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Inleiding 

Jaarlijks zijn naar schatting ruim honderdduizend kinderen getuige van huiselijk geweld. Vaak gaat het 
daarbij om mishandeling van de moeder door haar partner of ex-partner, waar het kind bij is of dat het 
kind hoort vanuit een andere kamer.  
 
Het getuige zijn van geweld in de huiselijke kring vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid 
en de ontwikkeling van kinderen. Zelfs in zeer jonge levensjaren (zuigelingen en peuters) blijkt een 
duidelijk verband tussen blootstelling aan geweld en emotionele en gedragsproblemen van kinderen 
(Verhoeven en Dijkstra, 2010). Het zien, horen of anderszins meemaken van huiselijk geweld kan 
gevolgen hebben voor de lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van een kind, 
zowel op korte als op lange termijn.  
 
Onder deze kinderen zijn uiteraard ook moeilijk lerende kinderen/kinderen met een licht verstandelijke 
beperking (LVG-kinderen). De methodiek Hé kijk mij nou! is ontwikkeld ten behoeve van deze kinde-
ren en hun (LVG) moeders en is primair gericht op het beperken van de schade bij LVG kinderen die 
het getuige zijn geweest van huiselijk geweld.  
 
De methodiek is gericht op groepswerk met de kinderen en hun moeders. Delen hiervan kunnen ook 
gebruikt worden voor individuele hulp (psycho-educatie, steun) aan LVG kinderen als getuige van 
huiselijk geweld. 
 
De methodiek bestaat uit: 
Deel 1: Hé kijk mij nou! – de methodiek 
Deel 2: Draaiboek Moedergroep 
Deel 3: Draaiboek Kindergroep 
Deel 4: Werkboek moeders 
Deel 5: Werkboek kinderen 
Deel 6: Wervingsfolders 
Deel 7: Fragment ‘Met je vingers in je oren’ van ETV 
 
De methodiek is ontwikkeld door MOVISIE, MEE Gelderse Poort Tiel, Abrona en Stichting Blijf van 
mijn Lijf Zuid Holland Zuid.  
 

Waarom deze methodiek? 

Huiselijk geweld heeft een grote impact op een gezin en op alle leden van het gezin: op degene die 
fysiek, psychisch of seksueel mishandeld wordt, op kinderen die er getuige van zijn en op de pleger. 
Kinderen die huiselijk geweld zien, horen of anderszins meemaken kunnen ernstig geschaad worden 
in hun sociale, emotionele lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, zowel op korte als lange termijn. 
Het getuige zijn van geweld is zelfs vaak even traumatiserend als het ondergaan van geweld (Baeten 
& Geurts, 2002).  
 
De schade voor de kinderen kan enigszins beperkt worden door in een vroeg stadium na het plaats-
vinden van het geweld een cursus aan te bieden aan het kind en haar of zijn moeder/vader/ouders, 
om de onveilige hechting teniet te doen, de band tussen hen te verstevigen en daardoor de vertrou-
wensrelatie te herstellen.  
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De afgelopen jaren zijn diverse methodieken voor kinderen en hun ouders/moeders ontwikkeld, waar-
onder het eerste en succesvolle Let op de kleintjes. Deze methodieken zijn echter niet geschikt voor 
kinderen die licht verstandelijk gehandicapt zijn. Ze zijn te verbaal, onvoldoende afgestemd op de 
belevingswereld van kinderen, en te abstract, waardoor onderdelen en aspecten onvoldoende begre-
pen worden en dus ook niet beklijven.  
Daarom hebben MOVISIE, MEE Gelderse Poort - regio Tiel, Abrona en Blijf van mijn lijf  Dordrecht in 
2008 het initiatief genomen om gezamenlijk Let op de kleintjes te bewerken en aan te passen aan de 
doelgroep LVG-kinderen en hun (LVG) moeders. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van de re-
cente methodieken die voortborduren op Let op de Kleintjes.  
 

De ontwikkeling van de methodiek 

De belangrijkste aanpassingen zijn: een stapsgewijze aanpak die nauw aansluit bij de ontwikkelings- 
en belevingsniveaus van de kinderen en LVG-moeders, eenvoudiger (maar niet kinderachtiger!) 
teksten en materialen, veel herhalingsmomenten en veel visuele ondersteuning in de vorm van picto-
grammen en plaatjes om gesprekken te kaderen en te structureren. Daarnaast zijn enkele nieuwe 
bijeenkomsten ingelast en beschreven en nieuwe werkvormen ontwikkeld die aansluiten bij de speci-
fieke behoeften van LVG-kinderen en hun (LVG) moeders. Ook de schriftelijke communicatie naar de 
deelnemers (wervingsfolder, uitnodiging en werkboek) is aangepast. 
 
Voor het onderdeel inhoudelijke achtergrondinformatie is gebruik gemaakt van de handleiding ‘En nu 
ik’ van de Blijfgroep Amsterdam, die hun gelijknamige programma in 2009 hebben bijgesteld. ETV.nl 
heeft de aflevering ‘Vingers in je oren’ uit de programmaserie ‘Eerste hulp bij huiselijk geweld’ op DVD 
gratis aan MOVISIE ter beschikking gesteld. MOVISIE is hen daarvoor zeer erkentelijk.  
 

Concept 

Van januari tot mei 2010 is het programma in de vorm van een pilot uitgevoerd en geëvalueerd door 
de Stichting Blijf ZHZ, in samenwerking met MEE Drechtsteden en Aafje (voorheen de Stromen Op-
maat Groep). De ervaringen, bijstellingen en aanvullingen vanuit deze pilot zijn verwerkt in deze me-
thodiek. Een belangrijke les uit de pilot is dat de werving een moeilijk punt is. Het vergt een fikse in-
vestering en opbouw van contacten met intermediairen om een groep ‘vol’ te krijgen. Dat probleem 
speelde ons ook parten bij de pilot. Na maandenlange werving door Abrona en MEE Gelderse Poort 
Tiel was er nog geen enkele aanmelding. Stichting Blijf ZHZ, die zich later aansloot bij de initiatief-
groep, lukte het wel, onder andere omdat zij al vele jaren in samenwerking met Aafje (voorheen de 
Stromen Opmaat Groep) het reguliere Let op de kleintjes uitvoert. Ook Blijf ZHZ heeft enorm moeten 
investeren in de werving, maar is er wel in geslaagd voldoende aanmeldingen te krijgen voor een eer-
ste kinderen- en moedergroep. Bij de uitvoering van de pilot van de kind- en moedergroep is naast 
Aafje (voorheen de Stromen Opmaat Groep) ook MEE Drechtsteden betrokken geweest. 
 
Eén pilot is te mager om van een uitgeteste methodiek te kunnen spreken. Maar omdat het belangrijk 
is dat er voor de doelgroep LVG kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en hun LVG moeders 
een methodiek beschikbaar is, is ervoor gekozen om de methodiek in conceptvorm – digitaal - ter 
beschikking te stellen aan het veld.   
 

Bijeenkomsten en gebruikersplatform  

Om het gebruik van de methodiek en materialen te stimuleren voert MOVISIE gesprekken met over-
heden, koepelorganisaties, intermediairen en financiers van de hulpverlening.  
Daarnaast wordt in 2011 een aantal regionale bijeenkomsten voor hulpverleners en intermediairen 
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georganiseerd om de problematiek van het getuige zijn van huiselijk geweld bij LVG kinderen te agen-
deren. Om ervaringen met het gebruik van de methodiek te bundelen en uit te wisselen, wordt voor de 
degenen die met de methodiek (willen) gaan werken een gebruikersplatform opgericht. Bevindingen 
en suggesties voor bijstelling van de methodiek kunnen op deze wijze met elkaar en met MOVISIE 
worden gedeeld. 
 
Marijke Lammers (MOVISIE) 
Robert Hubers (freelancer) 
Trudy Bijl en Mariëlle Malak (MEE Gelderse Poort Tiel) 
Ingrid Remeijer en Tessa de le Lijs (Abrona) 
Karin de Pater (St. Blijf van mijn Lijf Zuid Holland Zuid) 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Marijke Lammers (m.lammers@movisie.nl) 

 

Leeswijzer  

Deel 1. Hé kijk mij nou! – de methodiek 
Na deze inleiding wordt eerst inhoudelijke achtergrondinformatie gegeven over huiselijk geweld, kin-
dermishandeling, LVG kinderen en moeders/ouders (de hoofdstukken 1 en 2). Daarna worden kort de 
programma’s beschreven die er nu zijn voor kinderen als getuige van huiselijk geweld (hoofdstuk 3). 
Vanaf hoofdstuk 4 gaat het specifiek over het programma van Hé kijk mij nou! Eerst gaat het over de 
theoretische benaderingen die ten grondslag liggen aan Hé kijk mij nou! (hoofdstuk 4), vervolgens 
over de doelgroep en groepssamenstelling (hoofdstuk 5), het karakter van Hé kijk mij nou! – groeps-
aanbod/psycho-educatie (hoofdstuk 6), de uitgangspunten en doelen (hoofdstuk 7), de voorbereiden-
de werkzaamheden (hoofdstuk 8), de kennismaking, intake en deelname (hoofdstuk 9) en tenslotte de 
opbouw van het programma (hoofdstuk 10).  
 
Deel 2. Draaiboek Moedergroep 
Dit deel bevat de beschrijvingen en werkbladen van de 12 bijeenkomsten van de moedergroep.  
 
Deel 3. Draaiboek Kindergroep 
Dit deel bevat de beschrijvingen en werkbladen van de 10 bijeenkomsten van de kindergroep.  
 
Deel 4. Werkboek moeders 
Dit deel bevat per bijeenkomst het werkboekmateriaal voor de moeders.  
 
Deel 5. Werkboek kinderen 
Dit deel bevat per bijeenkomst het werkboekmateriaal voor de kinderen. 
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1. Huiselijk geweld en kindermishandeling 

1.1. Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt, gepleegd door (ex-)partners, ouders, kinde-
ren, andere familieleden en huisvrienden. Het begrip huiselijk geweld heeft betrekking op de relatie 
tussen de pleger en het slachtoffer, en niet op de locatie (het eigen huis).  
 
Geweld in de privésfeer is de meest omvangrijke geweldsvorm in de samenleving. Het komt voor in 
alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen. Het kan gaan om (ex)-partnermishandeling 
(veelal geweld van mannen tegen hun vrouwelijke (ex-)partner), kindermishandeling, mishandeling 
van ouders door hun kinderen en ouderenmishandeling. Huiselijk geweld kan fysiek, seksueel en 
geestelijk geweld zijn. Andere termen die in omloop zijn: thuisgeweld, geweld achter de voordeur, 
geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
 
Huiselijk geweld varieert sterk in ernst en duur. Er zijn jaarlijks tientallen dodelijke slachtoffers – bijna 
uitsluitend vrouwen en kinderen. Huiselijk geweld kan ook de vorm aannamen van chronisch onder-
drukt en geïntimideerd worden zonder dat de buitenwereld daar iets van merkt. Anders dan bij andere 
geweldsvormen maken slachtoffer en pleger deel uit van elkaars primaire leefomgeving (liefdesrelatie, 
gezin, familie, huiselijke kring). Altijd speelt er, behalve de slachtoffer/plegerrelatie, nog een andere 
relatie mee: die van (ex-)partner, die van ouder/kind, die van broer/zus.  
  
Huiselijk geweld is bepaald geen nieuw verschijnsel, maar krijgt de laatste jaren wel de aandacht die 
het verdient. Cijfers tonen aan dat het probleem veel omvangrijker en ernstiger is dan verwacht. Man-
nen/jongens zijn in hun leven bijna even vaak slachtoffer van huiselijk geweld als vrouwen/meisjes, 
maar met name het geweld van mannen tegen hun (ex)vrouwen is doorgaans veel frequenter en ern-
stiger dan het geweld van vrouwen tegen hun (ex)man. De tientallen dodelijke slachtoffers per jaar 
van huiselijk geweld zijn allen vrouwen en kinderen (CBS-gegevens). In een aanzienlijk aantal geval-
len van dodelijk huiselijk geweld doodt de pleger naderhand ook zichzelf.  
 
Welke vormen van huiselijk geweld zijn er? 

• Fysiek geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden, aan lichaamsdelen trekken, branden met 
peuken, van de trap af duwen, verwonden of doden m.b.v. een wapen of een ander middel) 

• Psychisch geweld (vernederen, schelden, intimideren, negeren, dreigen met zelfmoord, chanteren 
door te dreigen met het doden van bijvoorbeeld een huisdier) 

• Verwaarlozing (onthouding van eten, medicijnen, hygiëne, buitenlucht)  
• Seksueel geweld (aanranding, partnerverkrachting of seksueel misbruik van een of meer kinderen) 
• Schending van rechten (bijvoorbeeld beperking van de bewegingsmogelijkheden, beperking van 

ontwikkelingsmogelijkheden) 
• Opsluiting 
• Belaging (‘stalking’) 
• Het getuige (moeten) zijn van huiselijk geweld 
 
Wat zijn risicofactoren voor geweld in gezinnen, pleger- en slachtofferschap?  

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking in alle culturen en landen ter wereld voor, maar er 
zijn wel een aantal factoren die het risico op huiselijk geweld vergroten (of verkleinen).  Factoren die 
het risico vergroten, zijn:  
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1. Sociaaleconomische factoren zoals werkloosheid, een laag inkomen, weinig of geen opleiding, 
een slechte woning in een buurt met veel onrust en overlast; 

2. Sociale uitsluitingmechanismen zoals maatschappelijk gemarginaliseerd zijn, gediscrimineerd  
worden op grond van etnische afkomst, handicap, sekse;  

3. Een gebrek aan sociale cohesie, zoals een sociaal netwerk ontberen, familieruzies en vetes; 
4. Relationele onevenwichtigheden zoals zeer ongelijke machtsverhoudingen tussen de leden van 

een partnerrelatie/gezin, niet effectieve communicatiepatronen, het niet op een vreedzame manier 
kunnen omgaan met conflicten en frustraties, een zwakke economische en/of juridische positie 
van een of meer van de gezinsleden, conflicten over de rolverdeling en –patronen in het gezin, 
uiteenlopende verwachtingen over elkaar en over de relatie/het gezin; 

5. Factoren die de persoonlijkheid van een of meer gezinsleden betreffen zoals verslaving of andere 
psychische problemen, weinig weerbaar zijn of juist over-assertief zijn. 

 
Gezien deze risicofactoren is het percentage volwassenen, jongeren en kinderen met een verstande-
lijke beperking dat slachtoffer is (geweest) van huiselijk geweld waarschijnlijk hoger dan het percenta-
ge volwassenen en kinderen met een normale ontwikkeling. Zo is het binnen Vrouwenopvang Valken-
horst opgevallen dat steeds meer vrouwen met een licht verstandelijke beperking een beroep doen op 
de vrouwenopvang. Deze groep ondervindt, naast problemen rondom de geweldservaringen, ook op 
andere gebieden problemen. Door hun licht verstandelijke beperking worden zij vaak door de samen-
leving overvraagd en zijn zij kwetsbaarder dan vrouwen (en mannen) zonder verstandelijke beperking. 
Hierdoor hebben zij ándere behoeften, of in sommige opzichten specifiekere behoeften, dan andere 
vrouwen binnen Valkenhorst. Wanneer er ook nog ouderschap bij komt kijken, vereist dit een extra 
specifieke aanpak. (De Jongh, 2010). 
 
 
1.2. Kindermishandeling 

Kindermishandeling is een specifieke vorm van huiselijk geweld als de pleger de vader, de moeder, 
beide ouders, een broer of zuster of een huisvriend is. Daarnaast bestaat er kindermishandeling door 
bekenden (de buurman, de priester, de leerkracht, de trainer) en door vreemden.  
Totaal overlijden naar schatting jaarlijks tussen de 40 en 80 kinderen als gevolg van kindermishande-
ling; 4 tot 11% van de kinderen tot tien jaar is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk geweld, 1 tot 3% 
is slachtoffer geweest van seksueel geweld (Van Dijk, 1997). Van alle tieners tussen tien en twintig 
jaar heeft 8% te maken gehad met seksueel geweld.  
Een onderzoek onder professionals in de jeugdzorg/hulpverlening liet zien dat 107.200 kinderen tus-
sen de 0 en 17 jaar in 2005 slachtoffer waren van kindermishandeling (IJzerdoorn, 2007).  
Een onderzoek onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar kwam met een schatting van 160.700 kinde-
ren die slachtoffer zijn (geweest) van kindermishandeling (Lamers-Winkelman, 2007).  
 
In 2006 is bij de derde landelijke meting van huiselijk geweld op basis van de politiecijfers een verdie-
pend onderzoek uitgevoerd op een steekproef van 1000 incidenten. Hieruit blijkt dat er ten tijde van 
het huiselijk geweldincident in 57,8% sprake is van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. Daarbij 
gaat het veelal om jonge kinderen. Bij ruim een kwart van de incidenten zijn kinderen daadwerkelijk 
getuige geweest van het geweld. Meer dan 7% van de kinderen is zelf slachtoffer van huiselijk ge-
weld, meestal seksueel. Geëxtrapoleerd naar de 63.131 geregistreerde incidenten (naar schatting 
wordt 10-12% door de politie geregistreerd) betekent dit dat in 2006 naar schatting 15.340 kinderen tot 
18 jaar getuige zijn geweest en dat 4.880 kinderen daadwerkelijk slachtoffer zijn geweest van huiselijk 
geweld (Ferwerda, 2007). 
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2. Kinderen als getuige van huiselijk geweld 

Kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld vormen een specifieke groep slachtoffers die 
lang onzichtbaar is gebleven. De aandacht vanuit kringen van onderzoekers en beleidsmakers hier-
voor in Nederland is pas ontstaan eind jaren negentig van de vorige eeuw.  
 
