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Inhoud

Uithuisplaatsing 
Onlangs werd besloten een nog ongeboren kind direct na de geboorte
weg te halen bij de moeder. Een beslissing die enorm moeilijk is en blijft.
De directeur, de betrokken medewerker en diens leidinggevende van
Bureau Jeugdzorg Drenthe geven hun mening in: steun de ouder

steun het kind.

Psychiatrische problemen en ouderschap
Het AMK is alert op de problemen die kunnen ontstaan wanneer kinderen
opgroeien bij een ouder met psych(iatr)ische problemen. Het is echter
waarschijnlijk dat veel problemen onder de oppervlakte blijven; het iso-
lement is vaak groot. De behandelaar van de ouder onderneemt niet
altijd actie. Wie dan wel? En verschuilen artsen zich niet te makkelijk
achter hun beroepsgeheim? Jitske Teeuwisse, kinder- en jeugdpsychiater
bij Accare geeft haar mening in: moeder heeft haar kinderen nodig.

Een (verstandelijke) beperking en ouderschap
Medewerkers van MEE hebben sinds kort tot taak om verzoeken tot
raadsonderzoek te doen in voorkomende gevallen. In totaal gaat het om
ongeveer veertig verzoeken per jaar. Dit brengt de consulenten in
kwestie in een soms lastige dubbelrol. MEE-consulenten Gea Geertsema
en Anneke Storm vertellen hierover in: moet MEE soms TEGEN zijn?

Ondertoezichtstelling 
Als de basisveiligheid van een kind in gevaar is, kan uithuisplaatsing
nodig worden. Soms worden de brengers van het slechte nieuws ook
zelf bedreigd. Reden om jeugdzorg voortaan te bemensen met potige
dames en heren die met de knoet erover gaan? Jeugdbeschermer Hilly
de Klein ergert zich aan de beeldvorming over jeugdzorg en legt uit
hoe het werk van een jeugdbeschermer er werkelijk uitziet in: bodem-

veiligheid

Preventief werken
Veel problemen worden moeilijker hanteerbaar naarmate ze langer
bestaan. Alle reden om te kiezen voor een vroege signalering en aanpak
van risico’s bij kinderen en jongeren. Hoever kun je gaan? En hoe organi-
seer je het? Anneke Vreeburg, algemeen maatschappelijk werkster bij
Icare, vertelt hoe lekker de zaken binnen het Buurtnetwerk Westerveld
lopen in: risico’s taxeren voordat de meter doorslaat.

BJZ-nieuws
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Introductie 
Geef een willekeurige burger een kranten-

berichtje in handen waarin een geval van

kindermishandeling staat. De meest voor-

komende reactie is waarschijnlijk: wat een

onmensen die ouders, dat ze zoiets doen met

hun eigen vlees en bloed. Dat daar niet eerder

ingegrepen is! Wanneer je individuele kinder-

beschermingszaken onder de loep legt, zie je

dat veel problemen voortkomen uit onmacht

en ellende bij de ouders. Niet dat elk gedrag

daarmee goed gepraat kan worden, maar het

beeld moet genuanceerd worden.

Alle medewerkers die met gezinnen werken

hebben (sporadisch of met enige regelmaat)

te maken met situaties waarin ze het gevoel

hebben dat de kinderen op de een of andere

manier gevaar lopen. Op de achtergrond

speelt dan altijd de angst dat de situatie echt

uit de hand gaat lopen.

Wat doe je als hulpverlener? Hoe zorg je dat

de veiligheid van kinderen gewaarborgd kan

worden met zo min mogelijk schade? Hoe

weet je of je eigen inschatting goed is? Hoe

breng je het aan ouders als je moet mededelen

dat je een onderzoek naar de veiligheid van de

kinderen wilt laten starten? Hoe leg je uit dat

dit niet meteen uithuisplaatsing hoeft te bete-

kenen? Hoe blijf je in contact met het gezin?

Hoe zorg je voor je eigen veiligheid? Wat als

je met je medisch beroepsgeheim in conflict

komt? 

Naar aanleiding van deze vragen schetsen

enkele medewerkers van binnen en buiten

Bureau Jeugdzorg Drenthe de dilemma’s van

risicotaxatie. De artikelen zijn bedoeld als

uitnodiging tot meedenken en discussie.

Wie wil reageren kan dat doen via weblog 

www.nogwatbrederbeeld.blogspot.com
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Het basisuitgangspunt van Bureau Jeugdzorg

Drenthe is de gedachte dat elke ouder een

goede ouder wil zijn. Er zijn voorbeelden die

deze gedachte nou niet bepaald ondersteu-

nen. Toch mag dat geen reden zijn voor een

negatieve, door risicobewustheid gepreoccu-

peerde aanpak. Aldus Cees Wierda, directeur.

Gevraagd naar zijn reactie op de hiervoor

geschetste casus komt hij tot de volgende

bespiegelingen.

Herken je de casus?

‘Ja. En m’n primaire reactie was afgrijzen. Je denkt
natuurlijk: moet dit zo, een baby bij de moeder
weghalen op deze manier? Die twee horen zo
onlosmakelijk bij elkaar... Hier moet wel echt wat
aan de hand zijn. Vervolgens heb ik me ervan kun-
nen overtuigen dat in deze specifieke situatie zorg-
vuldig is gehandeld. Alles is afgewogen en op goed
onderbouwde gronden zo gegaan als het gegaan is.
Er is overleg geweest over elke stap, niemand heeft
op eigen houtje gehandeld. Maar het blijft een vre-
selijke situatie. Het is het soort casuïstiek waarbij
je eigenlijk altijd blijft twijfelen, wat je ook beslist.

Je kunt te vroeg ingrijpen of te laat. Risicotaxatie is
nooit waterdicht. De methode waarop je tot je oor-
deel komt is hierbij je leidraad. Een absolute waar-
heid is er niet.’

Heb je ooit eerder zoiets meegemaakt?

‘Het voorbeeld in deze casus is een extreem natuur-
lijk. Uithuisplaatsingen van het heel acute soort
komen überhaupt niet veel voor. We doen er
natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het
zover moet komen. Concreet gezien hebben we in
Drenthe ongeveer twintig echt acute uithuisplaat-
singen per jaar. Het kan daarbij gaan om kleine
kinderen die mishandeld worden, maar het kan
ook gaan om pubers die afglijden naar drugsge-
bruik of prostitutie en die om eigen bestwil en
tegen hun zin in een gesloten setting geplaatst
worden.’ 

