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Kindermishandeling (een
beetje) ontrafeld: De rol van 
stress en trauma

Lenneke Alink Mei 2022
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Enduring vulnerability factors
• Op wie moet preventie worden gericht?
• Bijv lage SES, alleenstaande ouders, 

ouders met eigen ervaringen van 
mishandeling in jeugd

• Risico: stigmatisatie en blind oog voor
gezinnen waarin wel mishandeling speelt
maar geen risicofactoren aanwezig zijn

Transient challengers
• Mogelijke targets voor

preventie/interventie
• Maar: causale rol moet helder zijn. Op 

het juiste mechanisme ingrijpen

Buffers
• Welke factoren/processen kunnen

beschermen in het kader van 
onveranderbare risicofactoren?

Cicchetti & Rizley, 1981
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Prevalentie van kindermishandeling in NL

Schatting tussen de 89.160 
en 127.190, oftewel 26 tot 
37 per 1000 kinderen die in 
2017 slachtoffer waren van 
kindermishandeling

Alink, Prevoo, Van Berkel, Linting, Klein Velderman, & Pannebakker, 2018
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Wie zijn de plegers?

Alink, Prevoo, Van Berkel, Linting, Klein Velderman, & Pannebakker, 2018
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Risicofactoren

Maar: in meeste gezinnen met risicofactor geen kindermishandeling!

Alink, Prevoo, Van Berkel, Linting, Klein Velderman, & Pannebakker, 2018
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Meer risicofactoren
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Erfelijk?

• Fysieke mishandeling en emotionele
verwaarlozing: meest omgeving

• Emotionele mishandeling: genetisch
aandeel groter

Unique environmental effects
Common environmental effects
Genetic effects
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Inzoomen op de kern: emotionele veiligheid

11

De rol van de ouder

Sensitiviteit
Correct opmerken en 
interpreteren van signalen kind 
en er prompt en adequaat op 
reageren

Sociale informatieverwerking
1. Percepties
2. Interpretaties en evaluaties 

(attributies)
3. Integratie van informatie en 

selecteren van reactie
4. Implementatie en monitoring van 

reactie
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Kernelementen

• Opmerken van emoties
• Interpretatie gedrag

• Stress
• Eigen trauma’s ouder
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Emotieherkenning

Meer fouten in herkennen emoties bij kinderen door ouders
die mishandelen of tot risicogroep behoren
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Sociale informatieverwerkingstheorie

Vier stappen (Milner, 1993, 2003):
1. Percepties
2. Interpretaties en evaluaties à attributies
3. Integratie van informatie en selecteren van reactie
4. Implementatie en monitoring van reactie

Hij knoeide
met melk om 
me dwars te

zitten
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De rol van stress

Meta-analyse:

• Mishandelende ouders hogere stressniveaus

• Geen significante effecten voor stress reactiviteit

• Vooral fysieke mishandeling!

Reijman, Bakermans-Kranenburg, Hiraoka, Crouch, Milner, Alink, & Van IJzendoorn, 2016
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Stress en negatieve attributies

Stress

Automatische
verwerking

Minder focus op 
situationele informatie

Negatieve attributies
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Stress en negatieve attributies

Beckerman, Van Berkel, Mesman, & Alink, (2017). Child Abuse & Neglect

Moeders
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Beckerman, Van Berkel, Mesman, & Alink, (2018). Child Abuse & Neglect

Vaders

Stress en negatieve attributies

Alleen causaal verband in hoog risicogroep moeders
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Veroorzaakt chaos stress?

Ja, maar klein effect
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Reijman et al., 2014, Child Maltreatment; Reijman et al., 2014, Child Psychiatry Hum Dev

Stress: de andere kant van de medaille

Hyporeactiviteit risico?
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Intergenerationele overdracht

Madigan, Cyr, …  & Alink, 2019
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Doorbreken van de cirkel
• Moeders die mishandeld zijn maar niet mishandelen:

• Meer sociale steun
• Goede relatie met één ouder (niet mishandelend)
• Ondersteunende huidige partner
• Positieve ervaring met therapie

Egeland, Jacobvitz, & Sroufe, 1988

Ook meta-analytisch bewijs:
Safe, stable, nurturing relationships 
beschermen tegen intergenerationele
overdracht
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Rol eigen jeugdervaringen ouder

• Hangt de effectiviteit van een gehechtheidsinterventie in mishandelende
gezinnen af van eigen jeugdervaringen van de ouders?

• Canada
• Attachment Video-feedback Intervention
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Rol eigen jeugdervaringen ouder
• Hangt de effectiviteit van een

gehechtheidsinterventie in 
mishandelende gezinnnen af
van eigen jeugdervaringen van 
de ouders?

• Ja: interventie minder effectief
bij meer meegemaakte
mishandeling

• Dus: aandacht voor
jeugdervaringen ouder!

• Behandeling?
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Huidige studie
• Vrouwenopvang
• Effectiviteit NIKA
• Effectiviteit aanvullende EMDR voor moeder
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Uithuisplaatsingsbeslissingen

Masterstudenten

Professionals

Pedagogische
Wetenschappen

Jeugdrecht

Gedragsdeskundigen

Kinderrechters

Vignetten
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Factoren van invloed op de beslissing

• Attitude tov uithuisplaatsing

• Mind-set ten opzichte van verandering opvoeding

Hoe schadelijk vind je 
uithuisplaatsingen in het 

algemeen?

Hoe veranderbaar is een
ouder in de opvoeding?
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Verbetert informatie over de 
reactie van de ouder op een

gehechtheidsgebaseerde
opvoedinterventie de 
overeenstemming? 

Informatie over reactie op opvoedingsinterventie

Ja: over het algemeen meer
overeenstemming als

beslissers informatie hadden
over opvoedinterventie
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Nieuw onderzoek
Jeugdbeschermingstafels
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Dus…

Risicofactoren: waar
ligt de focus?

Veiligheid belangrijk, rol ouders
- Sensitiviteit 
- Informatieverwerking

Factoren van invloed op 
sensitiviteit/SIP
- Stress 
- Trauma

Rol trauma ouders in 
interventies

Invloeden op uithuisplaatsings-
beslissingen
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Bedankt!
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