Naar schatting zijn ruim 100.00 kinderen jaarlijks getuige van huiselijk geweld (Dijkstra, 2001). Een 
deel van deze kinderen is zelf ook slachtoffer van geweld binnen het gezin. 
 
In gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt, is 80 tot 90% van de kinderen daar getuige van. Onge-
veer 30% probeert tussenbeide te komen (Wentzel, 2004). Het meest is bekend over kinderen die 
getuige zijn van partnergeweld, in het bijzonder van vrouwenmishandeling in heteroseksuele relaties. 
Regelmatig is sprake van een combinatie: in gezinnen waar partnergeweld gaande is, worden naar 
verhouding ook de kinderen vaker mishandeld.  
In gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt, is 80 tot 90% van de kinderen daar getuige van.. 
 
Er zijn diverse manieren waarop kinderen kunnen worden blootgesteld aan het geweld tussen hun 
ouders (Holden, 2004):  
• Ooggetuige zijn - als het kind zich in de ruimte bevindt waar het geweld plaatsvindt.  
• Oorgetuige zijn - als het kind zich in een andere ruimte bevindt, maar de ruzies, het geweld kan 

horen.  
• Indirecte blootstelling – als het kind erover hoort praten in gesprekken met de moeder of als het 

aanwezig is bij gesprekken die de moeder met anderen voert.  
• Directe blootstelling – als het geweld tegen de partner het kind ook, per ongeluk, treft of als het 

geweld opzettelijk het kind treft met het doel de moeder ‘te raken’.  
• Confrontatie met de nasleep van het geweld – als het kind de ontreddering van de moeder ervaart, 

de verwondingen bij de moeder ziet, geconfronteerd wordt met politie die in huis komt, mee moet 
met moeder die moet vluchten et cetera.  

• Tot medepleger worden – als het kind gedwongen of aangemoedigd wordt door de dader om zelf 
geweld tegen de moeder te gebruiken of gedwongen wordt het geweld te filmen of op te nemen 

• In de baarmoeder doelwit zijn van het geweld tegen de moeder of onbedoeld geraakt worden en/of 
als embryo de stress van de moeder ervaren.  
 

2.1. Gevolgen  

Kinderen die getuige zijn van geweld leven vaak jarenlang in een bedreigende situatie. De onvoor-
spelbaarheid van het geweld en de angst die er thuis heerst, leidt tot ( een verhoogde) spanning en 
tast het gevoel van veiligheid van deze kinderen aan. Ongeveer 40 % van deze kinderen raakt ge-
traumatiseerd en krijgt postraumatische stressklachten. Kinderen lopen altijd schade op als ze worden 
blootgesteld aan geweld. Er is een groot risico dat ze depressies, PTSS(achtige)  en gedrags- en 
leerproblemen ontwikkelen. Tevens is de kans groter dat zij later zelf slachtoffer of dader worden van 
(huiselijk) geweld. Deze kans is groter als het kind vernederend is door de vader en onveilig gehecht 
is aan de moeder (van Outsem en van Oosten, 2001). Tijdig en passend ingrijpen kan veel problemen 
voorkomen en kosten besparen.  
Uiteraard reageren niet alle kinderen hetzelfde op het getuige zijn van geweld in het gezin. Ook ma-
ken niet alle kinderen hetzelfde mee. Sommige kinderen zijn alleen getuige van geweld tussen hun 
ouders/opvoeders. Anderen zijn daarnaast ook zelf slachtoffer van mishandeling en/of misbruik.  
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Op sommige kinderen lijkt het getuige zijn geweest van huiselijk geweld weinig effect te hebben. Maar 
of dat ook op de langere termijn zo is, is de vraag. Verder dénken nogal wat ouders dat het kind wei-
nig tot niets heeft gemerkt van het geweld en dus ook weinig of geen last daarvan heeft (gehad). Dit 
klopt niet, maar het is een begrijpelijke reactie van ouders die het gevoel van falen als ouder niet on-
der ogen willen of durven zien. Ook komt voor dat niet de ouders, maar het kind de gevolgen ontkent 
of bagatelliseert. Een reactie die voort kan komen uit loyaliteitsgevoelens (als ik erken dat ik last heb 
van wat is gebeurd, beschuldig ik mijn vader of belast ik mijn moeder), of door onderdrukking van 
onaangename gevoelens (‘ik heb nergens last van’). 
 
We behandelen hieronder de mogelijke gevolgen van het getuige zijn geweest van huiselijk geweld.  
 
Veel verwarrende emoties, waaronder zich schuldig voelen  

Zeker jonge kinderen kunnen het geweld waarvan ze getuige zijn, niet plaatsen. Velen van hen be-
trekken de ruzies tussen hun ouders op zichzelf en voelen zich schuldig, zeker als de ruzies over hen-
zelf gaan, maar vaak ook als de ruzies niet over hen gaan. Kinderen geven vaak ook een eigen inter-
pretatie aan het gebeuren. Interpretaties die beïnvloed zijn door de   sfeer in huis, half gehoorde ge-
sprekken, harde stemmen, het meemaken van ruzies et cetera. Soms wordt een kind ook voorgehou-
den welke ouder de schuldige is en gedwongen partij te kiezen. Bijna alle kinderen voelen zich angstig 
en machteloos in een situatie van huiselijk geweld, omdat het geweld door hen niet te voorspellen of 
te voorkomen is en er veelal permanent een dreigende sfeer in huis hangt. Schaamte en daardoor 
niemand in vertrouwen durven nemen en eenzaamheidsgevoelens komen ook veel voor.  
 
Loyaal aan niet beschikbare ouders 

Veel kinderen voelen zich, ondanks dat hun ouders weinig of niet beschikbaar zijn voor hen,  loyaal 
aan hun ouders. De meeste jonge kinderen worden verscheurd door het idee partij te moeten kiezen 
en daarmee een van beide ouders tekort te doen. En raken hevig in de war omdat ze merken dat ze 
ondanks alles houden van hun ouders, ook van de ouder die het meeste of ernstigste geweld heeft 
gebruikt. Deze kinderen voelen zich verstrikt in een web van tegenstrijdige gevoelens voor twee ou-
ders die hen na staan. Hetgeen de kinderen in een onmogelijke spagaat brengt.  
Pubers die getuige zijn geweest van huiselijk geweld neigen ertoe partij te gaan kiezen. Het is immers 
eigen aan deze ontwikkelingsfase dat kinderen hun positie gaan bepalen. Hoe minder afhankelijk ze 
zijn van hun ouders, hoe meer ze de schuld zullen geven aan hun moeder uit afkeer van haar ‘slacht-
offerschap’ of juist aan hun vader uit afkeer van zijn agressiviteit. 
 
Parentificatie 

Er zijn kinderen die de gezinsrol van het slachtoffer van huiselijk geweld, meestal hun moeder, of van 
beide ouders, overnemen. Ze troosten, helpen hun moeder/ouders, en vallen hen  niet lastig met hun 
eigen angsten, vragen en verdriet. Ze gedragen zich ‘alsof zij zich alleen wel redden’ en nemen als 
een ouder de zorg voor de moeder of beide ouders op zich. Deze kinderen komen niet meer toe aan 
verwerking van hun eigen gevoelens, maar richten zich geheel op de gevoelens van een of beide 
ouders, en raken daardoor vaak het contact met hun eigen gevoelens (boos, bang, verdrietig) kwijt. Dit 
remt hun gezonde ontwikkeling. Ook het proces van parentificatie gaat gepaard met tegenstrijdige 
gevoelens als angst, verdriet, woede, trots.  
 
Invloed op de morele ontwikkeling 

De invloed van het geweld op de morele ontwikkeling van kinderen is tamelijk groot. Kinderen leren 
dat geweld: 
• een manier is om conflicten op te lossen; 
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• een onderdeel van gezinsrelaties is; 
• een manier is om andere mensen onder controle te houden; 
• vaak lonend is omdat de pleger dikwijls onbestraft blijft en het slachtoffer niets in de melk te brok-

kelen heeft. 
 

Neurologische beschadiging 

Voor een gezonde ontwikkeling is het van belang dat de hersenen op basis van ervaringen neurale 
netwerken ontwikkelen. Deze zijn verantwoordelijk voor alle emotionele, gedragsmatige, sociale en 
lichamelijke functies. Dreiging, verwaarlozing en trauma beïnvloeden deze ontwikkeling negatief, 
vooral bij jonge kinderen omdat de grootste fysieke groei van de hersenen en het ontwikkelen van 
neutrale netwerken voor het vierde levensjaar plaatsvinden. Daar komt bij dat door de voortdurende 
spanning met name het waak- en slaapsysteem zich vaak onvoldoend ontwikkelt, waardoor kinderen 
die getuige zijn van huiselijk geweld ook in hun latere leven vaak met een te hoog spanningsniveau 
worstelen, prikkelbaar zijn en snel geagiteerd. Het is gelukkig wel zo dat als deze kinderen nieuwe, 
zich herhalende, positieve ervaringen opdoen, hun nog plastische hersenen zich toch verder ontwik-
kelen (Verhoeven en Dijkstra, 2010). Daarom is tijdig ingrijpen en hulp bieden zo van belang.  
 
Fysieke beschadiging 

Sommige kinderen raken ook fysiek gewond. Bijvoorbeeld doordat zij verbaal of fysiek proberen tus-
senbeide te komen als de ouders ruzie hebben, doordat er tijdens de ruzie met voorwerpen gegooid 
wordt of doordat de pleger ook zijn woede afreageert op het kind.   
 
Gedragsproblemen  

Het getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld kan leiden tot allerlei uiteenlopende gedrags-  proble-
men. Zoals ADHD-achtig gedrag, agressie, vernielzucht, pesten, diefstal, geweld tegen dieren, opposi-
tioneel gedrag, teruggetrokkenheid, verdrietigheid, een ernstige gedragsstoornis zoals depressiviteit, 
verslaving, suïcidaliteit. Problemen externaliseren (problemen geheel toeschrijven aan de buitenwe-
reld en ‘de oplossing’ ook buiten zoeken) komt heel vaak voor, evenals het omgekeerde, problemen 
internaliseren (problemen aan zichzelf toeschrijven en ‘de oplossing’ in zichzelf zoeken. Vooral de 
blootstelling van kinderen aan levensbedreigende situaties voor zichzelf of belangrijke anderen (per-
sonen en huisdieren), of situaties door hen als zodanig ervaren, heeft grote impact en kan resulteren 
in posttraumatische stress symptomen (Perry, 1993a, b).  
Ook is het zo dat kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, een grotere kans lopen dan an-
dere kinderen om op enig moment ook pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld (intergene-

rationele overdracht van geweld). Bij circa 30% van de kinderen van ouders waar ernstig partnerge-
weld speelde, is sprake van intergenerationele overdracht (Zalm, 2009). Nu gebeurt zulke overdracht 
niet automatisch en is het ook goed aan te pakken als men zich bewust is van dat risico. Bescher-
mende factoren tegen intergenerationele overdracht zijn: psychologische weerbaarheid van het kind, 
steun van andere familieleden, vrienden of buurtbewoners, eigen bezigheden en een zekere mate van 
afstand tot het eigen gezin. Professionele hulp kan op al die terreinen (weerbaarheid, steun vanuit een 
netwerk, eigen bezigheden, een zekere afstand tot het gezin) iets betekenen.   
 
Sociale problemen  

Veel kinderen willen hun situatie geheim houden voor de buitenwereld en raken daardoor in een soci-
aal isolement. Nog meer sociale problemen kunnen ontstaan als het kind door het geweld een of meer 
keren moet verhuizen. Het geweld, versterkt door verhuizingen, hebben vaak een weerslag op de 
schoolprestaties.  
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2.2. Factoren die van invloed zijn op de gevolgen 

Welke gevolgen het getuige zijn van huiselijk geweld heeft, en hoe ingrijpend de gevolgen zijn, hangt 
af van een aantal factoren. Sietske Dijkstra heeft hier in 2001 een verkennend onderzoek naar ge-
daan.  
 
Getuige én slachtoffer zijn 

Het maakt uit of een kind alleen getuige is van huiselijk geweld of dat het geweld ook het kind direct 
treft. Er zijn kinderen die alleen getuige zijn van het geweld tussen hun (stief)ouders, maar de meeste 
gewelddadige (stief)ouders reageren hun woede en frustratie ook af op de kinderen. Uit vele onder-
zoeken is gebleken dat 40 tot 70% van de kinderen als getuige ook zelf slachtoffer wordt of is geweest 
van mishandeling (Lamers-Winkelman, 2003). In buitenlands onderzoek lopen de schattingen uiteen 
dat 30 tot 70 procent (Verhoeven en Dijkstra, 2010). Fysieke mishandeling van de kinderen wordt 
deels veroorzaakt doordat de kinderen proberen in te grijpen als er geweld is tussen de ouders.  
 
Sekse/gender  

Bij jongens lijkt blootstelling aan geweld vaker tot externaliserend en agressief gedrag te leiden dan bij 
meisjes. Maar dit behoeft wel enige nuancering: de verdeling tussen naar buiten en naar binnen ge-
richt probleemgedrag is niet zo strikt langs de lijnen van sekse/gender verdeeld als men voorheen 
aannam. Kitzman e.a. (2003) concludeerden op basis van de analyse van 118 onderzoeken naar de 
gevolgen van relationeel geweld dat de gevolgen, althans op de korte termijn, niet seksespecifiek zijn. 
Bovendien sluit internaliserend gedrag externaliserend gedrag niet per definitie uit. Zowel jongens als 
meisjes laten verschillende combinaties van gedragproblemen zien (Dijkstra, 2001).  
 
Leeftijd  

Heel jonge kinderen hebben nog niet geleerd hun gevoelens te reguleren. Zij kunnen moeilijker erva-
ringen met geweld begrijpen en verwerken, waardoor de schade door traumatische ervaringen groter 
kan zijn (Verhoeven en Dijkstra, 2010).  
Geweld doorkruist de ontwikkeling op verschillende leeftijden. Jongere kinderen zijn voor hun gehele 
verzorging afhankelijk van hun ouders. Zij kunnen zich niet onttrekken aan het geweld door bijvoor-
beeld weg te gaan (Dijkstra, 2001). Hoe minder fysieke en verbale mogelijkheden, hoe meer terugval 
op een eerdere ontwikkelingsfase en hoe meer fysieke klachten.  
 

Ernst en duur van het geweld  

Hoe ernstiger het geweld tussen de ouders, hoe meer problemen bij de kinderen (Kitzman e.a., 2003). 
Ook de lengte van de periode waarin het kind heeft bloot gestaan aan het geweld is van invloed op de 
gevolgen.   
 
Reacties van ouders en anderen  

Hoe de ouders en anderen omgaan met wat het kind meemaakt, en hoe de samenleving en de sub-
cultuur waarin een kind leeft, daarmee omgaan, heeft invloed op de gevolgen. Mededogen en steun 
voor het kind kunnen de ernst en duur van de gevolgen beperken.   
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Relatie tot de vader  

Niet altijd is de gewelddadige partner van de moeder de biologische, eigen vader van de kinderen. Als 
het hun ‘stiefvader’ is, zullen zij een minder sterke band met hem hebben. Daardoor kunnen kinderen 
ook gemakkelijker afstand van hem nemen en partij kiezen voor hun moeder.  
 
Mate van (sociaal- economische) kwetsbaarheid als gezin  

De meeste vrouwen en kinderen die huiselijk geweld meemaken en in de vrouwenopvang terecht 
komen, komen uit gezinnen die op diverse terreinen kwetsbaar zijn als het gaat om (kansen op) werk, 
opleiding en inkomen. (Verhoeven en Dijkstra, 2010). Dit geldt nog sterker  als het gaat om moeders 
met een licht verstandelijke beperking en/of vaders. In de gezinnen van ouders met een verstandelijke 
beperking is er dikwijls sprake van een opeenstapeling van problemen: verwaarloosd huishouden, 
hoge schulden, opvoedingsproblemen, sociaal isolement en seksueel en partnergeweld (De Jongh, 
2010). 
 
Verstandelijke beperking 

Tenslotte beïnvloeden de capaciteiten van een kind de gevolgen. Een verstandelijke beperking beïn-
vloedt op allerlei manieren de gevolgen van het getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Hier wordt 
in de nu volgende paragraaf op ingegaan.  
 
 
2.3. LVG-kinderen als getuige van huiselijk geweld 

Getuige zijn van huiselijk geweld heeft bij kinderen met een verstandelijke beperking ongeveer dezelf-
de gevolgen als bij kinderen zonder beperking, maar de gevolgen kunnen worden verzwaard door het 
feit dat zij een beperktere ‘ik-ontwikkeling’ hebben en naast de cognitieve beperking meestal ook soci-
ale en emotionele beperkingen. Het is voor hen moeilijker om copingmechanismen te hanteren en 
traumatische ervaringen kunnen daardoor moeilijker worden verwerkt en geïntegreerd in het leven.  
Een hoog IQ, goede ervaringen op school en prestaties leveren, uitblinken in sport et cetera blijken 
beschermende factoren te zijn. Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking moeten die ontberen.  
 