Gaan we dit vaker meemaken?

‘Ik ben er wel bang voor dat het een soort ‘trend’
wordt om jeugdzorg in de rol te dringen van risico-
beheerser. Ik vind dat je als jeugdzorg goed moet
omgaan met risicotaxatie en dat je voorbereid
moet zijn op situaties die uit de hand lopen. Maar
als dat betekent dat onze gezinsvoogden als een
soort officier van justitie naar gezinnen moeten
gaan om daar te bekijken hoe erg het in dit of dat

gezin wel niet is, dan slaan we de plank finaal mis.’

Hoe wil je de plank raak slaan?

‘De gezinsvoogd heeft in de eerste plaats de taak
om ouders te steunen. Daarbij helpt het geen steek
als je alleen gaat kijken naar wat er mis is. Je moet
juist samen met de ouders zoeken naar de uitzon-
deringen op hun problemen. Misschien is er nu
van alles mis. Maar was dat gisteren ook zo?
Zo nee, dan hoeft het morgen ook niet zo te zijn.
Kijk naar wat helpt. Dat is de enige houding waar
je iets mee opschiet.’

Accepteren ouders wel hulp onder dwang?

‘Op zich is het altijd beter wanneer je er vroeger bij
bent. Het liefst bied je hulp aan als mensen er zelf
om vragen. Maar er zullen altijd mensen zijn die
niet zelf om hulp vragen en die de stok achter de
deur van een maatregel nodig hebben. En ook dat
kan werken. Dat is de kunst van het vak van de
gezinsvoogd. En die beheersen dat. Het is een
lastig vak, maar we hebben mensen in huis die het
kunnen, gelukkig!’

‘Je kunt te vroeg ingrijpen
of te laat...’ ‘Kijk naar wat helpt. Dat is

de enige houding waar je
iets mee opschiet...’
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De ouders zijn ondanks herhaalde pogingen niet
bereid of niet in staat om ook maar iets aan de
situatie te veranderen. De laatste hulppoging
(gedwongen klinische gezinsobservatie) wijzen ze
van de hand. Om die reden zijn de kinderen tegen
de wil van de ouders weggehaald en ondergebracht
in een pleeggezin, waar ze naar alle waarschijnlijk-
heid tot hun achttiende zullen blijven. 

De justitieel casemanager van Bureau Jeugdzorg
heeft contact met de moeder om de omgang met
de kinderen te regelen. Tijdens een van de bezoe-
ken laat de moeder zich tegenover de casemanager
ontvallen dat ze weer zwanger is. De casemanager
is gealarmeerd. Gezien de historie schat hij in dat
dit een akelige herhaling van een nog akeliger

geschiedenis zal gaan worden voor het kind dat
nu nog niet eens geboren is. Hij overlegt met zijn
collega’s en leidinggevende over wat nu te doen. 

Na de zaak voorgelegd te hebben aan de Raad voor
de Kinderbescherming volgt een besluit dat aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Zonder de
moeder in te lichten zal het kind zeer kort na de
geboorte worden weggehaald bij de moeder, ook
al heeft ze op dat moment geen enkel strafbaar feit
begaan tegenover het pasgeboren kind. Men acht
het risico voor het kind te groot. 

Allerlei veiligheidsafspraken worden ingezet om
te zorgen dat de moeder niet met haar kind kan
ontvluchten. 

Een moeder die verslaafd is. Haar nieuwe partner die zeer gewelddadig is, ook

tegenover de kinderen. Deze ouders hebben eerder kinderen opgevoed, maar dat

is verschrikkelijk fout gelopen. Een van de kinderen is overleden onder verdachte

omstandigheden. De andere kinderen van twee en drie jaar hebben ernstige

emotionele schade opgelopen, wat blijkt uit kinderpsychiatrisch onderzoek.

De gezinsvoogd 
De gezinsvoogd die deze zaak behandelde staat
achter deze beslissing, hoe moeilijk die ook was.
‘Als je in een gezin komt probeer je altijd om sámen
met de ouders de situatie beter te maken voor het
kind. Maar in dit geval was dat eenvoudigweg
onmogelijk. Niets werkte. Ik had gezien wat er
gebeurd was met de andere kinderen. En ik heb
de kinderen meegemaakt toen ik ze naar het
pleeggezin bracht. Hoe ze angstig hun armpjes
naar mij uitstrekten toen ik ze daar achter moest
laten. Als je dat meemaakt en er is ook na gede-
gen onderzoek en overleg met al je collega’s niets
wat je de hoop geeft dat het beter zal gaan? Dan
is het je taak als jeugdzorg om te kiezen voor de
veiligheid van het kind. Althans, dat lijkt mij toch
onze taak.’

De leidinggevende
De leidinggevende die verantwoordelijk was voor
het afhandelen van de maatregelen legt uit hoe
ingewikkeld een dergelijke zaak is. ‘Natuurlijk
kan en mag een medewerker nooit alleen staan in
zo’n moeilijke beslissing. De afweging wordt
altijd gemaakt in overleg met de gedragsweten-
schapper, de teamleider en de andere leden van
het team. En natuurlijk wordt de situatie altijd ter
beoordeling voorgelegd aan de kinderrechter.
Die waren in dit geval heel snel met het uit-
spreken van hun besluit. Ze zaten er bovenop,
misschien ook vanwege de publiciteit rondom
de zaken die net speelden.

Inmiddels is het kind geboren en weggehaald. Ik
denk dat we dit kind hiermee een dienst bewijzen.’

S t e u n  d e  o u d e r s t e u n  h e t  k i n d

Cees Wierda
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De mening van Cees Wierda, directeur Bureau Jeugdzorg

Casus 1 - Kind bij geboorte weggehaald



Twee jaar later. Een grote terugval. De vrouw wei-
gert opnieuw behandeling en wil haar pillen niet
slikken bang dat ‘ze’ haar gaan vergiftigen. Haar
man ziet het misgaan, maakt zich zorgen om de
kinderen, maar durft geen stelling te nemen tegen
zijn vrouw. Hij praat erover met zijn hulpverlener.
Die onderneemt actie en meldt de zorgen bij het
AMK, na overleg met zijn cliënt. 

Het intake-team van het AMK start een onderzoek
bij de belangrijkste informanten: huisarts en
school. De zorgsignalen worden van beide zijden
bevestigd. Ook blijkt dat de kinderen nooit bij het
KOPP-project beland zijn. Reden genoeg voor een
huisbezoek. 

