de plaatselijke Jeugdzorg mishandeling vermoedde. De 
baby had een gebroken sleutelbeen dat, achteraf, veroorzaakt 
bleek door de zware bevalling. Met de ouders werd niet ge-
praat. De baby werd gewoon weggehaald, vertelt Trouw. Het 
webmagazine Ouders Online verzamelt ook al lange tijd ver-
halen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in bot-
sing zijn gekomen. Een vrouw vertelt aan de juf dat ze het 
zwaar heeft omdat haar man is weggelopen. Ze heeft per on-
geluk eens een beschimmeld boterhammetje meegegeven. 
Daarop volgde een melding bij het Advies- en Meldpunt Kin-
dermishandeling. Een echtpaar kwam met een peuter met 
een gebroken armpje naar het ziekenhuis en mocht niet bij de 
behandeling blijven omdat ze verdacht werden van mishan-
deling, wat niet het geval was.

Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online, advi-
seert lezers om niet automatisch naar Bureau Jeugdzorg te 
stappen als er problemen zijn, maar liever naar een onafhan-
kelijke psycholoog te gaan. Zo kunnen ouders vermijden dat 
er allerlei informatie in een digitaal dossier belandt waarmee 
ze later weer in de problemen kunnen komen. Ook adviseert 
ze ouders om niet alles op het consultatiebureau te vertellen 
om te voorkomen om een stempel ‘risicogezin’ te krijgen. 
‘We signaleren dat er iets veranderd is sinds de dood van Sa-
vanna en het Maasmeisje: alles is erop gericht om nog meer 
kindermishandeling te voorkomen,’ schrijft Pardoen in een 
hoofdredactioneel commentaar. ‘En terecht! Maar we willen 
wel dat er geluisterd wordt naar ouders die aan den lijve on-
dervinden wat de schadelijke gevolgen zijn van het huidige 
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beleid. Dat beleid veronderstelt namelijk dat álle ouders po-
tentiële daders van kindermishandeling zijn, tot het moment 
dat ze bewezen hebben dat niet te zijn. Alle zorgprofessionals 
moeten kijken door die bril en mogen taken die daarbij ho-
ren, niet weigeren.’

Pardoen krijgt veel kritiek van hulpverleners, maar er is ook 
bijval. De meest gehoorde tegenstander van al dit meten, we-
ten, voorspellen en beheersen is misschien wel Jos Lamé, direc-
teur van de Riagg in Rijnmond. Hij is al jarenlang in een strijd 
verwikkeld met het stadsbestuur van Rotterdam, omdat hij 
weigert de plaatselijke meldcode te ondertekenen. De wethou-
der probeerde door intrekking van de subsidie aan de Riagg 
Lamé op andere gedachten te brengen, maar de rechter floot de 
wethouder in 2011 terug. Het is op zich niet zo verwonderlijk 
dat Lamé de woede van politici op zijn hals haalt, want met zijn 
boodschap win je geen kiezers. Het is de moeite waard om hem 
wat langer aan het woord te laten. ‘De overheid suggereert dat 
er een juiste oplossing is voor de problemen, maar dat is een 
mythe,’ vertelt hij in 2008 aan nrc Handelsblad .

Dat is pure volksverlakkerij, een bewijs van de populisti-
sche wind die er waait in Den Haag. Het aantal Maas-
meisjes zal nooit noemenswaardig afnemen. We moeten 
onder ogen zien dat geweld een enorm probleem is dat niet 
weg te poetsen is. [...] Het is een taboe om te aanvaarden 
dat er kwaad is in de samenleving. In wezen hebben we 
geen controle over het complexe leven van mensen. Het is 
waar dat we nu niet alle kinderen en probleemgezinnen in 
beeld hebben. Maar dat is wel goed. We kunnen niet ieder-
een hulp bieden. De Riagg’s zitten bomvol. Is het ministerie 
bereid ons budget te verzesvoudigen? We gaan van alle kin-
deren in een Elektronisch Kinddossier allemaal informatie 
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verzamelen, ook van mensen voor wie dat helemaal niet 
nodig is. Terwijl de echt ernstige problemen heel moeilijk 
op te lossen zijn. Dat verandert het Elektronisch Kinddos-
sier niet. Mensen moeten allerlei gegevens inleveren waar-
van de waarde uiterst dubieus is. Het is heel gevaarlijk dat 
te doen, omdat die informatie misbruikt kan worden. 
Mensen moeten weigeren hieraan mee te werken. Ik verzet 
met tegen de uniformiteit. Het is niet zo dat alle informatie 
altijd voor iedereen relevant is. Iedereen heeft zijn eigen in-
formatiebehoefte. Hulpverleners kunnen gaan zeggen: 
‘Mij valt niets te verwijten want ik heb signalen die op pro-
blemen kunnen duiden gemeld.’