Vaker ook is het systeem rondom kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking niet 
stabiel. De ouders zijn vaak ook sociaal en intellectueel zwak. De draaglast van de ouders/moeder is 
vaak zwaarder dan de draagkracht, waardoor het voor hen moeilijk is om de ontwikkeling van het kind 
goed te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er daarbij ook sprake is van (getuige zijn van) huise-
lijk geweld, kunnen de gevolgen voor deze kinderen ingrijpender zijn dan voor kinderen zonder ver-
standelijke handicap.  
 
Daarnaast kan er sprake zijn van gevoeligheid voor secundaire trauma’s, doordat kinderen met een 
licht verstandelijke beperking minder/weinig eigenheid hebben en fantasie niet altijd van werkelijkheid 
kunnen scheiden. Een trauma bij de ouders kan ook een traumatische ervaring voor het kind zijn 
(Bouma, Elias e.a. 2009).  
 
 
2.4. Ouders met een verstandelijke beperking 

Ouders met een licht verstandelijke beperking kunnen hun kind opvoeden, maar om het goed genoeg 
te doen, hebben zij in de meeste gevallen (veel) hulp nodig. Ook hier geldt dat niet zomaar een etiket 
op deze ouders geplakt mag worden. Immers, veel zaken waar zij het moeilijk mee hebben, zijn niet 
alleen aan de beperking te wijten. Ze verkeren vaker in slechte sociaaleconomische omstandigheden. 
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Geschikt werk vinden is moeilijker voor hen. Vaker zijn er financiële problemen, waardoor het moeilij-
ker is betaalbare woningen te vinden. Zij wonen vaker in de minder prettige buurten. Vaker zijn kinde-
ren opgegroeid zonder hun ouders en missen daardoor een goed rolmodel. De informatie over en de 
voorbereiding op het ouderschap in scholen in het speciaal onderwijs is gering.  
 
Ouders met een verstandelijke beperking worden met vele problemen geconfronteerd. Onderstaande 
zaken gelden wellicht nog meer als het gaat om ouderschap bij en na huiselijk geweld (van Hove 
1997).  
De ouder met een licht verstandelijke beperking: 
• heeft minder of weinig inzicht in de behoeften van zijn kind; 
• handhaaft zich moeilijker in crisissituaties; 
• vertoont impulsieve (paniekerige) reacties; 
• heeft weinig geduld; 
• is overgevoelig voor kritiek; 
• vertoont inconsequent opvoedingsgedrag; 
• generaliseert zeer snel een probleem; 
• heeft problemen met straffen en belonen; 
• overziet niet de problemen die samengaan met de verschillende ontwikkelingsfasen; 
• heeft een tekort aan kennis over opvoeding en concrete aanpak; 
• kan moeilijk omgaan met agressie en boosheid van zijn kind; 
• kan moeilijk beslissingen nemen; 
• heeft gebrek aan een referentiekader om zijn opvoeding te spiegelen; 
• heeft problemen met medicatie, voeding, frisse lucht en gezondheidszorg; 
• weet niet welk speelgoed het best gekocht kan worden; 
• heeft geen soepele contacten met artsen en scholen. 
Zie ook de website: www.kijkopkinderwens.nl  
 
Huiselijk geweld en verstandelijke beperking 

Gezien de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van huiselijk geweld, ligt het percentage 
kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking dat slachtoffer is geweest van schokkende of 
gewelddadige gebeurtenissen naar alle waarschijnlijkheid hoger dan bij kinderen met een normale 
ontwikkeling.  
Zo is het binnen Vrouwenopvang Valkenhorst het opgevallen dat steeds meer vrouwen met een licht 
verstandelijke beperking een beroep doen op de vrouwenopvang. Deze groep ondervindt, naast pro-
blemen rondom de geweldservaringen, ook op andere gebieden problemen. Door hun licht verstande-
lijke beperking worden zij vaak door de samenleving overvraagd en zijn zij kwetsbaarder dan mensen 
zonder verstandelijke beperking. Hierdoor hebben zij andere behoeften of in sommige opzichten spe-
cifiekere behoeften dan andere vrouwen binnen Valkenhorst. Wanneer er ook nog ouderschap bij 
komt kijken, vereist dit weer een meer specifieke aanpak. De behoeftes en wensen van deze vrouwen 
liggen weer heel anders dan bij vrouwen zonder kinderen (de Jongh, 2010). 
 
Wat helpt kinderen/ouders met een verstandelijke beperking?  

Uit het onderzoek ‘Samenspel van Factoren’ 1 komt onder meer naar voren dat een sterk sociaal net-
werk; professionele steun en het accepteren van hulp belangrijke beschermende factoren zijn.  

 

                                                      
1 Vries, J.N. de (et.al.), (2005). Samenspel van factoren. Inventariserend onderzoek naar ouderschapcompeten-
ties van mensen met een verstandelijke beperking. Universiteit van Amsterdam ism de Vrije Unversiteit Amster-
dam. Amsterdam. 
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Sociaal netwerk 

Het is bekend dat sociale steun een belangrijke beschermende factor is. Sociale en maatschappelijke 
omgevingsfactoren hebben een sterke invloed op condities waarbinnen de opvoeding plaatsvindt. De 
aanwezigheid van (groot)ouders die een aanzienlijke steun willen en kunnen zijn bij de opvoeding is 
vaak onmisbaar. Dat geldt niet alleen voor (groot)ouders, maar soms ook voor broers en zussen, bu-
ren, en andere informele hulpverleners. Soms is ‘een oogje in het zeil houden’ voldoende om te zor-
gen dat er steun is wanneer die nodig is.  
Steun, maar vooral ook acceptatie en vriendschap vanuit hun directe omgeving, de straat waar ze 
wonen, de school waar hun kinderen naar toe gaan blijkt cruciaal. Acceptatie betekent ook erkennen 
dat deze ouders wat meer hulp nodig hebben en niet overvraagd moeten worden.  
 
Hulp accepteren en er iets mee kunnen 

Een belangrijke beschermende factor is de bereidheid om ondersteuning te aanvaarden. Deze be-
reidheid hangt vaak samen met de acceptatie van de verstandelijke handicap, maar ook met eerdere 
ervaringen met de hulpverlening. Veel mensen met een licht verstandelijke beperking hebben nega-
tieve ervaringen met hulpverleners. Het is heel belangrijk dat zij zich geaccepteerd en gezien weten. 
Én dat de hulp op hen is toegesneden zodat zij in staat zijn iets met de adviezen te kunnen doen.  
 
Professionele hulp 

Goede professionele hulp blijkt een belangrijke positieve factor voor verantwoord ouderschap. De 
hulpverlening hoeft niet altijd heel intensief te zijn (dat hangt vaak o.a. af van de mate waarin het soci-
ale netwerk bijspringt), maar wel betrokken en beschikbaar als dat nodig is. Soms gaat het zelfs meer 
om het aanmoedigen en ondersteunen van het sociale netwerk dan om directe hulpverlening aan de 
ouders. Echter de mogelijkheid om het soort professionele hulp te verlenen dat deze ouders nodig 
hebben, staat toenemend onder (budgettaire) druk.  
 
Proactieve benadering 

Een belangrijk kenmerk van de doelgroep is dat ze niet actief vragen om hulp, of door negatieve 
(faal)ervaringen de hulpverlening mijden. Wanneer puur afgegaan wordt op de gestelde zorgvraag of 
deze vraag helemaal niet wordt gesteld, blijven mensen met een licht verstandelijke beperking versto-
ken van de benodigde ondersteuning.  
Er is een meer proactieve benadering nodig en oog voor de vraag achter de vraag. Ook is een sys-
teem- en omgevingsgerichte benadering nodig: niet alleen kijken naar één persoon met probleemge-
drag, maar ook naar het gezin, de school, de buurt, de overheid, de hulpverlening en naar de samen-
hang hiertussen. Kortom kijken naar alle aspecten die een deel van het probleem én een deel van de 
oplossing kunnen zijn. Wanneer de benodigde ondersteuning op de juiste manier wordt geboden, 
staat men vaker wel open voor die hulp. 
Zie hoofdstuk 5.3 voor meer informatie over (mensen met) een verstandelijke beperking. 
 
 
Verder lezen 

Verder raden wij onderstaande literatuur aan om meer inzicht te krijgen in ouderschap van ouders met 
een verstandelijke beperking: 
• Blankenstijn, L. (2009). Lastig – brochure en DVD over het leven van kinderen en jongeren met 

een licht verstandelijke beperking – Amsterdam: Stichting Shoot / VGN / VOBC. 
• Goderie, M., Steketee, M. & Plemper, E. (2005). Kinderen van ouders met een verstandelijke be-

perking, Utrecht: Verwey Jonker Instituut.  
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• Joha, D., Ouders met een verstandelijke beperking. Een praktijkstudie. Utrecht: LKNG / NIZW, 
2004. http://www.lkng.nl/documenten/producten/Ouder met verst bep BW .pdf 

• Joha, D., Gerards, G., Nas, M., Gendt, J. van & Kersten, M. Ondersteuning van ouders met een 

verstandelijke beperking. Een overzicht van methodieken. Den Haag: Lemma, 2006. 
http://www.lkng.nl/documenten/producten/LKNG_drukker.pdf 

• Vries, J.N. de, Willems, D.L., Isarin, J. & Reinders, J.S. (2005). Samenspel van factoren. Inventari-

serend onderzoek naar ouderschapcompetenties van mensen met een verstandelijke beperking. 
Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Unversiteit Amsterdam. Amsterdam: 
AMC-UvA, Divisie Klinische Methoden en Public Health, afdeling Geneeskunde. 
http://www.minvws.nl/images/rapport-handicvap_tcm19-103193.pdf 

• www.kijkopkinderwens.nl  
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3. Preventie- en hulpprogramma’s voor kinderen als getui-
ge van huiselijk geweld 

3.1. Programma’s voor normaal begaafde kinderen 

De afgelopen jaren is er voor kinderen als getuige van huiselijk geweld veel ontwikkeld. In 1999 ver-
scheen bij TransAct de handreiking ‘Let op de kleintjes’- psycho-educatie aan kinderen die getuige zijn 
(geweest) van geweld in relaties.2 Vanaf 2002 zijn verschillende nieuwe programma’s gestart en wor-
den bestaande programma’s aangepast voor specifieke doelgroepen.  
Doel van alle programma’s is het beperken van de negatieve gevolgen voor kinderen die getuige zijn 
geweest van geweld tussen hun (stief) ouders. De kinderen worden zich middels het programma be-
wust van de traumatiserende situaties en hun gevoelens hierover. Het toelaten en herkennen van 
vaak weggestopte gevoelens komt aan bod. Ze gaan beseffen dat zij niet schuldig zijn. Ook krijgen de 
kinderen handvatten om weerbaarder te worden.  
In 2005 is ‘Kind tussen twee vuren’3 verschenen, een publicatie die een overzicht geeft van toen lo-
pende projecten voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld en tips behelst voor 
hulpverleners die groepen willen starten gebaseerd op ‘Let op de Kleintjes’. Ook is beschreven wat 
hulpverleners en omstanders kunnen doen om kinderen te beschermen.4 Voor kinderen van 1 tot 6 
jaar zijn diverse cursussen ontwikkeld met veel bewegen en spelen.5 Een cursus voor moeders met 
baby’s is in ontwikkeling.6 Recentelijk is een cursus voor pubers ‘Als muren kunnen praten’ 

7
 versche-

nen. De Blijfgroep Amsterdam heeft een programma voor ouders ontwikkeld - ‘En nu ik…!’ ontwik-
keld8. Fier Fryslân heeft een aanbod opgezet voor kinderen die al ernstig getraumatiseerd blijken, voor 
wie preventieprogramma’s te ‘licht’ zijn en specifieke behandeling is vereist. Het Kinder- en Jeugd-
traumacentrum (KJTC) heeft de therapiegroep ‘Geweld in het Gezin’ ontwikkeld voor kinderen en ou-
ders. Tot slot is in een aantal regio’s in Nederland het zogenoemde ‘Kindspoor’ van start gegaan, ge-
richt op het vroegtijdig signaleren van kinderen die getuige – of slachtoffer – zijn van thuisgeweld.9 
 
 
3.2. Hé kijk mij nou! 

Er was tot nu toe nog geen preventie- of behandelingsprogramma gericht op LVG kinderen. Alle ont-
wikkelde handreikingen en projecten zijn gericht op normaal begaafde kinderen met normaal begaaf-
de ouders. Terwijl uit het veld wel geluiden komen dat er nogal wat kinderen met een verstandelijke 
beperking getuige zijn van huiselijk geweld.  
In 2006 is daarom een quickscan uitgevoerd naar de behoefte aan een aanbod voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. In 2007 zijn de resultaten op een expertmeeting besproken. De belangrijkste 
conclusies zijn dat hulpverleners regelmatig te maken krijgen met kinderen die getuige zijn van huise-
lijk geweld, en dat het merendeel van de respondenten van mening is dat de bestaande programma’s 
aangepast moeten worden.  

                                                      
2  Ruiter, A. de, Let op de kleintjes, handleiding voor psycho-educatie aan kinderen die getuige zijn (geweest) 

van geweld in relaties, Utrecht: TransAct, 1999. 
3 Wentzel, W., (et.al.), Kind tussen twee vuren, TransAct, Utrecht, 2004. 
4 Harten, T van, Als het misgaat, bel ik jou, JSO Gouda 2004. 
5 Dibbits, (et.al.), De Moeder-Kindcursus, Parnassia, Voorburg, 2003 & Steggink, D, Kamil, de groene kamele-

on. Het draaiboek is in ontwikkeling bij Cardea Jeugdhulpverlening Leiden. 
6 De Jutters, Centrum voor Jeugd GGZ Haaglanden baseert zich hierbij op de moeder-baby interventie KOPP 

(beschreven door het Trimbosch Instituut).  
7 R. Neeleman en A. Brandon, RIAGGz over de IJssel, locatie Zwolle en RIAGG Amersfoort e.o.  
8
  Blijfgroep, AMW, Geestelijke gezondheidszorg, BJAA/SO&T, En nu ik…, Amsterdam, augustus 

2009 
9  Geurts, E., Groen, B., Kinderen in de keten, MOVISIE, Utrecht, 2008. 
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Deze kinderen en hun ouders (die vaak ook een verstandelijk beperking hebben) worden alleen be-
reikt door een stapsgewijze aanpak die aansluit bij hun ontwikkelings- en belevingsniveau. Aanpas-
sing van bestaande programma’s en materialen is noodzakelijk. Het materiaal moet  eenvoudiger zijn 
(maar niet kinderachtig!), zal veel herhalingsmomenten en visuele ondersteuning moeten hebben; de 
doelen moeten minder hoog zijn; de opdrachten moeten eenvoudiger zijn en gevisualiseerd worden.  
 
Zo’n programma is nu gemaakt, door MOVISIE, MEE Gelderse Poort - regio Tiel, Abrona en Blijf van 
mijn lijf  Dordrecht. We hebben het programma Let op de kleintjes bewerkt en aangepast aan de doel-
groep LVG kinderen en hun LVG moeders. Waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van de recenter 
ontwikkelde programma’s die voortborduren op Let op de Kleintjes.  
 
De belangrijkste aanpassingen zijn:  
• Een stapsgewijze aanpak die nauw aansluit bij de ontwikkelings- en belevingsniveaus van de 

kinderen en hun moeders.  
• Eenvoudiger (maar niet kinderachtiger!) teksten en materialen.  
• Veel herhalingsmomenten. 
• Veel visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen en plaatjes om gesprekken te kaderen 

en te structureren.  
• Er zijn enkele nieuwe bijeenkomsten opgezet en beschreven.  
• Er zijn deels nieuwe werkvormen ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke behoeften van de 

kinderen en hun moeders.  
• De schriftelijke communicatie naar de deelnemers (wervingsfolder, uitnodiging en werkboek) is 

aangepast.  
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4. Theoretische benadering van Hé kijk mij nou! 

Bij de ontwikkeling van het oorspronkelijke programma Let op de Kleintjes en de psycho-educatieve 
programma’s die op grond daarvan daarna zijn gemaakt, is gebruik gemaakt van verschillende psy-
chologische en sociologische theorieën en benaderingen die elkaar aanvullen. Daarvan hebben we 
ook gebruik gemaakt voor Hé kijk mij nou!. Ook al is Hé kijk mij nou! géén therapie, maar psycho-
educatie, bespreken we hier wel de traumatheorie.  
 