Het huisbezoek wordt goed voorbereid door de
AMK-medewerker en de hulpverlener van vader.
De laatste licht ook de huisarts en de crisisdienst

in voor het geval moeder door de schok verder in
haar psychose raakt. Het bezoek loopt zoals ver-
wacht. Moeder reageert boos en verontwaardigd
op de aantijgingen, maar als het tij geluwd is,
ondertekenen de ouders de toestemmingsbrief.
Daarin staat dat het AMK nadere informatie mag
inwinnen. 

Op school blijkt dat de kinderen een leerachter-
stand van een jaar hebben opgelopen. Moeder
houdt de kinderen regelmatig thuis omdat ze niet
alleen wil zijn. Het jongste kind is bijna nooit thuis
omdat moeder zo lelijk tegen hem doet en vaak
staat te schreeuwen. Moeder verbiedt haar kinde-
ren om met speelgoed te spelen. ‘Dat geeft rom-
mel.’ Spelletjes doen is onzin, knutselen vies en
stoeien te druk. De kinderen eten staand aan het
aanrecht. Hoewel de lichamelijke verzorging goed
is, schat het AMK het risico dat de kinderen geen

gezonde opvoeding krijgen, in als groot. De facto-
ren die naast moeders persoonlijkheidsstoornis
meegewogen worden, zijn de problemen in de
ouder-kind-interactie, de grote stress in het gezin,
de gebrekkige sociale steun en het feit dat de
ouders niet meewerken aan het beperken van de
risico’s voor hun kinderen. 

De bevindingen worden besproken met de ouders.
De AMK-medewerker vertelt de moeder dat ze zich
moet laten behandelen. Anders zal het AMK de
Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
‘Om een maatregel te bevorderen’. Bang om haar
kinderen kwijt te raken, stemt de moeder toe in
behandeling. De ouders gaan ook akkoord met
psychologisch en psychiatrisch onderzoek van hun
kinderen. Het AMK licht huisarts en GGZ in over
de zaak en draagt die over aan GGZ-jeugd.
Daarmee is het dossier voor het AMK gesloten.

Kinderen van ouders met een

psychiatrische stoornis lopen

een hoger risico dat ze zelf later

ook vergelijkbare problemen

krijgen. Jitske Teeuwisse,

kinder- en jeugdpsychiater en

directeur behandelzaken bij

Accare. Omdat ze heeft gewerkt

in de volwassenen- én in de

kinder- en jeugdpsychiatrie

kent ze de praktijk van beide

kanten en licht toe wat in haar

ogen de risicofactoren voor

deze kinderen kunnen zijn.

Eerst schetst zij een globaal beeld.
‘Als je het over algemeenheden wilt
hebben, dan kun je zeggen dat
ouders met psychiatrische proble-
men er niet bij voorbaat rooskleurig
voorstaan. Je ziet bij deze mensen
vaker relatieproblemen en verbroken
relaties dan gemiddeld. Natuurlijk
sturen ze het daar niet moedwillig
op aan, maar het gebeurt. En voor
de kinderen kan dat nadelig uitwer-
ken. Daarbij is er dan natuurlijk de
psychatrische stoornis zelf, die het
contact tussen ouder en kinderen
beïnvloedt. Ik heb me in mijn praktijk
bijvoorbeeld veel beziggehouden
met ouders met een bipolaire stoor-
nis. Dat zijn mensen die perioden
van sterk wisselende stemmingen
hebben en daardoor ongewild erg
onbetrouwbaar kunnen zijn. Als ze
manisch zijn, kunnen ze heel dwin-
gend en grof gedrag vertonen, heel

anders dan anders. Je ziet dan vaak
dat het kind zich verantwoordelijk
gaat voelen om de ouder in toom te
houden. En het is toch wel heel sip
als jij als achtjarige de stekker uit de
telefoon moet trekken omdat je
moeder anders niet meer stopt met
bellen.’

Geïsoleerd
Als bijkomend probleem bij ouders
met een psychiatrische stoornis
noemt Jitske de geheimhouding.
‘Hier speelt een probleem dat te ver-
gelijken is met het probleem van
kinderen van alcoholisten of andere
verslavingsproblematiek. Bij schizo-
frenie speelt dat bijvoorbeeld ook
sterk - een schizofrene ouder is vaak
achterdochtig. Kinderen nemen
soms ook de ‘waarheid’ van hun
ouder over, dat is immers hun refe-
rentiekader. Als je moeder steeds
zegt ‘iedereen wil ons vergiftigen’
dan ga je dat geloven. Zo wordt het
voor een kind moeilijk om te zeggen
wat er thuis gebeurt. Het raakt geï-
soleerd, afgesloten van de omge-
ving. En als niemand wat ziet wordt
er niets gedaan. Dan worden de kin-
deren natuurlijk groter... Ze gaan
vaak vroeg uit huis, trouwen jong,
krijgen vroeg kinderen, hebben
daardoor vaak sociaal-economisch
gezien een slechtere start. En bij de
opvoeding van hun eigen kinderen
openbaren zich vaak de problemen.
Het is lastig als je geen goed voor-
beeld heb. Dus op die manier kun-
nen problemen in de volgende
generatie weer terug komen.’ ❯
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Casus 2 - psychiatrie en kinderen

Jitske Teeuwisse

kinderen nodigMoeder heeft haar
De mening van Jitske Teeuwisse, kinder- en jeugdpsychiater en directeur behandelzaken bij AccareEen vrouw die al jaren aan psychoses lijdt, wordt gedwongen opgenomen. Het AMK is betrokken bij die zaak, omdat de vrouw

moeder is van vier kinderen, waarover zorgen gemeld zijn. De betrokken AMK-medewerker overlegt met de behandelend

psychiater en spreekt af dat de kinderen worden verwezen naar het KOPP-project. Ook zal het AMK worden ingelicht als

blijkt dat moeder zich niet aan de behandeling houdt. De afspraken worden vastgelegd in een brief aan alle betrokkenen.
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Dokter, klap
eens uit de
school?
Artsen hebben het recht om

bij het vermoeden van kin-

dermishandeling melding te

doen bij het AMK. De vraag

is of een arts vervolgens ook

verplicht kan worden om

vertrouwelijke informatie te

geven. De Raad voor de

Kinderbescherming zou het

graag zien, omdat het de

voortgang van onderzoeken

aanzienlijk zou vergemakke-

lijken. De KNMG (de beroeps-

vereniging van artsen) staat

echter op een ander stand-

punt. En dat is, dat het medi-

sche beroepsgeheim geres-

pecteerd moet worden.