Ik sta wat langer stil bij Lamé, want ik heb het idee dat hij 
nog wel eens gelijk kan hebben. De stad Rotterdam kondig-
de vijf jaar terug met veel bombarie een ‘oorlog tegen huise-
lijk geweld’ aan. Een oorlog waarbij alle middelen mochten 
worden ingezet, want het lot van ‘zesduizend Maasmeisjes’ 
was in het geding. We kunnen constateren dat die stelling 
over ‘zesduizend Maasmeisjes’ op zijn zachtst gezegd wat 
overdreven was. Maar er is ook een andere indicatie dat er 
geen quick fix is voor het probleem van kindermishande-
ling. Herinner je je de prevalentiestudie aan het begin van 
dit hoofdstuk, waarin sprake was van honderdduizend mis-
handelde kinderen? Vijf jaar later, eind 2011 is er een tweede 
onderzoek gepubliceerd, zodat we eindelijk een vergelijking 
kunnen maken. De Centra voor Jeugd en Gezin, de Verwijs-
indexen, de Elektronische Leer- en Kinddossiers hebben 
wel degelijk iets opgeleverd: eindelijk meer meldingen. 
Maar één belangrijk iets hebben ze nog niet voor elkaar ge-
kregen: er worden in Nederland jaarlijks nog steeds zo’n 
honderdduizend kinderen mishandeld.
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Gelukkigste kinderen ter wereld

Die honderdduizend is een schokkend aantal. Ook de vol-
gende cijfers over de groei van het aantal kinderen dat in aan-
raking komt met jeugdhulpverlening zijn schrikbarend. Ze 
zijn afkomstig van Jo Hermanns, deeltijd hoogleraar opvoed-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder 
hoogleraar op de prestigieuze Kohnstammleerstoel.

Voorzieningen Aantal kinderen 
in 2006 of 2007, 
tenzij anders 
vermeld

Toename Gemiddelde 
toename per 
jaar

Aanmeldingen 
Bureaus 
Jeugdzorg

82.268 Sinds 2004:  
58%

19%

Geïndiceerde 
jeugdzorg

77.827 Sinds 1997: 104% 10%

Contacten Advies- 
en Meldpunt 
Kinder- 
mishan deling

50.575 Sinds 2004:  
48%

16%

Jeugd ggz 194.400 Sinds 2003:  
16%

4%

Kinderen met een 
Jeugd-
beschermings-
maatregel

20.812 Sinds 2004:  
64%

21%

Geïndiceerd 
speciaal 
onderwijs

235.000 Sinds 2000:  
14%

2%

Politie contacten 
jeugdigen

32.237 (2005) Sinds 2002:  
35%

12%

Verblijf in justitiële 
jeugdinrichting

7.086 2003-2007: 11% 3%

Bron: Jo Hermanns, Het opvoeden verleerd, 2009
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Nog meer cijfers: een op de elf kinderen volgt een vorm van 
speciaal onderwijs. Ongeveer veertien procent van alle kinde-
ren krijgt een of andere vorm van extra hulp of ondersteu-
ning. Daarnaast zijn er ook nog kinderen die niet in de hulp-
verlening terechtkomen, maar wel gebruikmaken van lokale 
projecten, persoonsgebonden budgetten, ‘rugzakjes’ of an-
dere programma’s waar geen doorverwijzing of indicatie 
voor nodig is en die dus niet geregistreerd worden.

Toch komt hij tot de conclusie dat het zo slecht nog niet 
gaat met de jeugd.

Uit een aantal grote nationale en internationale studies blijkt 
juist dat het heel goed gaat met Nederlandse kinderen. Hoog-
stens vijf procent van de kinderen heeft te maken met een op-
eenstapeling van problemen. Problemen rond angst en depres-
sie nemen de afgelopen jaren heel licht toe, maar agressie 
neemt weer af, of blijft gelijk. Kinderen eten steeds gezonder en 
bewegen meer. Het comazuipen neemt toe, maar drankge-
bruik onder jonge kinderen neemt juist weer af. Roken blijft 
stabiel. Ook jeugdcriminaliteit lijkt wat af te nemen. Als we Ne-
derlandse kinderen vergelijken met hun leeftijdgenoten in het 
buitenland doen ze het helemaal goed. vn-organisatie Unicef 
onderzocht in 2007 het welzijn van kinderen in 21 ontwikkelde 
landen op het gebied van materiële welvaart, gezondheid, vei-
ligheid, schoolprestaties, kwaliteit van persoonlijke relaties in 
het gezin en met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen, eetge-
woonten, seksueel gedrag, vechten, pesten, middelengebruik 
en het door de kinderen zelf aangegeven welbevinden. De Ne-
derlandse kinderen stonden eervol op de eerste plaats, wat in 
veel media tot de bewonderende opmerking leidde dat ‘Neder-
landse kinderen de gelukkigste kinderen ter wereld zijn’.