 
4.1. Psychologische theorieën en benaderingen  

Trauma theorie  

Als iemand een zeer schokkende gebeurtenis, zoals geweld, ervaren heeft waardoor hij of zij cognitief, 
affectief en gedragsmatig overweldigd is, is er gedurende enige tijd sprake van verstoringen in het 
functioneren. Dit is een ‘normale’ reactie op een zeer stressvolle gebeurtenis. Als het geweld blijft 
voortduren en er geen mogelijkheid is (geweest) om deze gebeurtenis te verwerken, kan een post-
traumatische stressstoornis (PTSS.) ontstaan, die gepaard gaat met voortdurende gevoelens van 
grote angst, hulpeloosheid en ontzetting. De emoties worden niet goed begrepen worden en de ge-
voelens van angst en hulpeloosheid kunnen niet worden geregeld. (Aarts et.al. 2007). Sommige clien-
ten worden door de ervaringen en gevoelens overspoeld en hebben regelmatig last van herbeleving 
van het gebeurde. Anderen hebben meer last van het verdringen of afweren van hun ervaringen en 
gevoelens die daarmee samenhangen. Zij zijn vaak zeer alert en schrikachtig. Ze slapen slecht en 
reageren heftig op kleine voorvallen.  
 

Traumatherapie  

Therapie na een trauma is gericht op het onder ogen zien en verwerken van schokkende ervaringen, 
wat wil zeggen: integreren van het gebeurde in het bestaan, het een plek geven. Dan pas kan iemand 
vervelende gevoelens toeschrijven aan de ervaring in plaats van aan zichzelf. (Cohen et.al. 2006).  
 

Persoonlijkheidsstoornis of overlevingsmechanisme  

In de klassieke medische benadering worden reacties op een traumatische jeugdsituatie nog vaak als 
persoonlijkheidsstoornis geduid, waardoor het gevaar ontstaat dat het kind zelf de ‘schuld’ krijgt van 
de problemen die hij of zij door het trauma ervaart. In de vrouwenhulpverlening wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat gevolgen van een trauma te bezien zijn als een overlevingsmechanisme. Deze invals-
hoek is van groot belang bij de kinderen om wie het hier gaat. 
 

Samenhang lichaam en geest 

Tevens is het bij trauma’s van belang uit te gaan van samenhang tussen lichaam en geest. Bij kinde-
ren kan, net als bij volwassenen, een trauma zich ‘vast zetten’ in het lichaam. Daaruit volgt dat praten 
alleen niet voldoende is voor de verwerking van een trauma. In de groepen voor deze kinderen wor-
den diverse relaxatie technieken, lichaamsgerichte oefeningen en technieken uit de psycho motore 
therapie gebruikt om de kinderen weer in contact te laten komen met hun lichaam, uitdrukking  te ge-
ven aan hun gevoelens met behulp van beweging en zich door koestering van volwassenen weer 
veilig te voelen in hun eigen lichaam.  
 
Systeemtheorie en Nagy 

Binnen de systeemtheorie gaat het om de dynamiek van relaties binnen een gezin, een systeem. Een 
richting binnen de systeemtheorie is de contextuele therapie. Voor gezinnen zijn diverse systeemge-
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richte methodieken ontwikkeld, vaak gericht op het doorbreken van het geweld in de partner relatie. 
(Janssen e.a., 2009)  
 

Contextuele therapie 

De grondlegger hiervan, Boszormenyi-Nagy legt veel nadruk op de verbinding tussen het individu en 
zijn of haar vorige generaties en wat het individu zal doorgeven aan de volgende generaties. Als het 
niet goed gaat in een relatie van ouder tot kind, kan dit negatieve gevolgen voor de volgende genera-
tie(s) hebben. Belangrijke onderwerpen in zijn theorie en therapeutische benadering zijn de balans 
tussen geven en nemen en loyaliteiten. 
 

Balans van geven en nemen 

Volgens Nagy is voor een kind het geven aan zijn of haar ouders van groot belang. Zo ontwikkelt het 
kind eigenwaarde. De balans raakt uit evenwicht als de ouder te weinig geeft aan het kind en het kind 
teveel aan de ouder. Een kind mag aanspraak maken op verzorging en vertrouwen van de ouders. Als 
zij tekort schieten in het geven van aandacht, veiligheid en liefde, dan verliest het kind vertrouwen in 
zichzelf. Een kind blijft investeren in de ouders. 
 

Loyaliteiten 

Aangezien een gekwetst kind niet deloyaal kan zijn aan eigen ouders, zal het berokkend leed aan 
derden presenteren. Kwetsingen van kinderen door ouders zullen gevolg hebben voor de volgende 
generatie(s) als het leed niet verwerkt is. 
 

Therapiedoel 

Contextuele therapie zal gericht zijn op het verbeteren van de ouder-kind relatie. De ouders leren zien 
hoe kinderen hen willen bijstaan vanuit onvoorwaardelijke liefde en zij leren hiervoor waardering en 
erkenning te geven aan de kinderen. 
 
 

 

Ontwikkelingspsychologie 

  

Hechting  

Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt de nadruk gelegd op stappen en voorwaarden voor een 
goede ontwikkeling. Zelfvertrouwen wordt voor een deel overgedragen op kinderen en ook het gebrek 
daaraan. Duidelijke regels en normen hebben een positief effect op kinderen, evenals de betrouw-

Lilian Rubin - Het onverwoestbare kind 

Volgens Nagy kan het herstel van de relaties binnen een gezin (familie) helend werken. Rubin 
(1997) beschreef de geschiedenis van kinderen waarbij herstel van die relaties niet mogelijk bleek. 
Door het aangaan van relaties met personen van buiten de directe gezins/familie kring bleken deze 
kinderen hun ervaringen op indrukwekkende wijze te kunnen verwerken. 
Elementen die naar voren komen bij de geïnterviewden van Rubin zijn isolatie (zij voelden zich 
apart staan van het gezin) en adopteerbaarheid (zij vonden makkelijk anderen die zich hun lot aan-
trokken). Juist dit hielp hen zich los te maken en niet dezelfde weg op te gaan als hun ouders en 
andere gezinsleden. 
Dit geeft een indicatie van het belang van de stimulans die kinderen moeten krijgen om zich ook 
los van hun gezin, met behulp van anderen, te ontwikkelen. 
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baarheid van de ouders. Zijn de ouders altijd fysiek en emotioneel beschikbaar? Een goed verloop 
van het hechtingsproces maakt een kind sterker.  
 

Vertrouwen en zelfvertrouwen  

Kinderen uit gewelddadige gezinnen hebben minder kans op een ‘gezonde’ ontwikkeling en daardoor 
op het voldoende ontwikkelen van zelfvertrouwen. Dit komt omdat ze niet altijd op hun ouders kunnen 
rekenen en veelal een slecht voorbeeld aan hen hebben. Zo is vader bijvoorbeeld agressief of afwezig 
en heeft moeder problemen.  
 

Emotionele veiligheid  

In de afgelopen jaren werden theoretische modellen ontwikkeld die kunnen verklaren hoe het getuige 
zijn van relationeel geweld kan resulteren in psychopathologie van het kind. (Davies & Cum-
mings,1994; Graham-Bermann & Hughes, 2003). Dit heeft geleid tot meer besef van de ernst en com-
plexiteit van de ervaringen van kinderen met partner geweld, en de gevolgen daarvan op de korte en 
lange termijn. Davies en Cummings bijvoorbeeld, beargumenteerden dat de manier waarop een kind 
zijn/haar emotionele veiligheid kan reguleren het effect van partner geweld op de kinderen kan verkla-
ren. Het direct meemaken van het (partner) geweld, het geschokte vertrouwen van het kind in de ou-
ders, de disorganisatie van de kind-ouder hechtingsrelatie, en het zien van het ouderlijke disfunctione-
ren (mede ontstaan t.g.v. het geweld) dragen bij tot het verlies van emotionele veiligheid van het kind, 
en uiteindelijk tot een negatieve ontwikkeling en psychopathologie.  
 

Belang van herstel ouder-kind relatie  

Dit geeft het belang aan van het werken aan het herstel van de ouder-kind relatie in gezinnen waarin 
huiselijk geweld heeft plaatsgevonden.  
 
 
4.2. De seksespecifieke benadering  

In de seksespecifieke benadering onderscheidt men de invloed van sekseverschillen op vier niveaus:  
• Lichamelijke en biologische verschillen tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen. 
• Verschillen in de ontwikkeling van de vroegkinderlijke geslachtsidentiteit (het subjectieve gevoel 

tot de ene of de andere sekse te behoren). De opvoeding van meisjes en jongens is gekleurd door 
maatschappelijke beelden over vrouwelijkheid en mannelijkheid, waardoor jongens en meisjes 
verschillende kwaliteiten en eigenschappen ontwikkelen. 

• De verschillende waardering van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen vanuit sociaal-
maatschappelijk en cultureel perspectief. Deze realiteiten hebben een onuitwisbare invloed op het 
zelfgevoel van mannen en vrouwen. 

• Verschillen in positie, leefsituatie, kansen en mogelijkheden van vrouwen en mannen. 
 
Interventies gebaseerd op deze visie, houden systematisch rekening met verschillen in socialisatie, de 
verschillende klachten en presentatie daarvan bij mannen en vrouwen, meisjes en jongens. Aandacht 
is er in seksespecifieke hulpverlening ook voor de invloed van de sekse van de hulpverlener en de 
sekse van de cliënt, die beide consequenties hebben voor het hulpverleningsproces (van Oosten e.a. 
2009). Deze benadering is belangrijk bij de problematiek van kinderen uit gewelddadige gezinnen, 
omdat gevolgen voor jongens en meisjes verschillend kunnen zijn en hun socialisatie en identificatie 
met hun vader en moeder een belangrijke rol speelt in het verwerken van de problematiek.  
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4.3. De multiculturele benadering10  

In de multiculturele benadering gaat het om het besef dat er meer culturen, normen en waarden zijn 
dan de Nederlandse. Aangezien er steeds meer mensen en kinderen uit verschillende culturen in Ne-
derland leven, is het noodzakelijk daarvoor oog te hebben. Zo zijn veel culturen minder individualis-
tisch dan de Nederlandse en meer gericht op de gemeenschap en de familie.  
De grote aandacht die er in de Nederlandse hulpverlening is voor individuele noden en behoeften en 
voor assertiviteit en het belang van de individuele ontwikkeling en veiligheid, sluit niet altijd aan op de 
noden en behoeften van migranten. In allochtone gezinnen is vaak geen sprake van een zogenoemd 
‘onderhandelhuishouden’, maar van een autoritaire gezinscultuur en/of een schaamte cultuur. Sommi-
ge allochtone gezinnen leven – in het begin of permanent - geïsoleerd van de Nederlandse samenle-
ving. Culturele factoren spelen in dat geval een nog grotere rol. Dát rekening gehouden moet worden 
met de etnisch-culturele achtergrond van een gezin, een kind, een ouder, zeker als het om huiselijk 
geweld gaat, is duidelijk.  
Hóe dat moet, is minder duidelijk (Yerden, 2008). Oog hebben voor het gegeven dat de autochtone 
Nederlandse normen en opvattingen niet de enige en ook niet de beste zijn, is in elk geval nodig. Te-
gelijkertijd is het ook nodig een standpunt in te nemen en bijvoorbeeld te benadrukken dat huiselijk 
geweld niet mag omdat het de universele rechten van mensen/kinderen aantast. Vaak is een minder 
instrumentele benadering passend. Gewoon iemand helpen in plaats van dat doen wat past binnen de 
vast omschreven hulpverlenerstaak. Soms moet minder nadruk op autonomie gelegd kunnen worden 
en meer op verbinding met de (etnische) gemeenschap en/of instandhouding van de gezinsconstella-
tie. 
Als het gaat om kinderen uit gewelddadige gezinnen, is het ook belangrijk om open te staan voor ge-
zaghebbende personen in de gemeenschap, zoals een imam. Door als hulpverlener zo iemand te 
benaderen als er problemen zijn in een gezin, kan bemoeienis met de opvoeding eerder worden ge-
accepteerd.  Steun vanuit de omgeving werkt bufferend, vooral als de stress hoog is (Wasserstein & 
La Greca, 1996). Overigens is steun vanuit de omgeving deels cultuur/godsdienst gebonden. Voor 
Afrikaans-Amerikaanse vrouwen bleek vooral hun geloof in God (‘spirits’ en heiligen) en het deel uit-
maken van een kerkgemeenschap, hen te ondersteunen bij stressvolle gebeurtenissen (Gillum, Sulli-
van, & Bybee , 2006; Lincoln & Mamiya, 1990; Mattis, 2002; Taylor, Mattis, & Chatters, 1999). Het 
gaat er echter vooral om als hulpverlener de eigen vanzelfsprekendheden te onderzoeken om open te 
kunnen staan voor het kind, het gezin, de vrouw, de man, om wie het gaat, vrij van (voor)oordelen. 
 
 
 

                                                      
10 Bron: Blijfgroep Amsterdam, En nu ik…!, Amsterdam, augustus 2009.  
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In de pilot in Dordrecht is de kindergroep gestart met 6 kinderen (allen (zeer) moeilijk lerend / LVG). 
Van één kind (zmlk-niveau) waren we zeer onzeker of het met hem wel zou lukken. Dit is uiteindelijk 
prima gegaan. Een kind is af moeten haken omdat hij te erg getraumatiseerd bleek. Hij is verwezen 
naar een Bodaert Centrum. Tijdens de cursus kreeg moeder een ander huis en moest verhuizen. 
Moeder en kind zijn verwezen voor verdere hulp.  
 
De moedergroep bestond uit 6 moeders. Een moeder had geen licht verstandelijke beperking (haar 
kind wel) en wilde toch aan deze moedergroep deelnemen: ‘misschien dat ik nog meer van hen kan 
leren dan zij van mij.’  
Een aantal moeders kwam vaker niet opdagen, waardoor gemiddeld met 4 moeders is gewerkt.  
2 moeders zijn na afloop doorgestroomd naar een cursus van MEE Drechtsteden: ‘ja angst de baas.’  

5. Doelgroep Hé kijk mij nou! en groepssamenstelling 

5.1. Doelgroep 

De doelgroep van Hé kijk mij nou! is: LVG kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en 
hun (LVG) moeders. De methodiek is toegesneden op LVG kinderen en hun  LVG moeders, maar is 
ook goed toepasbaar voor bijvoorbeeld normaal begaafde - maar laaggeletterde – moeders of moe-
ders die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. De opdrachten en het werkmateriaal zijn eenvou-
dig, maar niet kinderachtig.  
 
Doelgroep voor de kindergroep 

Kinderen met een licht verstandelijke beperking of moeilijk lerende / zwakbegaafde kinderen met een 
kalenderleeftijd van 8-12 jaar en een ontwikkelingsleeftijd van 4-8 jaar. Om een groep vol te krijgen, is 
het raadzaam hier flexibel mee om te gaan. Ook moeilijk lerende kinderen kunnen baat hebben bij 
deze groep.  

 

Doelgroep voor de moedergroep 

Moeders met een licht verstandelijke beperking of moeilijk lerende/zwakbegaafde moeders.  
Ook laaggeletterde moeders en/of moeders met een beperkte sociaal emotionele ontwikkeling zouden 
tot de doelgroep kunnen behoren.  
 

 
5.2. Groepssamenstelling 

Kindergroep 

Kalenderleeftijd: 8 – 12 jaar 
Kinderen zijn licht verstandelijk beperkt / zwakbegaafd.  
Hun ontwikkelingsleeftijd is circa 4 tot 8 jaar 
Omvang groep: 5 – 7 kinderen.  
(Bij voorkeur geen broertjes/zusjes omdat de groep klein is en bij deelname van meerdere kinderen uit 
één gezin dit te bepalend is voor de groep).  
 
Moedergroep 

In principe moeders die zelf licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn.  
Omvang groep: 5 – 7 moeders.  
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5.3. Achtergrondinformatie doelgroep  

Op welke manier onderscheiden mensen met een verstandelijke beperking zich van mensen zonder 
zo'n handicap? Op welke manier kan dat hun inzicht en handelen beïnvloeden? In het navolgende 
geven we hierover in het kort meer duidelijkheid.  
Ieder mens is uniek, dit geldt uiteraard ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Voor 
de 'groep' mensen met een verstandelijke beperking is geen algemene beschrijving te geven. Ver-
schillen tussen mensen met een verstandelijke beperking zijn onderling net zo groot als verschillen 
tussen individuen zonder beperking (sekse, leeftijd, karakter, cultuur, levensbeschouwing, levenserva-
ring, persoonlijke voorkeuren, enzovoort).  
Daarnaast zijn de achtergronden van de verstandelijke beperking zeer divers, zowel in de zwaarte als 
in de oorzaak ervan. Oorzaken kunnen liggen in genetische/erfelijke of in organische factoren. Andere 
oorzaken zijn hersenletsel als gevolg van zuurstofgebrek tijdens geboorte; ziekte, ongevallen, of li-
chamelijk geweld. De beperking / ontwikkelingsachterstand kan ook worden veroorzaakt door onder-
stimulatie; gebrek aan veiligheid in de thuissituatie; (seksueel) geweld binnen het gezin of affectieve 
en lichamelijke verwaarlozing. Soms is er geen aanwijsbare oorzaak. 
De kenmerken gelden dus niet voor ieder persoonlijk. In de praktijk vertonen mensen met een ver-
standelijke beperking meer of minder van deze kenmerken in verschillende combinaties. Dat iemand 
een verstandelijke beperking heeft wil dus niet zeggen dat de persoon alle genoemde kenmerken 
vertoont.  
 