Soms kom je daardoor als

arts in een lastig parket.

Jitske Teeuwisse: ‘Ik had een
melding gedaan over een
kind. Vervolgens voelde ik me
onder druk gezet door de Raad
Men wilde dat ik mijn mond
nog verder open zou doen. En
dat bracht mij in een dilem-
ma. Natuurlijk maak ik me 

ernstig zorgen over de zaak,
anders had ik niet gemeld.
Maar ik heb ook te maken met
mijn beroepsgeheim als arts.
Daar hecht ik ook aan. Wat de
patiënten in de spreekkamer
bespreken moet veilig zijn.
Als ik in dit geval dan opeens
wél alle informatie open en
bloot op tafel gooi, hoe
geloofwaardig ben ik dan?
Daarbij kan het doorbreken
van het beroepsgeheim mij
beroepsmatig ook nog eens
mijn kop kosten. In het uiter-
ste geval kan het betekenen
dat ik uit het BIG-register
geschrapt word.’

Eenvoudig is de afweging
niet. ‘Het zit me wel hoog. Ik
vind ook dat er in deze situa-
tie iets moet gebeuren. De
Raad wil per se een mening
van een BIG-geregistreerde
deskundige. De oplossing is
dat de Raad een andere kin-
derpsychiater vraagt om dit
kind te onderzoeken, op hun
verzoek met de door hen
geformuleerde onderzoeks-
vraag. Daarbij is er altijd de
kans dat het kind z’n mond
houdt. Dan heb je opnieuw
een groot probleem. Gebrek
aan bewijs.’

D i l e m m a
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M o e t  
M E E  

s o m s
T E G E N

z i j n ?

Gea Geertsema en Anneke Storm werken

beiden al meerdere jaren als consulent van

mensen met een beperking. Oorspronkelijk

waren dat mensen met een verstandelijke en

of lichamelijke beperking en chronisch zieken,

maar de doelgroep is verder verbreed met

mensen met een zintuiglijke beperking en

mensen met een autisme spectrum stoornis.

Het gaat in ieder geval om mensen die in meer-

dere fasen en gebieden van hun leven hulp

nodig hebben om zich in de wirwar van de

Nederlandse regeltjesmaatschappij staande

te houden. Gea en Anneke hebben in hun

dagelijkse werk ook wel eens te maken met

situaties waarin de kinderen gevaar lopen.

Ze vertellen hier hoe ze ermee omgaan.

Risicosituaties komen met enige regelmaat voor.
Gea schetst de frequentie; ‘Ik denk dat iedere con-
sulent bij MEE wel drie of vier probleemgezinnen
heeft. En het komt gemiddeld een of twee keer
per jaar voor dat je een onderzoek moet aanvra-
gen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dus
dat is omgerekend naar de twintig consulenten die
we hebben ongeveer veertig verzoeken per jaar.’

Kind groeit ouder voorbij
De moeilijkste situaties treffen ze aan bij de men-
sen die een verstandelijke beperking hebben en
die kinderen krijgen.‘Dat zie je vaak mis gaan.
De ouders zijn soms gewoon niet in staat om
kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.
Het komt voor dat de kinderen de ouders voorbij
groeien.’ aldus Gea. Anneke vult haar aan.‘Wat
het moeilijk maakt is dat die ouders soms nóg zo
hun best doen, maar dat het toch niet lukt, dat is
tragisch om te zien.’
Een extra handicap voor deze gezinnen is de
slechte toegankelijkheid van de zorg.‘Je hebt

overal wachtlijsten. Eerst bij indicatie, dan bij het
zorgkantoor en dan bij de voorzieningen. Het kan
soms wel een half jaar duren voordat iemand de
nodige hulp krijgt. Het enige wat het proces kan
versnellen is dat het spaak loopt... Dan kun je aan-
spraak maken op crisishulp bijvoorbeeld Families
First. Maar zo doe je het liever niet natuurlijk.’

Signalen
Taxeren wanneer een probleem zo ernstig is dat
een melding nodig wordt is in de praktijk altijd
heel lastig. Ook voor de medewerkers van MEE.
Gea schetst wanneer bij haar de voelhorens uit
gaan staan.‘Als vrijwillige hulp niet aanslaat, als
er messen op tafel liggen, als er shag open op
tafel ligt terwijl er een kind van twee rondloopt,
als je signalen krijgt van mensen die bij het gezin
betrokken zijn, als de cliënten hun afspraken met
jou niet nakomen. Of als je ziet dat het ergens
heel vies is, dat er geen traphekje is, dat een kind
geen speelgoed heeft. Alles wat we zien en mee-
maken houden we bij op schrift...’

Anneke vult aan:‘Bij licht verstandelijk beperkte
jeugdigen zie je ook vaak problemen in de puber-
tijd. Niet naar school gaan, spijbelen, blowen, gok-

ken, contact met de politie. Ze kunnen dan ook
moeilijk bereikbaar zijn. De ouders verliezen hun
grip. Ook dat kan reden tot ernstige zorg zijn.
Alleen de grens van wanneer je er iets aan gaat
doen, die kun je zelf heel moeilijk bepalen.
Daarvoor overleggen we met directe collega’s,
de orthopedagoog, de leidinggevende. Want voor
jezelf is het toch een dilemma. Je voelt je verant-
woordelijk voor het kind, maar je bent ook betrok-
ken bij de ouders.’

Nieuwe taak
Anneke en Gea hebben tegenwoordig, nu MEE
meedraait in het ‘voordeurprogramma Bureau
Jeugdzorg Drenthe’ ook de plicht om verzoeken
tot raadsonderzoek te doen. Anneke geeft aan dat
dit nieuw is. ‘Die taak is er nu bijgekomen. Vroeger
deden we wel meldingen, maar liep de zaak via
het AMK. Nu moeten wij zelf rechtstreeks een ver-
zoek voor een raadsonderzoek doen en de zaak
bespreken met de ouders. Dat betekent dus dat
wij in een dergelijke situatie niet meer alleen
bezig zijn met vrijwillige hulpverlening, zoals wij
altijd gewend geweest zijn. Als de ouders zelf ook
inzien dat er grote risico’s zijn, dan ga je dit proces
samen met ouders aan. Maar als je ouders hebt
die een andere kijk op de situatie hebben wordt
het lastig.’ Gea vindt het ook een ingewikkelde
zaak.‘Zodra je over de Raad begint, ervaren men-
sen je opeens als bedreigend. De cliënt kan het als
verraad ervaren dat je de Raad om een onderzoek
vraagt. Een risico is verder dat de ouders geen
hulp meer willen. Soms gebeurt het dat ouders
tegen je zeggen dat je niet meer mag komen.’

