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Non-verbale signalen bij

Hoe herken je ze?
Hoe herken je een kind met problemen? Wat zijn alarmerende, 

non-verbale signalen die kunnen wijzen op misbruik of mishandeling? 

Het zijn belangrijke vragen voor doktersassistenten die bij de 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken. Drs. Harriet Hofstede, 

GZ-psycholoog BIG en orthopedagoog, geeft adviezen.

Harriet is duidelijk. ‘Bij elk onder-
buikgevoel, bij elke twijfel, bij elk 
intuïtief idee dat er iets mis is, moet 
je een kind doorsturen naar de 
(jeugd)arts of verpleegkundige, of 
ze in elk geval inlichten over dat 
gevoel. Natuurlijk is het essentieel 
dat de ontvanger van die informatie 
daar dan ook wat mee doet. Het is 
heel subjectief en je kunt er niet op 
bouwen, maar toch is het belangrijk. 
Want het begint vaak bij een gevoel, 
bij intuïtie.’ Het is niet altijd eenvou-
dig om zicht te krijgen op kinderen 

die in de knel zitten. Toch zijn er 
manieren om bepaalde signalen 
te herkennen. Zo zijn de meeste 
kinderen die te maken hebben met 
misbruik of mishandeling wantrou-
wend richting volwassenen. ‘Het is 
zinloos om een vertrouwensband 
met het kind te willen opbouwen’, 
zegt Harriet resoluut. ‘Eigenlijk is het 
bijna hoogmoedswaanzin om dat te 
ambiëren. Een kind dat al zolang on-
veilig opgroeit, zal echt niet in tien 
of twintig minuten een wildvreemde 
volwassene gaan vertrouwen. Het 
is beter om heel duidelijk te maken 
wat jouw taak is. Maak helder dat 
je vragen zult stellen over leuke en 
niet leuke dingen in het leven van 
het kind. Dat er soms minder leuke 
zaken zijn waarbij volwassenen kun-
nen helpen.’
 
G een S esamstraat-toontje
Je hoeft dus geen beste vriendjes 
te worden, maar het is wel fijn als 
er bij het eerste contact een soort 
klik wordt gemaakt. ‘De meeste 
doktersassistenten zijn daar wel 
goed in. Toch zal elke type dok-
tersassistent altijd wel een type 
kind hebben met wie geen klik is. 
Waar je dan voor moet waken, is 

om bijvoorbeeld een heel stil kind 
te gaan “opleuken”. Hallo, leuke 
schoenen, wat zie je er mooi uit, 
wat een mooie haarspeld, dat soort 
teksten. Dan vul jij de ruimte van 
het kind zelf in. Gebruik ook nooit 
een hoog Sesamstraat-gehalte bij 
kinderen. Als een kind, dat thuis 
wordt geslagen, zo’n Sesamstraat-
toontje hoort, denkt het: “oh, die 
mevrouw houdt van leuke dingen 
en gezellige gezinnen”. Dan zal het 
kind niet snel over problemen gaan 
vertellen. Wees gewoon rustig en 
duidelijk dat je er bent voor de kin-
deren.’ Er is nog een valkuil, vertelt 
Harriet. ‘Kinderen tussen de zes 
en de tien jaar denken vaak dat jij 
het antwoord weet. Een juf die op 
school een vraag stelt, kent immers 
ook het antwoord al. Daarom is het 
belangrijk om duidelijk te zijn. Maak 
helder dat jij het niet weet, de leuke 
en de niet leuke dingen die het 
kind meemaakt. Zeg duidelijk dat 
het de bedoeling is dat het kind dat 
aan je vertelt. Ook omdat er soms 
niet leuke dingen zijn waarbij een 
volwassene kan helpen.’