Wat is een verstandelijke beperking? 

De huidige wereldwijde definitie is die van de American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD). In deze definitie ligt de nadruk niet meer op IQ en onmogelijkheden, maar op 
ondersteuningsbehoefte en vaardigheden. De AAIDD definieert een verstandelijke beperking als een 
‘significante beperking van intellectueel functioneren en adaptief gedrag, die tot uitdrukking komt in 

cognitieve, sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan voor de leeftijd 

van 18 jaar’ (Buntinx, 2003). 
 

Indeling in IQ 

Hoewel IQ alleen niet bepalend is voor de verstandelijke beperking, maar wordt er nog steeds een 
indeling naar intelligentie gehanteerd.  
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 70. Mensen die functi-
oneren op een zwakbegaafd niveau hebben een IQ van 70 tot 85. Zij worden soms ook aangeduid als 
moeilijk lerend.  
Er is veel discussie over de definitie en het verschil tussen mensen met een lichte verstandelijke be-
perking en mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau. Strikt genomen worden mensen die op 
zwakbegaafd / moeilijk lerende niveau functioneren niet tot 'de categorie'  mensen een verstandelijke 
beperking gerekend. Ook identificeren moeilijk lerenden zich niet met deze 'groep'. In de praktijk stui-
ten beide groepen echter veelal op dezelfde problemen en begeleidingvragen. Daarom worden óók 
mensen met een IQ in de range van 70-85 steeds vaker tot deze groep gerekend.  
 

Meer dan een IQ-score 

De term ‘licht verstandelijk beperkt’, is een feite een ongelukkige benaming. Deze definiëring doet 
geen recht aan de werkelijke problematiek en complexiteit van deze doelgroep: alsof er sprake zou 
zijn van ‘lichte’ problematiek en makkelijk op te lossen problemen...  
Het eenzijdig hanteren van de IQ-score doet geen recht aan het feit dat een beperkte sociale red-
zaamheid in de praktijk sterker bijdraagt aan de beperkingen van iemand dan de beperkte intelligentie.   



 

 26 

Bij veel jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking is sprake van  meervoudige 
problematiek (psychiatrisch, psychosociale, gedrags- en leerproblemen) en  een meervoudige hulp-
vraag. 
 

Hoe vaak komt het voor? 

Hoeveel mensen in Nederland een verstandelijke beperking hebben, is niet precies bekend. Het is 
moeilijk om een schatting te maken door het beperkte onderzoek daarnaar, het gebruik van verschil-
lende onderzoeksmethoden en de buitensluiting van de groep mensen die op zwakbegaafd niveau 
functioneren. Er zijn naar schatting 440.000 kinderen en jongeren met een IQ-score tussen 50 en 85 
(NIZW 2004). Bij 241.880 daarvan is er sprake van een beperkte sociale redzaamheid en bijkomende 
problematie (Stoll 2004 in Knorth en Ruijsenaars 2005). Aangezien de cijfers berekend zijn op men-
sen die zorg ontvangen van een instantie, kan het cijfer sterk zijn onderschat. Veel zwakbegaafden 
blijven buiten beeld van de hulpverlening. Een niet gering aantal ouders van deze jeugdigen blijkt pe-
dagogische tekorten te vertonen, óf omdat ouders door de eigen cognitieve beperkingen de problema-
tiek van hun kind niet onderkennen, óf omdat de ouders hun kind te veel of te weinig stimuleren. De 
Algemene Rekenkamer gaat er vanuit dat er 348.000 jeugdigen (beneden 23 jaar) zijn met een licht 
verstandelijke beperking.  
 

Welke gevolgen heeft de beperking? 

De gevolgen van de leerproblemen en problemen in de sociale redzaamheid zijn velerlei en hebben 
consequenties in allerlei domeinen. Praktische problemen doen zich vaak voor op het gebied van 
wonen & werken en relaties. Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over minder socia-
le redzaamheid en kunnen moeilijker leren. Soms is het maken van verantwoorde keuzes alleen mo-
gelijk als daarbij ondersteuning wordt geboden. Houd daar in de cursus rekening mee. 
 

Leerproblemen: denken en leren 

In de eerste plaats heeft een licht verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid gevolgen voor de cog-
nitieve ontwikkeling. Deze verloopt veelal trager. De bovengrens die kan worden bereikt is lager. De 
beperkte cognitieve ontwikkeling heeft consequenties voor het leren en denken. Problemen kunnen 
zich voordoen met: 
• snelheid van denken / informatieverwerking; 
• geringere kennisgerichte nieuwsgierigheid (weinig arousal, minder intellectuele belangstelling, 

minder selectieve aandacht); 
• onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken / rangschikken en ordenen; 
• planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend vermogen); 
• het overbrengen van informatie van het korte- naar het langetermijngeheugen; 
• aandacht vasthouden (beperktere spanningsboog); 
• mentale activiteit (weinig initiatief, weinig motivatie); 
• taalontwikkeling (beperkt antwoordrepertoire); 
• abstraheren; 
• specifieke vaardigheden (zoals rekenen, geldzaken, klokkijken); 
• complexe taken (meer dingen tegelijk moeten doen); 
• beperkt generalisatievermogen (het geleerde van de ene situatie moeilijker kunnen toepassen in 

een andere situatie); 
• beperkt inzicht in consequenties van handelen; 
• perspectief nemen (beperkt in staat om zich in te leven in situatie van anderen). 
• minder flexibel. 
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Sociale redzaamheid 

Andere veelvoorkomende problemen die veel gevolgen kunnen hebben op het sociaal functioneren 
zijn:  

• zelfstandig beslissingen nemen; 
• inzicht in de eigen mogelijkheden; 
• reflecteren: het overzien van de gevolgen van hun handelen; 
• beïnvloedbaarheid; 
• flexibiliteit in denken en handelen; 
• initiatief nemen; 
• het herkennen en benoemen van emoties. 
 

Wonen & werken  

• een vast dagritme aanhouden; 
• het beheren van de eigen financiën; 
• een vaste baan hebben en houden; 
• ingewikkelde vaardigheden; 
• zicht op huishoudelijke taken; 
• aandacht voor koken en gezond eten; 
• regelmaat en planning; 
• op één vaste plek blijven wonen. 
 

Relaties 

• het vinden en behouden van een vaste partner; 
• het oplossen van conflicten; 
• eigen grenzen aangeven; 
• eigen behoeftes op een tweede plaats zetten; 
• rekening houden met de ander; 
• sociale vaardigheden; 
• modern rolpatroon.  
 
Leven met een verstandelijke beperking 

Wat betekenen bovengenoemde gevolgen voor het dagelijkse leven? En wat als er niet alleen sprake 
is van een beperkte sociale redzaamheid, maar ook van bijkomende problematiek, zoals gedragspro-
blemen, psychiatrische problemen en ASS (autismespectrumstoornissen)? De term ‘lichte verstande-
lijke handicap’ betekent beslist niet dat het gaat om mensen die weinig zorg en aandacht nodig heb-
ben. Integendeel. Als je licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd bent, is een 'normaal' leven leiden 
een hele opgave, zeker als er dan ook nog sprake is van huiselijk geweld.  
 

Moeilijker kunnen abstraheren 

Jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite met abstract den-
ken. Dit betekent dat het denken en de ervaringen concreet-gebonden blijven. Vaker denken ze in 
zwart-wit termen en hebben veel moeite met het begrijpen van abstracte begrippen en het snappen 
van impliciete / verborgen betekenissen. Humor bijvoorbeeld is voor hen dan ook moeilijk. Dit roept 
gevoelens van onzekerheid en boosheid op, men heeft het gevoel voor de gek gehouden te worden. 
Niet (goed) abstract kunnen denken, betekent ook dat men leerervaringen minder goed kan toepas-
sen in andere, soortgelijke, situaties. Leren uit eerdere ervaring is voor hen een moeizaam proces. 
Herhaling en uitleg blijven nodig. Wanneer hun omgeving (inclusief hulpverlening) niet ziet dat de per-
soon met deze problemen kampt, wordt hij/zij gezien als onwillig, tegendraads, onmogelijk… 
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Gedrag moeilijker kunnen aanpassen 

Gedrag afstemmen op anderen uit hun omgeving is voor mensen met een licht verstandelijke beper-
king moeilijk. Zij kunnen sterk ik-gericht zijn, waarbij directe actie en behoeftebevrediging voorop staat. 
Vaak is er sprake van een zwakke impulscontrole en een onvermogen tot uitstel van behoeftebevredi-
ging. Dit kan zeker een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van huiselijk geweld.  
Ook het zich gebrekkiger kunnen verplaatsen in het perspectief van anderen kan hierbij een rol spe-
len. Het inlevingsvermogen in de gedachten en gevoelens van anderen is gering. Dat geldt zowel voor 
de partner als voor de kinderen en vrienden en bekenden. Het is voor mensen met een licht verstan-
delijke beperking moeilijker om hun gedrag aan te passen aan anderen en aan de heersende sociale 
normen en waarden.  
Daarnaast blijkt dat zij vaak verkeerde of inadequate oplossingen hanteren bij sociale problemen. 
Hierbij is het vaak zo dat men wel kan beschikken over afzonderlijke sociale vaardigheden, maar niet 
in staat is deze te organiseren en toe te passen in verschillende situaties. Wanneer men zelf partij is, 
komt het sociale denken onderdruk te staan, waardoor teruggegrepen wordt op primaire, minder ade-
quate, oplossingsstijlen 
 

Ik identiteit 

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak problemen in de ontwikkeling van ei-
genheid en de ik-identiteit. Naast onzekerheid en een negatieve zelfbeleving t.g.v. de cognitieve han-
dicap, speelt het gebrek aan reflectievermogen op eigen gedrag hierin een rol. Dit kan doorspelen in 
de volwassenheid. Gevolg is zij afhankelijk blijven van hun omgeving. Daardoor zijn ze vaak makkelijk 
beïnvloedbaar en verhoogd kwetsbaar voor wat betreft zaken als meeloopgedrag, ingezet worden 
door anderen of het verkeren in criminele circuits. 
 

Contacten onderhouden 

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zeker wel contacten leggen, maar velen heb-
ben moeite om contacten en relaties te onderhouden. Het ontbreekt vaak aan inzicht in de eigen situa-
tie en mogelijkheden zodat hun verwachtingen vaak niet realistisch zijn. Ze zien zichzelf niet als ge-
handicapt. Ook overzien deze jongeren vaak niet de gevolgen van hun handelen. Dit geldt ook op 
seksueel gebied.  
 

Kwetsbaar en beïnvloedbaar 

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn beïnvloedbaar en kwetsbaar. Vaker spelen risico’s 
voor vroegtijdige schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, zwerven, prostitutie, ongeplande zwanger-
schap, schuldenproblemen, misbruik en mishandeling. Ze zijn vaak hun hele leven te hoog aange-
sproken en moeten daardoor op hun tenen lopen met alle frustraties van dien.  
Extra risico kan zijn een allochtone afkomst met name als het gaat om alleenstaande vluchtelingen en 
oorlogskinderen. Wat betreft de hulpverlening zijn ze ‘moeilijk begeleidbaar’ en hebben ze moeite om 
hulpverlening te accepteren. Wel hebben ze behoefte aan ondersteuning. 
 

Net zo willen zijn als 'anderen' 

Juist omdat ze zo weinig verschillen van anderen zetten mensen met een lichte verstandelijke beper-
king alles op alles om bij de normale wereld te horen. Ze spiegelen zich aan de heersende ideaal-
beelden over relaties en gezinsvorming. Veel moeilijk lerenden willen niet weten dat ze een handicap 
hebben. Dat is een groot probleem. Als zij uit een gezin komen waar de ouders ook laagvliegers zijn, 
is men er zich daadwerkelijk niet bewust van. 
 
Het streven naar een zo normaal mogelijk leven vindt zijn vertrekpunt in het 'anders' zijn. Het is de 
interactie met de normale wereld die hen anders (afwijkend) maakt. Dit is vaak een pijnlijke confronta-
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tie. Geluksbeelden die in de samenleving geproduceerd worden, worden door mensen met een ver-
standelijke beperking het minst bekritiseerd. Integendeel: zij zijn daar juist meer ontvankelijk voor. Het 
een zo normaal mogelijk leven leiden, een relatie hebben en het beginnen aan kinderen is vaak de 
laatste strohalm om enige status te verwerven. En als dat dan niet lukt, dan is dat weer een faalerva-
ring.  
 
Moeilijkheden om het hoofd boven water te houden, een gebrek aan leerkansen in het verleden, 
moeizame relaties met de zowel de eigen ouders als de partner brengen iemand met een verstandelij-
ke beperking al snel over de grens van zijn of haar draagkracht. Men heeft besef van hun eigen falen 
en doen alles om uit handen te blijven van hulpverleners uit angst dat in hun leven ingegrepen wordt 
en zij niets meer over hun situatie te zeggen hebben.  
 

Overvraagd en onderschat 

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking worden voortdurend overvraagd. Overvraging 
leidt tot verzet en opstandigheid.  
Bij LVG-problematiek is er sprake van een complex patroon van met elkaar samenhangende proble-
men. In de kern gaat het om een probleem met sociale aanpassing en is daarom in de eerste plaats 
een contextueel gegeven. Problemen in de verhouding tussen het kind met een licht verstandelijke 
handicap en de omgeving. Een omgeving die bestaat uit verschillende sociale contexten: gezin, fami-
lie, vrienden, school, partnerrelaties, werk en collega’s, het openbare leven, vrije tijdsbeleving, enz. 
Het is uitermate moeilijk voor hen om zich in al die sociale situaties te handhaven.  
Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en inadequate oplossingsstrategieën verklaren waarom 
het zo belangrijk is, dat de LVG-problematiek gezien wordt als een contextueel probleem. Én dat 
wordt aangesloten bij hun ontwikkelings- en belevingsniveau.  
 

Kleiner sociaal netwerk 

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaker maar een klein of geen sociaal netwerk 
waar ze op terug kunnen vallen. Juist bij het onderhouden van hun sociale netwerk hebben ze bege-
leiding nodig. Een deel van de doelgroep komt uit een zwak sociaal milieu, waar ze weinig ondersteu-
ning van krijgen. 
 
Niet als zodanig (h)erkend en hulpverlening die niet aansluit 

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafde mensen worden door hulpverle-
ners niet als zodanig (h)erkend. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar. Ze zijn vaak niet 
als zodanig gediagnosticeerd. Hulpverleners die geen specifieke ervaring hebben met deze doelgroep 
weten daardoor vaak geen aansluiting te vinden. Ze benaderen hen zeer verbaal met moeilijk jargon, 
zien hen als ‘onwillend’ of hebben niet door dat ze weliswaar ‘ja’ zeggen, maar eigenlijk niet begrijpen 
waar het om gaat. Hierdoor lopen veel zaken mis. Daarbij hebben veel mensen met een licht verstan-
delijke beperking moeite om de eigen beperking te accepteren. Ze willen graag zijn als ieder ander en 
weten de beperking vaak goed te verhullen. Dit geldt zeker voor de groep met een relatief hogere IQ-
score en/of mensen die zich verbaal goed kunnen uiten en presenteren.  
 
Niet herkend worden heeft ook te maken met het feit dat kinderen met een (licht) verstandelijke beper-
king een vertraagde ontwikkeling doormaken. Pas wanneer zij jongvolwassen zijn, kan men een goed 
beeld krijgen van vermogens, leerbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar zoals gezegd, er 
vindt lang niet altijd diagnostiek plaats.  
 
Gedurende hun hele jeugd lopen LVG-kinderen en jongeren risico’s. Ze kunnen in hun jonge leven 
met veel verschillende instanties te maken krijgen. Knelpunt is dat geen enkele instantie de verant-
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woordelijkheid heeft om een jongere te volgen en waar nodig in te grijpen. Ook opvoedingsondersteu-
ning, van groot belang voor ouders, kent geen continuïteit. 
Het aanbod is versnipperd; weinig samenhang gedurende de verschillende leeftijdsfasen van het kind, 
en op verschillende momenten hebben verschillende instanties een aanbod op dit gebied. Voor de 
jongeren zelf is weerbaarheid van groot belang. De aandacht daarvoor is nu beperkt en versnipperd. 
Daardoor raken jongeren geleerde vaardigheden weer kwijt. 
 
Een deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking blijft zorg nodig hebben, ook als ze 
volwassen zijn. Bijvoorbeeld bij het aangaan en onderhouden van relaties. Vaak zijn er problemen 
rond seksualiteit door slechte ervaringen en slechte voorbeelden. Maar in de praktijk is die ondersteu-
ning lang niet altijd aanwezig.  
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6. De aard van Hé kijk mij nou! psycho-educatie en groeps-
werk 

De methodiek Hé kijk mij nou! omvat een psycho-educatieve groep voor LVG kinderen die getuige zijn 
(geweest) van huiselijk geweld en een psycho-educatieve groep voor hun moeders.  
 