Wat werkt
Een van de dingen die wel goed werken, is het
tijdig en open bespreken van eventuele zorgen
met de ouders.‘Als je meteen in het begin van je
twijfel de ouders al zegt dat je je zorgen maakt,
dan is het voor hen ook duidelijker wat je van ze
verwacht. Dat werkt meestal gunstig uit, is mijn
eigen ervaring,’ aldus Gea.

‘Die ouders doen soms zo hun
best en dan lukt het toch niet...’

‘Als je ziet dat het heel vies is,
er geen traphekje is, dat een
kind geen speelgoed heeft...’

Spiraal doorbreken
Of je vanuit de hulpverlening meer
kunt doen dan nu om deze negatieve
spiraal te doorbreken? ‘Ja. En ook
buiten de hulpverlening. Ik zou zeg-
gen, dat bijvoorbeeld de leerplicht-
ambtenaar een taak hierin heeft.
Juist omdat je bij sommige ouders
de neiging ziet om de kinderen van
school te houden. Als een leerplicht-
ambtenaar dat signaleert is het zaak
om te kijken of er wat te doen valt.
Soms blijkt voogdij nodig. Wat overi-
gens nog wel een probleem is, is
de wachtlijst bij de kantonrechter.
Laatst nog lag een dergelijke zaak
anderhalf jaar bij de kantonrechter.
Dat wordt dan wel mosterd na de
maaltijd.’

Wie signaleert?
Een andere logische signalerings-
functie lijkt te liggen bij de volwas-
senenpsychiatrie.‘Wat de volwasse-
nenpsychiatrie betreft moet ik
zeggen dat het onderwerp weinig
op de voorgrond staat. Er blijkt een
strikte scheiding te zijn tussen de
kinder- en jeugdpsychiatrie en de
volwassenenpsychiatrie. Wanneer
je als patiënt bij de psychiater of
psycholoog de spreekkamer binnen-
wandelt krijg je wel de vraag of je

vroeger nagel hebt gebeten en ook
nog wel of je kinderen hebt. Maar
hoe je het doet en hoe het met de
kinderen gaat, daar wordt maar
zelden over gesproken. Het heeft
veel met afbakening te maken.’
Misschien is de huisarts dan toch de
beste spilfiguur? ‘De huisarts kent
het gezin natuurlijk. Die kan tegen
een ouder die in de problemen zit
zeggen; ‘Jij hebt het nu moeilijk zat,
heb je hulp voor de kinderen?
Misschien een partner, een oma, een
opa, een neef, een balletjuf... Als kin-
deren een ‘betrouwbare derde’ heb-
ben waar ze terecht kunnen dan
scheelt dat al zóveel.’

Welke hulp is er?
Op de vraag welke hulp je nu het
beste kunt inzetten voor kinderen
van ouders met een psychiatrische
stoornis, aarzelt Jitske kort.

‘In eerste instantie gaat het gewoon
om het regelen van de hele basale
veiligheid. Het is in ieder geval heel
belangrijk om deze groep kinderen
te blijven benaderen. Liefst met een
zo laagdrempelig mogelijk program-
ma. Iets wat je bij wijze van spreken
op school aan kunt bieden.
Misschien iets voor jeugdzorg?’ ❮
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Kom jij het wel eens tegen?

‘Soms, maar niet vaak. Natuurlijk hebben mensen
eerst een zekere mate van wantrouwen tegen je als
je binnenkomt. Als ik een nieuwe pupil krijg toe-
gewezen ga ik altijd een paar keer achterelkaar op
bezoek bij het gezin. Ik vertel met welke opdracht
ik gestuurd ben en dan vraag ik ‘wat is jullie ver-
haal? Hoe is het zover gekomen? Wat willen jullie
dat er verandert? Wat wil ik dat er verandert. Zo
simpel is het. Wat wel eens gebeurt is dat mensen
op je gaan schelden en dat ze gaan dreigen. Maar
schelden kan ik ook als het moet. En ik leg dus wel
uit dat ze daar mee op moeten houden.’

Ben jij je bewust van risico’s die de kinderen lopen? 

‘Eigenlijk ben je altijd heel alert. Je luistert naar
het kind, je luistert naar de ouders, je kijkt naar
het karakter en het gedrag van het kind, de inter-
actie tussen ouder en kind en je doet navraag op
school, navraag bij een consultatiebureau. In de
eerste plaats let je altijd op de bodemeisen. De
basisveiligheid van het kind moet gewaarborgd
zijn. Heeft het kind te eten, kan het thuis slapen,
krijgt het de noodzakelijke verzorging. En daar-
naast de immateriële basisveiligheid. Is er stabi-
liteit, kan het kind zich veilig hechten, kan het
sociale contacten aangaan.’ 

Wanneer besluit je nu exact dat een kind uithuis-
geplaatst moet worden?

‘Als de bodemeisen niet in orde zijn, dan is dat vrij

duidelijk. Maar natuurlijk heb je wel grensgeval-
len. Die zijn lastig. Ik lig er inderdaad wel eens
‘s nachts van wakker. De totaal ongenuanceerde
publiciteit van de laatste tijd over jeugdzorg helpt
daar niet bij. En ook niet de ongenuanceerde
manier waarop mensen die meningen overnemen.’

Beïnvloedt die publiciteit jouw functioneren?

‘Dat niet. Je doet je werk gewoon altijd zo goed
mogelijk. Maar wat ik frustrerend vind is dat je je
niet inhoudelijk kunt verweren. Als jeugdbescher-
mer wil je wel eens uitleggen wat je allemaal doet,
hoe hard je met mensen aan het werk bent.
Maar je mag nooit inhoudelijk op de situatie van
je cliënten ingaan.’ 

Wat je vaak hoort is dat jeugdzorg eerder moet
ingrijpen...

‘Dat hoor ik de laatste jaren inderdaad steeds
meer om me heen. Ook van ketenpartners en van
de Raad. Voor een deel is het misschien waar dat je
kinderen soms beter eerder uithuis kunt plaatsen...
Aan de andere kant. Waar willen ze dat we die
kinderen naar toe brengen? We bellen nu vaak al
stad en land af om een kind geplaatst te kunnen
krijgen.’ 

Heb je wel eens het gevoel dat er iets niet klopt in een
gezin, ook al lijken de basisprincipes waar je het over
had in orde?