Hermanns verklaart deze paradox – gelukkige jeugd heeft 
meer hulp nodig – vanuit de manier waarop we tegenwoor-
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dig met opvoedproblemen omgaan. Normaal gedrag dat 
vroeger bij het opgroeien hoorde, wordt steeds vaker gezien 
als maatschappelijke overlast. De meeste hangjongeren doen 
weinig mis, behalve dat ze soms herrie en rotzooi maken. 
Toch heeft de ‘hangjongerenproblematiek’ in veel gemeen-
ten de hondenpoep verstoten als ergernis nummer één van de 
burger. Rustzoekers proberen kinderdagverblijven uit hun 
buurt te verdrijven vanwege de geluidsoverlast. De lat voor 
wat we storend, ontoelaatbaar of crimineel gedrag noemen, is 
de laatste jaren flink gedaald. De normen veranderen dus.

Daarnaast worden problemen sneller bestempeld tot risi-
co’s en aandoeningen. Hermanns zegt hierover in zijn oratie 
het volgende:

Zorg en goede bedoelingen worden meer dan voorheen ver-
taald in het inschakelen van gespecialiseerde deskundigen. 
Het gaat daarbij vooral om orthopedagogen, psychologen 
en kinder- en jeugdpsychiaters en hun medewerkers. Deze 
hebben in hun opleiding geleerd een probleem op te lossen 
door diagnosticeren en behandelen. Daarmee worden tal 
van opvoedingsproblemen vertaald in psychopathologie, 
ontwikkelingsstoornissen, handicaps en/of disfunctionele 
gezinsinteracties. Deze leiden vervolgens tot een indicatie 
en daarna tot een behandeling in een van de instituties 
voor gespecialiseerde zorg.

Een bekend voorbeeld is de wildgroei van het aantal kinderen 
dat zou lijden aan adhd of pdd-nos. Ook als ouders moeite 
hebben met de opvoeding, wordt dat sneller gezien als een si-
tuatie waar professionele hulp gewenst is.
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Hermanns vindt deze situatie zorgelijk en waarschuwt voor 
de ‘zuigkracht van de markt voor welzijn en geluk’.

Professionele instellingen formuleren daarin altijd wel 
nieuwe maatschappelijke problemen waarvoor hun speci-
alistische inzet noodzakelijk is. Het gevolg is in ieder geval 
dat steeds meer kinderen op een vriendelijke en professio-
nele wijze verpakt, maar toch impliciet de boodschap krij-
gen dat ‘er iets met ze is’, dat ‘ze niet gewoon met de ande-
ren mee kunnen doen’, dat ‘ze onacceptabel zijn voor de 
andere burgers’.

Enige mate van tevredenheid en enige bescheidenheid lijkt 
dus wel op zijn plaats. Niet alle kinderen hoeven te worden 
gered.

Het welzijn van kinderen vormt voor velen al een recht-
vaardiging voor veel overheidsbemoeienis. Dat geldt ook 
voor de gezondheid van alle Nederlanders. Daar liggen niet 
alleen altruïstische motieven aan ten grondslag – het is fijn als 
zo veel mogelijk mensen in goede gezondheid hun leven kun-
nen leven. Maar er is ook een groeiende economische nood-
zaak om de Nederlandse bevolking zo gezond mogelijk te 
houden. Techniek is daarvoor een belangrijk, maar geen neu-
traal wapen. Er is steeds meer gezondheidsinformatie be-
schikbaar van patiënten en burgers en die patiënteninforma-
tie wordt vaker en vollediger ontsloten. Onze zorggegevens 
worden nadrukkelijk gebruikt in de belangenstrijd tussen 
overheid, bedrijven, zorgverleners en patiënten. Het gaat 
daarbij niet alleen om privacy, maar ook om de vraag of ie-
dereen nog wel de zorg kan krijgen die hij nodig heeft.
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