De gedachte achter psycho-educatie is dat het verschaffen van informatie, kennis en mogelijkheden 
voor reflectie bijdraagt aan (zelf)inzicht, en daardoor een eerste stap vormt naar het zich beter voelen, 
en misschien zelfs herstel. De psycho-educatie verschaft deelnemers een kader dat ze kunnen ge-
bruiken om hun ervaringen te verwoorden, en verschaft de begeleiding een kader om de ervaringen te 
plaatsen en te duiden. Het gaat om een laagdrempelig, eerstelijns aanbod, en dus niet om een vorm 
van therapie. Er is voor zowel de kind- als de moedergroep gekozen voor een zeer basale insteek. Dit 
vanwege de verstandelijke beperking van in elk geval het kind en doorgaans de moeder.  
 
Het groepswerk heeft vooral een preventieve functie: voorkomen dat de kinderen langdurig bescha-
digd raken door het meegemaakte geweld en voorkomen dat zij in de toekomst in dezelfde patronen 
vervallen als de ouders.  
 
De voordelen van groepswerk zijn:  
• Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een klein netwerk en weinig persoonlijke 

relaties. In een groep kunnen zij samen leerervaringen opdoen. Om greep op zaken te krijgen, het 
leven te kunnen hervatten, zijn bondgenoten nodig waarmee deelnemers hun ervaringen kunnen 
delen en toetsen.  

• Een groep verschaft bij adequate begeleiding een veilige context waarin het mogelijk is een aan-
zet te geven om het geschonden vertrouwen te herstellen. Het gevoel van er buiten staan ver-
dwijnt. Kinderen en moeders merken dat zij niet ‘de enige zijn’. Het isolement wordt doorbroken 
door contact met andere kinderen / moeders en contact met begeleiders. Men kan elkaar steunen. 
Het eigen verhaal kan aan dat van anderen worden getoetst en tot juiste proporties worden terug-
gebracht.  

• Deelnemers zien dat anderen dezelfde problemen hebben. Dit verkleint het taboe en de neiging 
niet over de problemen te praten o.a. uit schuldgevoel. Zij zien bovendien dat problemen aange-
pakt kunnen worden. In een groep wordt een appél gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
de deelnemers om de problematiek ter hand te nemen. Door het verkrijgen van inzicht en door oe-
fening kunnen zij meer controle over hun leven krijgen.  

• Groepswerk biedt goede mogelijkheden tot dialoog. Wanneer volgens de principes van ervarings-
leren wordt gewerkt, is er geen sprake van belering, iets waarvoor mensen met een verstandelijke 
beperking erg gevoelig kunnen zijn. Vaak hebben zij al hun hele leven gehoord wat ze niet kunnen 
en wat ze zouden moeten doen. 

• Deelnemers leren van het contact dat anderen hebben met begeleiders.  
• De structuur in een groep biedt veiligheid en geeft een goed voorbeeld en staat tegenover alle 

onrust en onduidelijkheid in de thuissituatie. 
• Herstel van vertrouwen door het aangaan van een veilige relatie met de begeleider en met 

groepsgenoten. Kinderen kunnen gevoelens uiten in een veilige omgeving. 
• Het zelfbeeld kan positief worden gestimuleerd wanneer positieve ervaringen worden gedeeld en 

wanneer faalervaringen met elkaar doorgewerkt kunnen worden.  
• Een groep biedt mogelijkheden voor oefenen van (nieuw) gedrag zoals nee- zeggen, gevoelens 

benoemen, conflicten oplossen, elkaar feedback geven.  
• Door herkenning, het delen van gevoelens van onmacht, frustratie en verdriet en dergelijke kun-

nen gebeurtenissen worden verwerkt.  
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• Emotionele blokkades worden in een groep sneller doorgewerkt. 
• Er gaat een voorbeeldfunctie van de begeleider uit (modelling). 
• Een groep is minder bedreigend dan individuele therapie. 
• Er kunnen meer kinderen en moeders in minder tijd worden begeleid (praktisch voordeel).  
 
 
6.1. Waarom een kind- en een moedergroep?  

De waarde van een kindergroep moge duidelijk zijn. Maar een moedergroep? Het is zo dat ouders met 
een leerachterstand of verstandelijke beperking minder makkelijk toegang hebben tot allerlei hulp-
bronnen en instanties om hulp te krijgen bij opvoedingsvragen na huiselijk geweld. Ook hebben deze 
ouders door hun beperking te weinig inzicht in de effecten van huiselijk geweld en herkennen ze de 
signalen niet of kunnen ze niet adequaat inspelen op de signalen. Vandaar een groepsaanbod dat 
zich richt op het vergroten van de ouderschapscompetenties van de moeders. Daarnaast heeft onder-
zoek bewezen dat preventieprogramma’s t.a.v. kinderen effectiever zijn wanneer belangrijke derden 
zijn betrokken, liefst met een eigen programma. 11  
 
Waarom (vooralsnog) geen oudergroep voor moeders én vaders?  

Er is uitgebreid stilgestaan bij deze vraag. Immers, een keuze voor een moedergroep impliceert dat 
vrouwen per definitie als slachtoffer en mannen als pleger worden benaderd.  
Wij zijn ons zeer bewust van nieuwe inzichten in de dynamiek van huiselijk geweld en het aandeel dat 
alle partijen kunnen hebben bij het (in stand houden van) het geweld, én we onderschrijven het belang 
van een systeemgerichte benadering. Ook beseffen we dat het schadelijk kan zijn voor kinderen wan-
neer de indruk wordt gewekt dat vader als enige ‘schuld’ heeft.  
Toch hebben we ervoor gekozen om ons in eerste instantie te richten op de opzet van een moeder-
groep. Het aanpassen van het programma voor de doelgroep kinderen en moeders met een (licht) 
verstandelijke beperking is al heel ingewikkeld. Daarbij weten we van de geraadpleegde professionals 
dat zij in 90% van de gevallen te maken hebben met moeders die met hun kinderen achterblijven. 
Bovendien is er nog niet veel ervaring met het  betrekken van vaders bij deze methodiek. De weinige 
ervaringen die er zijn laten zien dat er voor vaders die willen deelnemen aan een oudergroep waarin 
moeders zijn oververtegenwoordigd, geen of weinig ruimte is. Daarbij voelen de meeste moeders zich 
onveilig als er een man meedoet, waardoor zij hun verhaal niet vertellen. De enkele mannen die deel 
wíllen nemen, zijn nieuwe partners van de moeders. Voor hen gaat het niet over zichzelf, maar over 
'die andere man'. Voor de kinderen gaat het er echter juist om hoe zij met de (voorheen) mishande-
lende vader kunnen omgaan. Daarbij komt dat er bijna geen bezoekregeling is die soepel verloopt en 
de kinderen getuige blijven zijn van scheldpartijen en nare verhalen over hun moeder als ze bij hun 
vader zijn. Wanneer deze mensen samen in één oudergroep zouden zitten, is de kans heel groot dat 
het over henzelf gaat en niet over de kinderen. 
Daarom hebben we er voor gekozen om kinderen de gelegenheid te geven om zich (weer) veiliger te 
hechten aan hun moeders, die in de praktijk in de meeste gevallen hoofdverantwoordelijke is voor de 
opvoeding van de kinderen. Wel hebben we in het programma een extra onderdeel ‘je vader’ toege-
voegd, waarin aandacht besteed wordt aan de (verwarrende) gevoelens van het kind; loyaliteiten enz. 
In de moedergroep vragen we van de moeders om het kind ruimte te bieden voor positieve gevoelens 
over hun vader.  

                                                      
11 Lammers, M., Kok, E., Avenhuis, A., Preventie seksueel misbruik bij vrouwen en mensen met een handicap – 
overzicht van programma’s en materialen, TransAct, Utrecht, 2005. 



 

 33 

7. Uitgangspunten en doelen Hé kijk nou mij! 

7.1. Uitgangspunten  

Op basis van de eerder beschreven psychologische en sociologische benaderingen en theorieën wor-
den hier de uitgangspunten geformuleerd van Hé kijk mij nou!.  
• Getuige zijn van geweld door de eigen ouders kan emotionele en gedragsproblemen alsmede 

(symptomen van) een posttraumatische stressstoornis tot gevolg hebben.  
• De kinderen dragen zelf geen schuld aan de problemen die ze ervaren. Hun klachten en gedrags-

stoornissen zijn terug te voeren naar de traumatiserende gebeurtenis(sen) en zijn een overle-
vingsmechanisme. Als zodanig moet hun gedrag ook geïnterpreteerd worden. 

• Veelal is er geen sprake van een gezonde hechting en (daarmee) is er geen gezonde ontwikkeling 
van het zelfvertrouwen.  

• De kinderen ervaren een innerlijk verscheurd zijn door hun loyaliteit naar zowel de vader (meestal 
de dader) als de moeder (meestal het slachtoffer).  

• In het gezin van de kinderen is sprake van een verstoorde balans tussen geven en nemen. Er is 
een gewelddadige ouder (meestal de vader) die zijn eigen tekorten afreageert op de andere ou-
der, die constant in angst leeft. De ouders zijn verstrikt in de eigen noden en niet in staat om de 
behoeften van hun kinderen te vervullen. Er is een grote kans op parentificatie, het verschijnsel 
dat een kind voor de ouders gaat zorgen in plaats van andersom.   

• Gevolgen en manieren van verwerking kunnen verschillend zijn, afhankelijk van o.a. sekse, leeftijd 
en culturele achtergrond. 

• Herstel van de ouder-kind relatie is van belang voor de geestelijke gezondheid van het kind. 
• Belangrijke „anderen� van buiten het gezin kunnen voor kinderen een belangrijke steun zijn.  
 
 
7.2. Doelen  

Het hoofddoel is te voorkomen dat kinderen die getuige zijn geweest van geweld in hun thuissituatie, 
zelf op enig moment als pleger of slachtoffer in een nieuwe geweldsspiraal terechtkomen.  
 
De algemene doelen zijn: 
• Kinderen met een verstandelijke beperking, die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, helpen 

hun ervaringen een plaats te geven waardoor blijvend trauma / psychische problematiek (en hoge 
maatschappelijke kosten) worden voorkomen.  

• Doorbreken van het isolement van de kinderen en van het gezin, en empowerment van deze 
kwetsbare groep kinderen.  

• Herstel van het vertrouwen tussen kind en opvoeder(s). 
• Opvoeders leren welke gevolgen huiselijk geweld heeft voor kinderen en hoe zij hen kunnen steu-

nen bij het verwerken van hun ervaringen.  
 
Doelen kindergroep 

Samenvattend is het streven met dit programma kinderen zich bewust te laten worden van hun gevoe-
lens en van traumatiserende situaties en ze tegelijk te ‘ontschuldigen’. De vervolgstap is om ze hande-
lingsalternatieven aan te reiken en ze te ondersteunen om zichzelf tegen het geweld te beschermen 
en weerbaarder te maken. 
 
De specifieke doelen zijn: 

Verwerken van ervaringen  
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• Ideeën over geweld bijstellen.  
• Gevoelens leren uiten en daarmee om leren gaan.  
• Gevoelens uiten over traumatische gebeurtenissen, deze een plek geven, geheim doorbreken.  
• Leren eigen emoties te kennen en uiten rond hun ervaringen met het geweld. 
• Kinderen bewust laten worden van hun gevoelens bij traumatiserende situaties en ze tegelijk ‘ont-

schuldigen’. 
 

Gevolgen reduceren  

• Zelfvertrouwen verhogen; positieve ervaringen bieden. 
• Doorbreken van het isolement. 
• Weer kind zijn in een veilige omgeving /ontschuldigen. 
• Vergroten/herstellen positief zelfbeeld. 
• Verbeteren sociale en communicatieve vaardigheden.  
• Ruimte geven aan gevoelens van loyaliteit naar beide ouders. 
• Praten over waar je last van hebt en dat kunnen delen met je moeder. 
• Verbeteren relatie met anderen.  
• Man/vrouw beelden bijstellen.  
 

Bescherming opbouwen  

• Sociaal netwerk opbouwen. 
• Bieden van positieve ervaringen en versterken van sociale steun. 
• ‘Bonding’ met de ouder, onder andere door meer leuke dingen samen te doen 
• Handelingsalternatieven aanreiken en leren zichzelf te beschermen.   
 
Doelen moedergroep 

Om de effecten van het aanbod aan de kinderen te vergroten is het belangrijk dat hun moeders op de 
hoogte zijn van de gevolgen van het getuige zijn van geweld voor kinderen; informatie krijgen over de 
opzet en te behandelen thema’s in de groep en achter deelname van hun kind aan de groep staan. 12 
De specifieke doelen zijn: 

• Opbouw / herstel van een veilige (gehechtheids)relatie tussen moeder en kind en van het basis-
vertrouwen van het kind. 

• Kennis bij de moeder over de gevolgen van geweld (bij een kind met een licht verstandelijke be-
perking) en over de gevoelens waarmee dit gepaard kan gaan. 

• Inzicht bij de moeder in specifiek gedrag en specifieke behoeften van hun kind dat  (mogelijk) 
getuige is geweest van huiselijk geweld. 

• Vergroten van de vaardigheden van de moeder om met de gevoelens en gedragingen van het 
kind adequaat om te gaan, na huiselijk geweld.  

• Inzicht bij de moeder in waar haar kind hulp bij nodig heeft. 
• Vergroten van sociale steun. 
• Positieve ervaringen opdoen samen met hun kind. 
• Positief reageren op hun kind. 
• Leren het geweld vanuit de invalshoek van hun kind te leren zien en te bespreken. 
• Handvatten aangereikt krijgen om hun kind met het verwerken van het geweld te helpen. 
• Leren een veilig opvoedklimaat te scheppen. 
• Het zelfvertrouwen als ouder versterken. 
 

                                                      
12 N.B. Met klem waarschuwen we dat de veiligheid van het kind voorop staat. Als een sterk bedreigende situatie 

blijft voortduren of als het kind ook seksueel en/of fysiek mishandeld wordt, moet worden ingegrepen.  
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8. Voorbereiding programma en randvoorwaarden  

8.1. Voortraject voor de moeders 

Moeders moeten over de nodige bagage beschikken, willen zij hun kinderen kunnen steunen tijdens 
de cursus. Het ontbreekt de meeste licht verstandelijk beperkte moeders echter aan basale vaardig-
heden. De beperking brengt met zich mee dat zij zich moeilijker kunnen verplaatsen in een ander en 
dat het in ‘gewone’ omstandigheden al moeilijk is om een goede ouder te zijn, laat staan in een situa-
tie van huiselijk geweld. Als de moedergroep tegelijk met de kindergroep zou starten, zou in de moe-
dergroep niet voldoende aangesloten kunnen worden bij de onderwerpen in de kindergroep en de 
behoeften van de kinderen. Daarom is een  voortraject opgezet zodat de moeders beter in staat zijn 
hun kind gedurende het traject op de gewenste manier te ondersteunen en het beoogde effect bereikt 
kan worden. De belangrijkste effecten zijn namelijk te verwachten door het zogenaamde ‘mediatie-
effect’: Moeders leren hoe ze hun kind kunnen helpen, waardoor het kind zich beter kan ontwikkelen 
en de moeder deze ontwikkeling kan faciliteren. Met andere woorden: de kindcursus kan alleen effect 
hebben als de moeder in staat is de veranderingen bij het kind (door de kindcursus) te begeleiden en 
te ondersteunen. Wanneer moeder en kind hier positieve ervaringen opdoen, is de kans groter dat de 
moeders ook na de cursus het geleerde in praktijk brengen.  
Het voortraject bestaat uit twee bijeenkomsten vóórdat de kindergroep van start gaat. Daarna gaan de 
moeder- en kindgroep samen op. Omdat 12 bijeenkomsten voor de moeders als een maximum be-
schouwd moet worden, komt de kindergroep 10 maal bijeen. Omdat de moeders door de twee bijeen-
komsten vooraf beter zijn voorbereid en hun kinderen beter kunnen begeleiden, is de verwachting dat 
10 bijeenkomsten voor de kinderen voldoende effectief zijn.  
 
 
8.2. Steunfiguur voor de moeder 

Omdat het voor moeders met een licht verstandelijke beperking nog moeilijker is dan voor normaal 
begaafde moeders om hun kinderen na huiselijk geweld te steunen, is het belangrijk dat zij hierbij wat 
extra worden geholpen. Bijvoorbeeld in de vorm van een (professionele) steunfiguur. Bij de werving en 
intake (zie hierna) moet daarom ruim aandacht besteed worden aan inventarisatie van het sociale en 
eventuele professionele netwerk. Is er geen professionele begeleider of andere steunfiguur beschik-
baar zijn, dan is het sterk aan te raden alsnog een helper te regelen voordat de groep start. Dat kan 
iemand zijn uit het eigen netwerk van de moeder (buurvrouw, familielid, een echte mantelzorger, ie-
mand die de moeder vertrouwt. Maar het is vaak beter te zorgen voor een professionele steunfiguur 
vanuit MEE of een zorginstelling. Dit laatste omdat:  
• Inzet en continuïteit dan beter gewaarborgd zijn. 
• Er geen persoonlijke banden met de geweldpleger zijn, wat bij iemand uit het persoonlijke netwerk 

van de moeder wel het geval kan zijn.  
• Een professional over het algemeen meer kennis van het onderwerp heeft of zich die kennis snel 

eigen kan maken. 
• Een professional naast de moeder ook het kind tussendoor kan ondersteunen en motiveren, en 

kan helpen bij eventuele doorverwijzingen.  
 