‘Dat is zeker zo. En ik heb inmiddels ook geleerd
dat ik die intuïtie vooral moet vertrouwen. Soms
voel je dat er in een gezin geheimen zijn. Blikken
over en weer, een gesloten sfeer. Als je dat uitspit
kom je geheid iets tegen.’ 

Wel een hoop ellende die je tegenkomt, wordt je daar
niet gek van?

‘Het stemt niet altijd tot vrolijkheid, dat klopt.

Maar je kunt ook veel betekenen. Het is mooi om

te zien hoe een bang en zorgelijk meisje zich toch

kan ontwikkelen tot een leuke spontane meid.

Of hoe een ontspoorde puber uiteindelijk toch

weer op het ‘rechte pad’ komt. En ik heb ook echt

wel veel plezier met jongeren en ook met hun

ouders. Dat kan omdat ze voelen dat je betrokken

bent. En daarnaast heb je het lef om stelling te

nemen. Die duidelijkheid en die stok achter de

deur waarderen ouders vaak juist wel, ook al

klinkt dat misschien gek.’ 

Wat kan er gedaan worden om het werk te verbeteren?

‘Een normale case-load zou uit zeventien pupillen
moeten bestaan. De normering nu klopt niet.
Mensen hebben geloof ik géén idee van hoe ons
werk er echt uit ziet. Ze denken dat je achter een
computer zit en indicaties verzorgt. Maar wanneer
je als jeugdbeschermer niet constant je cliënten
opport komen ze absoluut nooit in beweging. 
Mensen die in zo’n moeilijke situatie verzeild zijn
geraakt, hebben behoefte aan een mens die ze
begrijpt, met ze meedenkt en die ze desnoods aan
de hand meeneemt en dingen voor ze regelt. 

Zo werkt het nu eenmaal en niet anders. Dat bete-
kent dus gewoon dat je constant op pad bent. Met
een zakje boterhammen onderweg. Het is een
prachtig vak.’ 

‘Wat willen jullie en wat wil ik
dat er verandert...’

‘Ik lig er inderdaad wel eens
‘s nachts van wakker...’

‘Soms voel je dat er in een
gezin geheimen zijn...’

‘Wanneer je niet constant je
cliënten opport komen ze
nooit in beweging....’
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Casus 3 - slecht nieuws brengen

De Raad voor de Kinderbescherming stuurt op een avond een van haar medewerkers samen met een medewerker van Bureau

Jeugdzorg naar een gezin. Ze gaan de ouders meedelen dat hun kinderen onder voorlopig toezicht komen te staan. De mede-

werkers, op achterwacht bijgestaan door twee teamleiders, bellen aan bij de ouders met de mededeling ‘wij zijn van de kin-

derbescherming en we willen met u praten’. Ze worden binnengelaten.

De beide medewerkers vertellen waarom ze geko-
men zijn en melden dat er ernstige zorgen zijn
over de veiligheid van de kinderen. Er zijn twee
kinderen in huis, eentje van twee en eentje van
drie. Hun oudere zusje van acht ligt momenteel
met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis. 

De kleintjes reageren angstig op de stiefvader.
De verdenking is dat de stiefvader de kinderen
regelmatig mishandelt en dat de moeder niet in
staat is om daar tegen op te treden. De stiefvader
wil de kinderen aanhalen, maar ze deinzen allebei
angstig terug voor zijn aanraking. Een gesprek
beginnen is niet mogelijk. De stiefvader wordt
agressief. Hij begint te schelden op moeder, die
begint te huilen en te schreeuwen. De buurt loopt
uit, nieuwsgierig geworden naar wat er aan de
hand is. De tante van de kinderen, die vlakbij
woont, komt de achterdeur binnen. De kinderen
rennen naar deze tante toe om bij haar te schuilen. 

Ook een kameraad van de stiefvader die een halve

straat verderop woont stapt de woonkamer
binnen. Hij heeft een flinke slok op. Hij vraagt de
medewerkers wat ze moeten, of ze mietjes zijn,
waarom ze geen fatsoenlijke baan nemen om aan
de kost te komen. Hij wordt verbaal steeds bedrei-
gender en daagt ze uit. De stiefvader doet er een
schepje bovenop en begint ook fysiek bedreigend
te worden. 

De medewerkers vrezen voor hun eigen veiligheid.
Om uit dit akelige scenario te komen beslissen ze
het volgende: ze vragen tante of zij voor deze nacht
op de kinderen kan passen, omdat die zich bij haar
kennelijk veilig voelen. De tante zegt dit toe.
Daarna vertrekken de medewerkers met de mede-
deling dat ze de volgende dag terugkomen. 

Gelukkig verloopt de nacht verder zonder kleer-
scheuren. De volgende dag wordt besloten de kin-
deren in een crisispleeggezin te plaatsen, waarna
een begeleide omgang tussen moeder en kinderen
wordt geregeld.

De mening van Hilly de Klein, jeugd-
beschermer bij Bureau Jeugdzorg
Drenthe
Hilly werkt sinds drie-en-eenhalf jaar als jeugd-
beschermer bij (Bureau) Jeugdzorg Drenthe,
vestiging Assen. Ze heeft momenteel 27 ‘pupil-
len’ in haar caseload. Enkelen daarvan wonen
thuis, het merendeel is uithuisgeplaatst, sommi-
gen zijn wees of halfwees. Gedragsproblemen in
de pubertijd, alcoholverslaving, drugsverslaving,
ernstige psychiatrische problemen: het boeket
van de problemen is compleet. Een klein portret.

Herken je de derde casus  van de vorige pagina?

‘In deze casus verbaast het me wel dat er geen politie
op achterwacht bij was. Meestal doe je dat als je pro-
blemen verwacht. Dat komt waarschijnlijk omdat het
om een VOTS ging, dan weet je van tevoren soms niet
precies hoe je het in moet schatten. Als het om een
OTS gaat kun je het contact met je cliënten rustiger
opbouwen.’ 

ve i l i g h e i dB o d e m



Twintig jaar geleden begon jij als maat-
schappelijk werkster; je werd sociaal
raadsvrouw in een buurthuis in
Steenwijk. Hoe was dat? 

‘Dat was in wat ze toen noemden
‘een achterstandswijk’, waar veel
Turken en Marokkanen woonden.
Dat waren ‘de buitenlanders’ van die
tijd. Het werk dat ik daar deed was
heel laagdrempelig, Mensen konden
met allerlei vragen bij me terecht,
Ik hielp ze met het lezen van brieven,
formulieren invullen. Ik deed het
naast mijn studie en met kleine kin-
deren thuis. Het combineerde mooi
en was erg leuk om te doen.’