Magisch denken
De manieren om een kind aan het 
praten te krijgen, zijn afhankelijk 
van de leeftijd van het kind. Zo is 
een vier- tot zesjarige vaak bezig 
met magisch denken. Daar kun je 
gebruik van maken. Harriet: ‘Zeg 
bijvoorbeeld “Stel je voor dat dit een 
toverstokje is en je mag drie wensen 
doen, wat zou je dan wensen?” Bij 
wat oudere kinderen kun je vragen 

Drs. Harriet Hofstede is GZ-psycholoog en behan-
delt kinderen die misbruikt of mishandeld zijn. Ook 
geeft zij trainingen (met accreditatie van SKJ Re-
gisterplein) over gespreksvoering met kinderen en 
doet zij scholingen op maat bij o.a. de GGD. www.
bureauhofstede.nl
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‘Triage bij kinderen die  
problemen hebben is meer 

een zaak voor professionals’

om twee leuke en twee niet leuke 
dingen te noemen. Vraag een kind 
tot tien jaar nooit naar gevoelens, 
want dat kunnen ze nog niet echt 
verwoorden. Een kind van die leef-
tijd dat gepest wordt, vraag je niet: 
wat vond je daarvan? Beter kun je 
vragen: wat deed je toen? Laat het 
kind “doe-taal” gebruiken. Daaruit 
spreekt het gevoel van het kind vaak 
vanzelf wel. Kinderen van tien, elf en 
twaalf kunnen ineens doorhebben 
dat ze “anders” zijn en zouden dat 
kunnen gebruiken om interessant 
te doen. Dan kun je twijfelen: hoort 
dit nou of is het zorgelijk? Ook dan 
zeg ik: bij twijfel doorsturen.’ Harriet 
vindt het belangrijk dat de verant-
woordelijkheid om te bepalen of 
een kind hulp nodig heeft bij de 
professionele hulpverlener ligt. ‘Na-
tuurlijk kunnen doktersassistenten 
een bepaalde antenne ontwikkelen. 
Dat is ook afhankelijk van leeftijd 
en levenservaring. Toch is triage bij 
kinderen die problemen hebben 
meer een zaak voor professionals.’ 

Dat geldt helemaal als het gaat om 
pubers, vindt Harriet. ‘Pubers zijn 
heel ingewikkeld. Ze oordelen ook 
snel. Als je een verkeerde oorbel of 
een fout sjaaltje draagt, kun je het al 
schudden. Zij hebben lol in discus-
siëren en verstaan vaak de kunst van 
het abstract maken, dingen veralge-
meniseren. Is er geen klik, dan kun je 
het vergeten.’

Bevroren blik
Soms gaat het niet om wat een kind 
zegt, maar hoe een kind eruit ziet. 
‘Het lichaam, de huid, de blik: dat 
zijn allemaal zaken waar je op moet 
letten. Kinderen met een ouderlijke, 
bezorgde volwassen uitstraling. 
Of kinderen die anderen scherp in 
de gaten houden, in de literatuur 
heet dat “een bevroren, waakzame 
blik”. Daar is vaak wat mee aan de 
hand. Een kind van een jaar of vier, 
vijf, dat altijd lastig is en vaak naar 
je spuugt. Een kind dat inwit ziet, 
met wallen onder de ogen. Is dat 
altijd zo of heeft het een keer slecht 

geslapen? Een kind met een trieste, 
dichtgeslagen blik. Maar ook een 
kind dat buitengewoon aanhankelijk 
is en meteen op je schoot klimt. Dat 
kan zomaar overlevingsdrang zijn 
van zo’n kind.’ Hoe meer je weet, hoe 
meer je ziet, is de mening van Harriet. 
‘De eerder genoemde antenne kun 
je ontwikkelen. Je kunt eraan werken 
door bijvoorbeeld de signalenlijstjes 
door te nemen. Die kun je onder 
meer vinden op www.huiselijkgeweld.
nl. Ook in het Amsterdams protocol 
kindermishandeling, bijvoorbeeld 
te downloaden op de website 
www.1stelijnamsterdam.nl bij het 
thema ouder- en kindzorg, staan 
de signalen in de bijlagen naar mijn 
mening heel goed omschreven. Het 
is voor elke doktersassistent zinvol om 
die door te nemen.’  l