Bij de intake worden bij voorkeur ook, met instemming van de moeders, de steunfiguren van de moe-
ders uitgenodigd, zodat die op de hoogte zijn van de cursus en zij de moeders kunnen steunen.  
Bij het huiswerk van de moeders wordt iedere keer aandacht gevraagd voor het bespreken van het 
huiswerk met de helper. Het is zaak het initiatief hiervoor bij de moeder te leggen. Het is echter wel 
belangrijk dat de helper goed op de hoogte is van de inhoud en werkwijze van het programma en de 
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huiswerkopdrachten, zodat deze desgewenst een stimulerende rol vervult door zelf contact op te ne-
men met de moeder. In de praktijk zal dat maatwerk zijn. Het is belangrijk goede afspraken te maken 
met de moeders of de begeleiders van de moedergroep met de helper mogen overleggen.  
 
Mochten steunfiguren meer informatie willen over hun rol of meer inhoudelijke kennis over de effecten 
van huiselijk geweld, kunnen zij contact opnemen met de begeleiders van de moedergroep. Die kun-
nen delen van het materiaal voor de begeleiders ter beschikking stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.3. Faciliteren van de moeders 

Het is voor veel moeders niet gemakkelijk om gemotiveerd te blijven voor deelname aan de cursus. 
Het helpt om het naar de groep gaan zo weinig mogelijk belastend te laten zijn en desgewenst (mede) 
zorg te dragen voor randvoorwaarden als vervoer(kosten) en kinderopvang voor de kinderen die niet 
deelnemen. Soms is ook eerst praktische hulp aan de moeder of de ouders nodig. Facilitering voor 
aanvang van de cursus kan veel van de praktische bezwaren van de moeder/ouders tegen deelname 
aan Hé kijk mij nou! wegnemen.  
 
 
8.4. Eisen aan de begeleiding van Hé kijk mij nou! 

Zowel de kinder- als moedergroep worden bij voorkeur door twee begeleiders gegeven. Bij het kiezen 
van een medebegeleider kunnen uiteenlopende kenmerken en competenties een rol spelen: een be-
paalde opleiding en ervaring, de sekse, de leeftijd, de culturele achtergrond, verschillen in werkwijze, 
rollen enzovoort. Bij voorkeur is er, met name bij de kindergroep, sprake van een mannelijke en vrou-
welijke begeleider. Een van de begeleiders van de moedergroep heeft bij voorkeur een opvoedkundi-
ge achtergrond. De begeleiders zijn ervaren trainers en hebben: 

• kennis van de doelgroep kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking; 
• kennis van inzicht in aard, omvang en gevolgen van huiselijk geweld en de mechanismen die 

een rol spelen bij huiselijk geweld.  
 
Omdat mensen (moeders en vaders) met een lichte verstandelijke beperking steeds minder in instel-
lingen wonen, maar in toenemende mate (begeleid) zelfstandig in de samenleving participeren, wor-
den hulp- en dienstverleners buiten de sector voor mensen met een beperking vaker geconfronteerd 
met deze doelgroep. En dus ook met huiselijk geweld en kinderen die getuige zijn geweest van dit 
geweld. Deze hulpverleners kunnen ook Hé kijk mij nou! begeleiden, maar dan wel in samenwerking 
met een professional uit de gehandicaptensector.  
 
 

In de pilot te Dordrecht bleken de steunfiguren (allen professionals) hun rol niet altijd te nemen. Zij 
namen een afwachtende houding aan, in plaats van na elke bijeenkomst contact op te nemen met 
de moeders en blijvend te stimuleren. Het huiswerk is het merendeel van de gevallen niet ge-
maakt. Helpers hadden hier een stimulerende rol in moeten vervullen. Een van de helpers maakte 
zelfs een afspraak met moeder op het tijdstip van de kind- en moedergroep.  
Een moeder heeft haar ‘helper’ de deur gewezen, omdat deze ‘haar teveel op haar nek zat’ in 
plaats van haar te steunen.  
Bij voorkeur zou een steunfiguur uit het sociale netwerk van moeders moeten komen. Echter de 
meeste moeders beschikten hier niet over.  
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8.5. Plaats en tijdstip 

De plek waar de cursus wordt gegeven, moet goed bereikbaar zijn (met openbaar vervoer) en moet 
voor de deelnemers laagdrempelig en veilig voelen. Er moeten twee ruimtes beschikbaar zijn voor de 
moeder- en kindgroep, waarbij een ruimte groot genoeg moet zijn voor de moeders en kinderen sa-
men. Het is belangrijk dat de ruimtes niet te leeg en saai zijn, maar ook niet vol met prikkels die moe-
ders en kinderen teveel afleiden.  
 
Wat betreft het tijdstip is het belangrijk rekening te houden met de meest geschikte tijd voor moeder 
en kind. Aandachtspunten hierbij zijn: wanneer heeft men nog het meeste energie; eventuele werktij-
den van de moeder en wanneer zijn moeder en kind zijn samen beschikbaar? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.6. Werving 

De werving van deelnemers blijkt een heikel punt te zijn. Dat is het geval bij de ‘reguliere’ Hé kijk mij 
nou!-groepen, dus dat is het zeker in het geval van een Hé kijk mij nou!-groep. Om vanuit de aanzien-
lijke groep van LVG gezinnen waarin huiselijk geweld een rol heeft gespeeld, voldoende deelnemers 
te krijgen voor een Hé kijk mij nou!-groep zal veel geïnvesteerd moeten worden in de opbouw van 
contacten met intermediairen (zie bijlage 4 voor de wervingsfolder voor intermediairen). Intermediairen 
persoonlijk benaderen werkt in de praktijk het beste.  
Verder moet de informatie over Hé kijk mij nou! in elk geval breed worden verspreid. Gebruik minimaal 
de volgende twee sporen:  
• Via intermediairen: hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij potentiële deelneemsters kunnen 

hen benaderen voor mogelijke deelname aan Hé kijk mij nou!. 
Naast de wervingsfolder voor moeders (bijlage 4) kan ook de dvd Vergeten kinderen worden ge-
bruikt.  

• Direct: de verspreiding van folders en posters op plaatsen waar potentiële deelnemers komen. 
Belangstellenden kunnen zichzelf voor een ‘informatief gesprek’ opgeven.   

 
De intermediairen moeten niet alleen op de hoogte gesteld worden van de aanstaande kind- en moe-
dergroep Hé kijk mij nou!, maar ook geïnformeerd worden over het belang en uitgangspunten van het 
programma.  
 
Belangrijk punt van aandacht is dat niet de intermediairen maar de potentiële deelnemers zélf naden-
ken en besluiten over hun eventuele deelname. Daarvoor is het nodig dat zij geïnformeerd worden 
over het bestaan en het belang van de kind- en moedergroep op een manier die hun beslissingspro-
ces niet stuurt, maar wel steunt.  
 
Mogelijke signaleerders en verwijzers 

• Advies en steunpunten huiselijk geweld;  
• Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); 

In de pilot te Dordrecht is ervoor gekozen om de kinderen tijdens schooltijd te laten deelnemen. Dit 
gaf moeders de meeste ruimte omdat een aantal van hen ook andere kinderen had. Bovendien be-
schikten de kinderen dan nog over voldoende energie.  
Alle kinderen zaten in het speciaal onderwijs, waar het meer gebruikelijk is dat kinderen tijdens de 
lessen een ander programma volgen.  
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• Bureau Jeugdzorg; / Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK); 
• Buurtwerk of andere instellingen die met deze doelgroep in aanraking komt; 
• CCE’s (centra voor consultatie en expertise); 
• Centra Jeugd en Gezin; 
• GGD; 
• GGz; 
• Huisartsen; 
• MEE; 
• Multifunctionele Centra voor vg-kinderen en psychiatrische problematiek; 
• Opvoedbureaus;  
• Politie; 
• Scholen (speciaal onderwijs); 
• Schoolmaatschappelijk werk; 
• Thuiszorg; 
• Voogdij; 
• Vrouwenopvang; 
• Zorgaanbieders (vg). 
 
Scholen zijn een belangrijke signaleerder en samenwerkingspartner als het programma Hé kijk mij 
nou! wordt uitgevoerd: het kan heel belangrijk zijn voor terugkoppeling / het betrekken van de context 
én zij moeten zijn geïnformeerd over wat het programma inhoudt om eventuele veranderingen bij het 
kind te kunnen begrijpen en begeleiden.  
Het uitvoeren van het programma is samenwerking met het MLK-onderwijs, kan bovendien zorgen dat 
groepen makkelijker gevuld worden. Voordeel hierbij is ook dat men binnen het MLK-onderwijs ge-
wend is aan het bieden van extra ondersteuning/hulp en dat de groep, in onderling overleg, tijdens 
schooltijd plaats kan vinden.  
 
Middelen 

• Persoonlijke contacten met intermediairen 
• Persbericht in relevante nieuwsbrieven en voor websites / intranet intermediairen 
• Informatieve bijeenkomst 
• Brieven met folder 
 
Oog voor belemmeringen bij moeders 

Het is niet altijd eenvoudig kind en moeder/ouder te motiveren aan Hé kijk mij nou! deel te nemen. 
Soms kan enige drang vanuit verwijzende instanties nuttig zijn. Die instanties zouden kunnen aange-
ven hoe belangrijk de cursus is voor de kinderen en ouders kunnen aanspreken op hun verantwoorde-
lijkheid als ouder. De meeste ouders willen het beste voor hun kind en daar kun je op inspelen. Een 
belangrijke taak van de ondersteuner bij werving is het op de hoogte raken van wat er wekelijks voor 
belangrijke zaken op de agenda in het gezin. Ouders zijn vaak welwillend, maar hebben op het mo-
ment andere prioriteiten. Deelname kan belemmerd worden diverse factoren. Het is belangrijk hier 
aandacht voor te hebben en waar mogelijk deze belemmeringen weg te nemen.  
• Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar vragen zelden hulp voor zichzelf. Ook de opvoeders zijn 

niet snel geneigd (preventieve) hulp te vragen wanneer er nog geen duidelijke problemen zijn. 
Daarom zullen hulpverleners en preventiemedewerkers soms ongevraagd het aanbod onder de 
aandacht moeten brengen.  

• Soms ontbreekt het opvoeders aan acceptatie van en inzicht in de eigen problemen en de gevol-
gen daarvan voor de kinderen. Zo kan een moeder bijvoorbeeld denken dat nu het geweld gestopt 
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is en ze haar leventje met het kind weer aardig op orde heeft, dat het aankaarten van het geweld 
nadelig is voor haar kind en alles weer overhoop haalt.  

• Opvoeders schamen zich vaak voor wat er thuis is gebeurd en voor de gevolgen ervan voor de 
kinderen. 

• Een opvoeder kan negatieve ervaringen hebben met of een negatief beeld hebben over de hulp-
verlening. Laat het niet alleen afhangen van telefonische communicatie, een huisbezoek kan soms 
veel meer bewerkstelligen.  

• Soms zit het gezin met grote andere problemen als financiën of huisvesting. Door hierbij concrete 
steun te bieden, kan moeder vertrouwen ervaren, waardoor ze wellicht eerder bereid is (daarna) 
met haar kind aan de cursus mee te doen.  

• Ook andere praktische zaken kunnen ook een belangrijke rol spelen. Zo kan het voor een alleen-
staande ouder niet te regelen zijn het kind op tijd aanwezig te laten zijn bij de groepsbijeenkom-
sten, bijvoorbeeld door werk of schooltijden van de andere kinderen. Het is belangrijk om na te 
gaan welk tijdstip het meest geschikt is en of er bijvoorbeeld vervoer of opvang geregeld kan wor-
den.  

 

 

 

 

 

Oog voor weerstanden bij intermediairen 

Wellicht dat er bij moeders en kinderen belemmeringen spelen om aan het programma Hé kijk mij 
nou! mee te doen. Maar wij ervoeren met name terughoudendheid en mogelijke weerstanden bij in-
termediairen, waardoor moeders niet in beeld kwamen en niet werden aangemeld voor de pilots. Ge-
noemde redenen om moeders niet aan te melden waren: 
1. Het thema huiselijk geweld heeft nu geen prioriteit, er spelen zoveel andere dingen in het gezin. 
2. Het heeft geen zin om nu te starten, de kinderen zijn nog te veel van slag door het gebeurde. 
3. Het is nog maar net gebeurd, eerst moeten ze zich een beetje settelen.  
4. Moeder heeft al heel veel moeite met de hulpverlening als ik nu met jullie aanbod kom, dan trekt 

ze zich terug. 
5. Eerst moeten alle praktische problemen, schulden, omgangsregeling zijn opgelost, dan is er pas 

ruimte voor een groep voor de kinderen. 
6. Die kinderen hebben nu niet mijn prioriteit, eerst maar eens zorgen dat ze die vent niet meer bin-

nen laat. 
7. Dat heeft helemaal geen zin, ze is zo met zichzelf bezig, dat moet eerst. 
8. Ga je niet heel veel dingen oprakelen, zitten die moeders daar wel op te wachten. 
9. Het kost te veel tijd, ze is nu druk met andere dingen. 
10. Moeten we die kinderen daar nu wel mee belasten, die willen ook graag het gewone leven weer 

oppakken. 
11. Zo’n groep is te bedreigend voor moeders.  
 
Sommige van de genoemde redenen, lijken heel plausibel. Als er nog teveel andere problemen spe-
len, of de situatie nog te kort is geleden, is deelname aan het programma wellicht nog niet wenselijk. 
Echter moeder en kind helpen bij het zich eerst weer meer settelen, zou tot onderdeel gemaakt kun-
nen worden van het aanbod van Hé kijk mij nou!. Nu lijkt het of hulpverleners afzien van het gesprek 
hierover aan te gaan, ook wanneer moeder en kind wel weer meer zijn gesetteld.  
 

Een van de belemmeringen bij de moeder (tijdens het huisbezoek) was dat de broertjes en zusjes 
van een deelnemer te vroeg uit school kwamen. Door de presentatie aan de directeur en het contact 
met de school mochten deze kinderen een half uur langer op school blijven. Dat je dit kunt helpen 
regelen, vergroot het vertrouwen in deelname. 
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Wellicht wordt de ernst van de gevolgen voor kinderen door hulpverleners onderschat, of is hierover 
nog te weinig bij hen bekend, waardoor moeders en kinderen niet worden aangemeld. Maar hande-
lingsverlegenheid bij hulpverleners om de problematiek actief bespreekbaar te maken met potentiële 
deelnemers, lijkt een belangrijkere reden. Zo is bij een intake vragen naar mogelijke ervaringen met 
huiselijk geweld en de betrokkenheid van kinderen daarbij, nog lang niet vanzelfsprekend.  
 
Om moeders en kinderen aangemeld te krijgen, kan het dus nodig zijn om eerst veel (tijd) te investe-
ren in het onder de aandacht van de problematiek en de gevolgen daarvan voor kinderen.  
 
Wat werkt goed? 

Wat bevordert aanmeldingen? Persoonlijk contact opbouwen en onderhouden, presentaties aan hulp-
verleningsteams en tussendoor regelmatig informeren of er mogelijke deelnemers zijn in hun case-
load, blijken het aantal aanmeldingen voor een groep te bevorderen.  
In Dordrecht is de begeleider tijdens de werving letterlijk met iedereen om tafel gaan zitten: directeu-
ren en intern begeleiders van school, schoolmaatschappelijk werkers, leerkrachten.  
Wat ook hielp was de verwijzer voorstellen om samen een gesprek met de moeders aan te gaan. En 
in de pilot in Dordrecht is een medewerker op huisbezoek geweest bij alle moeders op een tijdstip dat 
het kind ook thuis was. Dit heeft de aanmelding door de moeders zeker goed gedaan! Het was goed 
voor de moeders om thuis al over het geweld te kunnen vertellen in hun eigen omgeving. Moeder en 
kind konden al kennismaken met een van de uitvoerders en deze uitvoerder kon nog veel concreter 
dan de verwijzer uitleggen wat de kind- en moedergroep inhielden en hen ervoor enthousiasmeren. 
De kinderen kregen al een voorbeeld van wat ze in de groep gingen doen: hoe voel jij je met gebruik 
van de picto’s. Tijdens de intake werd daar aan gerefereerd zodat er al iets vertrouwd was. Ook kon 
de moeder eventuele belemmeringen voor deelname naar voren brengen, wat mogelijkheden bood 
om iets aan deze belemmeringen te doen. 
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9. Kennismaking, intake en aanmelding 

Bij moeders en kinderen kan sprake zijn van diverse leefsituaties. Deze leefsituatie kan bepalend zijn 
voor het al dan niet aanwezig zijn van hulpverleners / intermediairen die een rol kunnen spelen bij 
werving en verwijzing.  
• zelfstandig wonend; 
• begeleid zelfstandig wonend; 
• deelname en wonen in een moeder-kind project; 
• (tijdelijk) wonen in een opvangvoorziening.  
 
 
9.1. Kennismaking 

Nadat een verwijzer of een opvoeder het kind heeft aangemeld, neemt een van de intakers zo spoedig 
mogelijk contact op met de moeder. Het is belangrijk niet veel tijd te laten zitten tussen aanmelding en 
contact opnemen om ouders en het kind gemotiveerd te houden en om hen niet in onzekerheid te 
laten zitten.  
 