Nu werk je hier in de gemeente
Westerveld. Inmiddels alweer ruim vijf-
tien jaar. Is het werk in die tijd sterk
veranderd? 

‘Er is veel meer samenwerking geko-
men met andere disciplines. Ik ben
daar groot voorstander van, ook
altijd al geweest. Ik ben hier in de
regio Vledder ook als coördinator
verantwoordelijk voor de opzet en
het voortzetten van het buurtnet-
werk. Dat werkt prima.’

Het thema van dit blad is ‘risico-
taxatie’. Toen ik je belde zei je
meteen: ik zit niet zo te wachten op
een portret van mezelf, maar over
dit thema wil ik wel graag iets zeg-
gen, want het is de belangrijkste
drive in mijn werk. Leg uit? 

‘Kijk. Ik erger me er vaak heel
erg aan hoe het hier toegaat in
Nederland. Veel te vaak escaleren
problemen voordat er ingegre-
pen wordt. De werkers aan de
basis zijn vaak wel erg betrokken
bij het gezin, maar ze zien nog te
weinig. Ik ben al lang voorstan-

der van het idee om met een check-
list te gaan werken, aan de hand
waarvan je problemen al in het aller-
vroegste stadium kunt signaleren.
Zo’n lijstje is er nog altijd niet.
Onlangs heeft staatssecretaris Ross
diverse wetenschappers gevraagd om
een dergelijke checklist vroegsignale-
ring op te stellen. Ik ben daar heel
erg blij mee.’

Hoe komt het dat signalering van basis-
problemen zo lastig is? 
Het lijkt me een kwestie van je ogen
openhouden en op je gevoel afgaan?

‘Nou, dat is de vraag. Iedereen ziet
maar een stukje van de werkelijk-
heid. En ieder mens ziet ook iets
anders. En tussen iets zien en actie
ondernemen zit ook nog een ver-
schil. Juist daarom is concreet samen-
werken zo belangrijk. Stel dat ik als
hulpverlener met een moeder praat
over de problemen die ze heeft.
Het klinkt goed, ze kan duidelijk
verwoorden wat er is. Dan denk ik
na afloop van het gesprek, mooi, ze
werkt eraan, niks aan de hand. Maar
achteraf hoor ik misschien van de
leerkracht dat moeder zich op het
schoolplein heel schichtig gedraagt

en dat ze de kinderen vaak thuis-
houdt. Dan stel ik mijn beeld toch
bij, ik ga deze moeder daar eens
specifiek naar vragen. Op deze
manier kom ik dus aan de informa-
tie waar het om gaat. Zo werkt het
in ons buurtnetwerk – en dan
gestructureerd. Voor de jongere kin-
deren werkt het in ieder geval heel
goed. In de gemeente Westerveld is
nu ook net een 12-plus netwerk
gestart.’

Wat is voor jou zelf een moment waar-
op jij een risico ziet bij cliënten? 

‘Dat kan vrij snel zo zijn. Om een
voorbeeld te geven: een moeder is
net nieuw in het dorp komen
wonen, ze heeft weinig contacten,
weinig geld, veel verdriet na een
scheiding en twee kleine kinderen.
Die factoren op zich zijn wat mij
betreft voldoende om een gesprekje
aan te willen knopen. Niet dat ik dat
per se moet doen, maar iemand
moet het wel doen. Ik wacht liever
niet tot het moment dat moeder uit
wanhoop dingen gaat doen die ze
zelf ook niet wil.’

Is dit dorpse bemoeizucht? 

‘Als het om kinderen gaat, heeft de
maatschappij ook een verantwoorde-
lijkheid. Elk kind moet goed kunnen
opgroeien immers en daar kun je
samen aan werken. Want de realiteit
is dat niet alle ouders het wel even-

tjes alleen rooien. ‘It takes a
whole village to raise a
child’ zeggen wij dan. De
gemeente Westerveld staat
gelukkig vierkant achter
deze aanpak.’

Kun je mensen helpen? 

‘Als je de nieuwsberichten
volgt zou je haast denken
dat alles alleen maar mis
loopt. Maar in de krant lees
je over de extreme situaties.
En die zijn altijd moeilijk.

Ik zeg altijd: je moet je als basis-
organisaties niet teveel concentreren
op die 10% van de mensen waarover
iedereen met de handen in het haar
zit. Je kunt je beter richten op die
andere 90% die je wel degelijk kunt
helpen. Je kunt ouders steunen, je
kunt een juf of een buurvrouw vra-
gen om bij te springen, daar begint
het mee.’

Is dat genoeg ?

’Ik zie het als het aanbrengen van
positieve punten in het leven van
een kind. Dat blijkt behoorlijk essen-
tieel – daar kun je diverse psycholo-
gieboeken op na lezen. Een kind kan
wel stand houden in een moeilijke
situatie, als er naast de negatieve
ervaringen ook voldoende positieve
ervaringen zijn. En dat laatste kun je
vaak eigenlijk relatief makkelijk
regelen, al samenwerkend. Daar is
weinig radicaals voor nodig.’

Hoe kijken jouw cliënten tegen Bureau
Jeugdzorg Drenthe aan? 

‘Ze schrikken meestal zodra ze het
woord jeugdzorg horen. Ze associë-
ren het met jeugdbescherming. De
eerste emotionele reactie is ‘als ze
m’n kinderen maar niet uit huis
halen’. Dat beeld klopt natuurlijk
niet, maar de angst zit nu eenmaal
diep. De naam jeugdzorg schrikt
hier de mensen af.’

Hoe kan dit imago beter, denk jij? 

‘Het beste zou het zijn wanneer
jeugdzorg ook hulp kan verlenen
vanuit het buurtnetwerk. Ze kunnen
meedenken en snel ingezet worden
in die situaties waar tweedelijns zorg
nodig is. Dat zou een soepele samen-
werking geven en het blijft allemaal
wat luchtiger.’

Buurtnetwerk Westerveld
(regio Vledder)

In dit netwerk zijn vertegenwoordigd:
• de vier basisscholen 
• de twee huisartsen 
• de peuterschool 
• het sociaal-cultureel werk 
• de arts en verpleegkundige van het 

consultatiebureau 
• de wijkagent 
• de maatschappelijk werkster
• de schoolverpleegkundige van ggd 

Vergaderingen: eens per zes weken 
Bespreking: twaalf praktijksituaties
Uitkomst: compleet actieplan 

‘Daarom is concreet
samenwerken zo
belangrijk...’

‘Ik erger me vaak hoe
het hier toegaat in
Nederland...’

‘De naam jeugdzorg
schrikt hier de
mensen af ...’
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R i s i c o ’ s  t a x e r e n

Anneke Vreeburg 
[maatschappelijk werkster] 

Anneke Vreeburg (52) is maat-

schappelijk werkster in dienst

van Algemeen Maatschappelijk

Werk Zuidwest Drenthe Icare.

Ooit begon ze als ‘zuster’ in het

Diakonessenhuis in Meppel, waar

ze rondliep met een streng kapje

op het hoofd. Nadat ze kinderen

had gekregen, besloot ze dat ze

wel ander werk wilde. Het verzor-

gende van het verpleegsterswerk

trok haar niet meer. Het praten

met de mensen wel. Ze besloot

HBO-mw te gaan doen en kwam

terecht in een baan als sociaal

raadsvrouw. Later werd ze maat-

schappelijk werkster in de regio

‘Meppel en omstreken’. We zoch-

ten haar op in de prachtige rust-

gevende omgeving van haar huidi-

ge werkplek. De huisartspraktijk

van de dokter in Vledder. En we

ontdekten dat achter een kalm

uiterlijk wel degelijk een warm

kloppend hart kan zitten.

[‘Het signaleren van problemen moet niet van toevalligheden afhangen.’] 

voordat  
de  meter

doors laa t
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Stappen b i j  k indermishande l ing  . . .
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AMK-nieuws

protocol 
Onlangs publiceerde het AMK een hand-

zaam naslagwerkje over de aanpak van

kindermishandeling. Het stuk heet Van

Signaal tot Zorg (verkorte versie sep-

tember 2005). Het protocol is buitenge-

woon bruikbaar voor iedereen die in de

beroepspraktijk te maken kan krijgen

met kindermishandeling. Het protocol is

gratis te bestellen en mag toepasbaar

gemaakt worden voor de eigen instelling.

Kijk voor meer informatie op 

www.kindermishandeling.nl 

Wachtlijstreductie

Met ondersteuning van extra tijdelijke subsidie in
combinatie met een aangepaste werkwijze is het
AMK erin geslaagd de wachtlijst die bestond in
2005 drastisch terug te brengen.

Landelijk onderzoek
Het AMK werkt mee aan het landelijke project
‘Onderzoek, risicotaxatie en besluitvorming kinder-
mishandeling’, ondersteund vanuit het NIZW. Het
doel van dit project is verbetering van de kwaliteit
van de besluitvorming rond meldingen van kinder-
mishandeling.

Het protocol bevat een definitie van kindermishande-
ling, opsommingen van risicofactoren en zeer concrete
signaleringslijsten met kenmerken waaraan je kinder-
mishandeling daadwerkelijk kunt herkennen bij kinderen
van verschillende leeftijden. Daarnaast biedt het ook
een overzicht van de stappen die te ondernemen zijn in
het geval van verdenking van kindermishandeling.

Ook wordt er aandacht besteed aan de manier waarop
je met ouders en kinderen in gesprek kan raken over
het onderwerp. Enkele tips voor het gesprek met de
ouders: gebruik bij voorkeur niet het woord ‘kinder-

mishandeling’, vertel ouders wat feitelijk is opge-

vallen aan het kind, vraag of zij de zorg herkennen.

En: wees eerlijk en open, pas op voor vrijblijvendheid.
Leg afspraken en besluiten vast op schrift en geef de
ouders hier een kopie van. 

Voor het gesprek met het kind geldt dat het nooit een
‘verhoor’ moet zijn. Het doel is: aanvullende informatie
krijgen en het kind steunen. Belangrijke adviezen zijn
onder meer: sluit aan bij waar het kind op dat moment
mee bezig is, vraag niet verder wanneer het kind niets
wil of kan vertellen, let op non-verbale signalen en
laat niet merken dat je van het verhaal schrikt. 
Bij het besluit om tot melden over te gaan is het
communiceren daarover met ouder én kind belangrijk. 
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Methodiek

Signs of safety
Risicotaxatie is voor medewerkers van

BJZ Drenthe een praktijk van alledag.

Om de kwaliteit van risicotaxatie te

verbeteren is besloten om in de huidige

werkwijze zoveel mogelijk het model

Signs of Safety te gaan betrekken.

Dit is een model dat werd ontwikkeld

door de Australische psychiater en

gezinstherapeut Andrew Turnell.

Proof of the pudding...
Verschillende medewerkers van BJZ Drenthe
hebben al in 2005 kennisgemaakt met het model
van Turnell en ze hebben het aan hun eigen prak-
tijk getoetst. Zij waren zeer enthousiast. Het
model blijkt bruikbaar en ondersteunend. Het
sluit aan bij hun manier van werken.

Training medewerkers jeugdzorg
In 2006 start BJZ met een uitgebreide training en
scholing in het werken met het model van Signs
of Safety en het gedachtengoed daarachter. Deze
training is voor eigen medewerkers van BJZ.

Turnell constateert dat er bij de ontwikkeling van risicotaxatie
instrumenten gedurende de laatste twintig jaar vooral is geke-
ken naar de bedreigende factoren. Veiligheid in de zin van de
eigen kracht en hulpbronnen van een gezin en periodes van
goed verlopend ouderschap is buiten beeld gebleven.
Onterecht, denkt hij: ‘Een gezin heeft zelf vaak goede ideeën

over de opbouw van veiligheid. Als je die naar boven

haalt, slaat de weegschaal van de risicotaxatie automatisch

door naar een grotere kans op veiligheid.’ De andere kant
op werkt het ook: ‘Als tijdens dit proces blijkt dat je de posi-
tieve kanten die je zoekt niet kunt vinden, dan weet je
meteen dat het risico groter is dan je in eerste instantie had
gedacht.

’In beide gevallen geeft het zoeken naar veiligheidsfactoren
een completer beeld van een situatie dan het zoeken naar
gevaar. Daaraan voegt hij waarschuwend toe dat hierbij ook
zorgvuldig moet worden gekeken hoe de verhouding is tussen
de beschermende factoren en de indicatoren van schade en
gevaar. ‘Anders dreigt de op eigen kracht gebaseerde,
veiligheidsgeoriënteerde aanpak af te glijden naar simplisme
en onprofessionaliteit.’ 