Kennismakingsgesprek – huisbezoek 

Zoals gezegd is er in de pilot voor gekozen om telefonisch contact met moeder op te nemen om een 
afspraak voor een huisbezoek ge maken. Bij een aantal van deze huisbezoeken is de verwijzer mee-
gegaan. In het gesprek is kort op de situatie van moeder en haar kind ingegaan en is kan het belang 
en de inhoud van de kind- en moedergroep kort besproken.  
Wanneer moeder een (woon) begeleider heeft, kan het zinnig zijn om te vragen of moeder het goed 
vindt dat deze bij het gesprek aanwezig is. Ook kan aan moeder worden gevraagd wat voor haar be-
langrijke steunende personen zijn in haar leven en of een van hen bij het gesprek aanwezig kan zijn.  
 
Doelen van het kennismakingsgesprek  

• Met elkaar kennis maken; 
• Een beeld krijgen van de situatie; 
• Bezien of het kind (en moeder) gebaat kunnen zijn door deelname; 
• Vertrouwen en enthousiasme wekken voor deelname; 
• Motivatie van kind en moeder peilen t.a.v. deelname aan kinder- en moedergroep; 
• Duidelijk krijgen of kind over thuissituatie mag praten van de moeder; 
• Uitsluiten van contra-indicaties; 
• Verdere uitleg geven over de cursus: voordelen en haar beperkingen. 

 
De folder voor moeders, zie bijlage 4 kan praktische informatie bieden (hoe vaak, hoe lang, de the-
ma’s, de werkwijze).  
Belangrijk is het om bij alle stappen in het gesprek het volgende in het achterhoofd te houden:  
• Ontdek wat de cliënt al weet en begrijpt. 
• Zoek naar de beleving, gedachten en emoties van de cliënt. 
• Laat de cliënt eerst de ruimte om te vertellen wat zij al weet, voordat je begint met uitleggen. 
• Toon respect voor de situatie en de relatie met het kind. 
• Als duidelijk is wat de cliënt al weet en welke vragen zij heeft, kun je daar met je uitleg op aanslui-

ten. 
• Stel open vragen. Vermijd waarom-vragen. 
• Stel verduidelijkingvragen als je zelf iets niet snapt. 
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• Check of de cliënt je vragen begrijpt zoals jij ze bedoelt. 
• Check of je de antwoorden van de cliënt goed begrepen hebt (Zeg ik het goed zo?). 
• Volg de cliënt in haar woordkeuze en geef de cliënt ondersteuning in haar gevoel. 
• Als je zelf ideeën inbrengt check dan wat de cliënt er van vindt. 
• Vat steeds kort samen en orden de informatie. 
 
Mogelijke werkwijze  

Introductie 

Leg het doel en de werkwijze van het gesprek uit. Lees dan om te beginnen samen de folder voor 
moeders (bijlage 4) en check of de informatie werkelijk begrepen wordt. Leg zo nodig uit, en bespreek 
pas daarna de informatie en wat die voor de cliënt betekent. 
 

Is de groep iets voor je kind en jou? 

Leg na de informatieronde eerst uit dat je samen met de cliënt gaat kijken of de kind- en moedergroep 
Hé kijk mij nou! op dit moment iets voor haar kan zijn. Loop dan de folder nog eens stap voor stap 
door.  
 
Leg duidelijk uit dat Hé kijk mij nou! vooral om het kind gaat. Dat zij in de moedergroep wel over haar 
ervaringen kan praten en problemen die zij tegenkomt, maar dat het vooral gaat om het herstel van 
het contact met het kind en het herstel van het kind zelf.  
• Het is geen therapie. 
• Kinderen bepalen zelf wat ze willen vertellen. 
• De groep bestaat uit ervaringen uitwisselen en dingen doen. 
• De begeleiders van de kind- en moedergroep vertellen niet door wat kinderen of moeders vertellen 

in de groep, tenzij in overleg met het betreffende kind en/of moeder. 
 

Visuele ondersteuning  

Er kan voor worden gekozen om wat getuige zijn van huiselijk geweld kan betekenen en wat een 
kindgroep inhoudt aan moeder te laten zien. Hiervoor zijn de volgende DVD’s te gebruiken. [In Dor-
drecht is hier niet voor gekozen. De DVD is in de cursus gebruikt).  
• ETV.nl Groningen: dvd-fragment ‘Vingers in je oren’  

Op deze dvd (bijgevoegd in deze methodiekmap) kan eventueel ingezet worden bij het gesprek. 
Het laat zien wat kinderen meemaken als ouders ruzie hebben.  

• DVD-fragment ‘Vergeten Kinderen’ 
Op deze dvd staan opnames wat moeders en kinderen doen en leren in de reguliere LODK. Je 
kunt de eerste 5-6 minuten laten zien zodat de moeders en kinderen een beeld krijgen wat hen te 
wachten staat. Vergeet niet de reacties van moeder en kind te vragen na afloop. 

 
Bespreek met de moeder de voor- en nadelen van deelname. Stimuleer de cliënt deze zelf af te we-
gen, visualiseer zo nodig met kaartjes waarop je plussen en minnen tekent. Probeer met de cliënt een 
afweging te maken van de risico’s en de winst. Nodig de cliënt uit zelf tot een besluit te komen: wel of 
niet deelnemen aan Hé kijk mij nou!. 
 

Afsluiting 

Sluit het gesprek af met een samenvatting en conclusie, zo veel mogelijk weergegeven in de woorden 
van de cliënt zelf. Als de cliënt zich aanmeldt, vul dan het aanmeldformulier in (zie bijlage 1) en maak 
zo mogelijk al meteen een afspraak voor het intakegesprek met moeder en kind. Na het gesprek krijgt 
de moeder een bevestigingsbrief (zie bijlage 1) voor aanmelding en de uitnodiging voor het intakege-
sprek.  
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Als de moeder zich niet aanmeldt voor de kind- en moedergroep, schrijf de reden hiervoor op. Het kan 
zijn dat moeder wel behoefte heeft getoond aan andere soorten van ondersteuning/hulpverlening na 
huiselijk geweld of seksueel misbruik, geef dan aan hoe dit signaal wordt opgepakt en naar de cliënt 
teruggekoppeld zal worden.  
 
Degene die het gesprek met moeder voert, kan tot de conclusie komen dat deelname niet wenselijk is, 
bijvoorbeeld omdat eerst andere hulp noodzakelijk is, of omdat er sprake is van contra-indicaties (zie 
hieronder). Het is belangrijk dit goed met moeder te bespreken en te bezien of ander vormen van hulp 
wenselijk zijn.  
 
 
9.2. Intake 

Een goede intake is cruciaal. Het intakegesprek gebeurt door een professional met kennis van trauma 
en verwerkingsproblematiek. De intaker moet in staat zijn indicaties en eventuele contra-indicaties 
vast te kunnen stellen.  
Bij voorkeur zijn zowel de begeleiders van de kindergroep als de begeleiders van de kindergroep bij 
de intake aanwezig, of anders één van beiden. Met name voor de kindergroep is het belangrijk dat zij 
al kennismaken met de mannelijke en vrouwelijke begeleider.  
Op deze manier leren de moeder en het kind hen beiden kennen en weten zij met wie zij later te ma-
ken krijgen. 
Minimaal twee begeleiders is ook belangrijk omdat een deel van het gesprek gescheiden plaatsvindt. 
In een apart gesprek zal het kind vrijer kunnen praten. Dit kan overigens ook gelden voor moeder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruimte waar de intake plaatsvindt 

In de pilot is er nadrukkelijk voor gekozen om de intake plaats te laten vinden in de ruimte waar de 
kinder- en moedergroep gaan draaien. Zo leren kind en moeder de ruimtes al kennen waardoor de 
drempel voor deelname weer een stukje lager wordt.  
 
Gezamenlijke start 

In de pilot zijn kind en moeder zijn eerst gezamenlijk ontvangen. Ze hebben iets gedronken, de bege-
leiders hebben zich voorgesteld en samen met de begeleiders zijn de ruimtes verkend. In bijzijn van 
het kind is aan de moeders gevraagd om het kind toestemming te geven over het geweld en de vader 
te praten.  
 
Gesprek met de moeder 

Een belangrijk onderdeel van het intakegesprek is het opgebouwde vertrouwen (tijdens het huisbe-
zoek) te bevestigen en nogmaals goed uitleg te geven over de kind- en moedergroep.  

In de pilot zijn de moeders nog kort voor het intakegesprek gebeld (het is bekend dat de doelgroep 
afspraken makkelijker vergeet).  
Bij de intake waren alle vier de begeleiders aanwezig. Dit had, naast het feit dat kind en moeder alle 
begeleiders leerden kennen, tot voordeel dat bij de intakegesprekken een begeleider het gesprek 
voerde en de ander alles zorgvuldig noteerde.  
Van vier moeders was de ‘helper’ bij het intakegesprek aanwezig. (Zij komen ook mee tijdens de 
eerste bijeenkomst van de moedergroep).  
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Daarnaast moet natuurlijk informatie worden ingewonnen. Hoe belangrijk een goede intake ook is, 
toch kan deze maar beperkt zijn als het gaat om LVG moeders en kinderen. Hun spanningsboog en 
concentratievermogen zijn beperkter. In de pilots duurde de intake ongeveer 25 minuten. Verder is het 
belangrijk sturend te zijn in het gesprek en moeders niet teveel te laten uitweiden.  
Een andere reden om de intake te beperken is dat wanneer er te diep of concreet op (de gevolgen 
van) het geweld wordt ingegaan, kunnen vele emoties loskomen, waarvoor tijdens de intake geen 
ruimte is om daar op in te gaan.  
Meer informatie over het geweld en de situatie van moeder en kind, kan tijdens de cursus aan bod 
komen, waarin wel ruimte is om hier op in te gaan. Voor een voorbeeld van intakevragen: zie bijlage 2. 
 
Gesprek met het kind 

Het gesprek met het kind is erop gericht om duidelijk te krijgen hoe het gaat met het kind; of het (open 
kan en mag) praten over het gebeurde; wat het kind zelf als gevolgen ervaart; of het kind zich nu wel 
of niet veiligheid voelt en hoe het kind staat ten opzicht van de cursus.  
Bij dit gesprek kan ook de folder voor kinderen worden gebruikt (zie bijlage 4). 
Tijdens de pilot heeft het kind een kleurplaat gekregen om de spanning te breken. Tijdens het kleuren 
vond een gesprekje plaats. Dit werkte heel goed en nam de spanning daadwerkelijk weg.  
Door de aanpak: huisbezoek, intake op locatie waar de kindgroep plaatsvindt en de wijze waarop het 
intakegesprek is gevoerd, waren alle kinderen enthousiast om mee te doen. Voor voorbeeld intake-
vragen zie bijlage 2.  
 
Criteria voor deelname moeder en kind 

• Het huiselijk geweld moet gestopt zijn. 
• De moeders zijn moeilijk lerend of hebben zelf een licht verstandelijke beperking. 
• Lezen en schrijven zijn geen noodzakelijke vaardigheden. De moeders en kinderen moeten wel 

Nederlands kunnen praten. 
• Moeders met een kind met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 8-12 jaar, ontwikke-

lingsleeftijd 4-8 jaar. 
• In het verleden is er binnen het gezin geweld gebruikt. 
• De kinderen zijn van dit geweld getuige geweest. 
• Er is bij de moeder(nog) geen sprake van ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. 
• Er is bij de kinderen (nog) geen sprake van ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. 
• Zowel de moeder als het kind kunnen naar een ander luisteren. 
• Zowel de moeder als het kind kunnen enigszins afstand nemen. 
• De moeder moet in staat zijn de veiligheid van de kinderen te garanderen. 
• Tijdens de cursus moet de verblijfplaats bekend zijn. 
• In principe kan een kind per moeder deelnemen. Voor andere kinderen dient een ander passend 

aanbod geboden te worden. 
 
Contra-indicaties moeder 

• Te beperkt niveau van communiceren en ervaringsordening (lichaamsgebonden, associatief). 
• Ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. 
• Suïcidaliteit. 
• Verslaving. 
• Extreem zelfdestructief gedrag. 
• Geweld in het gezin nog niet is gestopt. 
• Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. 
• Ontbreken van motivatie.  
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• Andere traumatische ervaringen (sterfgeval, ongeluk, brand) die nog een te grote rol spelen.  
 

Contra-indicaties kind 

• Te beperkt niveau van ervaringsordening (lichaamsgebonden, associatief). 
• Ernstige psychosociale of psychiatrische problematiek. 
• Ontbreken van motivatie. 
• Andere traumatische ervaringen (sterfgeval, ongeluk, brand) die nog een te grote rol spelen.  
 
 
9.3.  Deelname van moeder en kind 

Wanneer moeder en kind aan de cursus deelnemen krijgen zij een bevestigingsbrief. Ook de verwij-
zer, eventuele voogd en eventuele steunfiguur krijgen een brief of telefoontje dat moeder en kind deel 
gaan nemen.  
Ook wanneer moeder en kind niet deelnemen wordt de verwijzer hiervan op de hoogte gesteld.  
Voor voorbeeldbrieven: zie bijlage 3.  
 
(Extra) hulp tijdens of na Hé kijk mij nou! 

Er kan worden gedacht aan het adviseren van hulp voor de moeder indien de pedagogische kwalitei-
ten onvoldoende zijn en indien de eigen problematiek van de moeder dusdanig is, dat deze niet goed 
in staat is het kind die grenzen en ruimte te bieden die het nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een 
evenwichtig persoon.  
In Dordrecht zijn verwijzers tijdens en na afloop van de groep op de hoogte gehouden van het verloop 
van de trainiing. Is extra hulp nodig, dan volgt een gesprek met de verwijzer, moeder en de begeleider 
van Hé kijk mij nou! en volgt een verwijzing voor verdere hulp. Voor één kind is hulp gevonden bij een 
Boddaertcentrum.  
 
Het is belangrijk dat de begeleiders van de kind- en moedergroep beschikken over een sociale kaart 
én dat zij voordat de groepen beginnen met eventuele hulpinstanties afspraken hebben gemaakt. 
Verder kan worden overwogen (in samenspraak met moeder) een brief naar de huisarts te sturen, 
zodat de problematiek ergens bekend is. Dit is ook aan te raden in verband met een eventuele verhui-
zing. 
 
Voortdurend alert zijn op geweld 

In de intake wordt gevraagd of het geweld over is. Maar op elk moment voorafgaand of tijdens Hé kijk 
mij nou! kunnen signalen naar voren komen dat het thuis niet goed gaat. Het kan blijken dat er nog, of 
weer opnieuw, sprake is van huiselijk geweld of de dreiging daarvan, en dat de moeder haar kind 
geen veiligheid kan garanderen. Ook kan er sprake zijn van (ernstige) opvoedingsproblemen waar de 
ouder(s) niet alleen uitkomen. De cursusleiding heeft de verantwoordelijkheid om hulp in te schakelen 
volgens het meldprotocol van de organisatie.  
 
Kinderen die worden verwaarloosd of mishandeld zullen meestal niet uit zichzelf over de situatie ver-
tellen. Dit geldt ook voor degene die het kind verwaarloost of mishandelt. Ook al doen ze mee aan Hé 
kijk mij nou!, de schaamte en/of de angst het kind kwijt te raken, kunnen te groot zijn om erover te 
praten. 
Als het kind extra zaken nodig heeft die de moeder niet kan bieden, kan het voldoende zijn om steun-
figuren, extra professionele begeleiding of gerichte opvoedingsondersteuning in te zetten. Voer in 
ieder geval een adviesgesprek met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  
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De begeleiders van de groep dragen een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de deelnemende 
kinderen, maar dat geldt ook voor de hulpverleningsorganisatie. Die moet zorgen dat er beleid en 
richtlijnen (protocollen) zijn rond signaleren en melden van kindermishandeling, conform de (wettelijke) 
richtlijnen. Dit betekent onder meer dat:  
• De organisatie de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de organisatie en haar medewer-

kers heeft vastgelegd. 
• De organisatie in een protocol heeft beschreven hoe de medewerkers horen om te gaan met ver-

moedens van kindermishandeling. 
• De organisatie zich verantwoordelijk stelt voor het handelen van haar medewerkers als zij werken 

volgens het beleid en het protocol. 
• De organisatie afspraken heeft gemaakt met andere instellingen in de regio over samenwerking bij 

de aanpak van kindermishandeling. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is een 
van die instellingen. 

• De organisatie zorg draagt dat medewerkers het protocol naleven en dat samenwerkingsafspra-
ken worden uitgevoerd. 

 
Voordat de cursus Hé kijk mij nou! wordt gegeven, is het zaak dat beleid en protocollen goed op orde 
zijn en alle betrokkenen weten wat te doen en laten bij eventuele vermoedens.  
Informatie over beleid, meldcodes en voorbeeldprotocollen zijn te vinden op: 
• AMK Nederland, Folder voor beroepskrachten, te downloaden op: www.amk-nederland.nl. 
• De website van het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl -button kennis, button kindermishande-

ling, praktijk, richtlijnen.  
• De website van AMK Amsterdam: www.amk-amsterdam.nl. 
• De Rotterdamse website: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl 
• Informatie over beroepsgeheim en huiselijke geweld en een digitale wegwijzer is te vinden op: 

http://www.huiselijkgeweld.nl/cgi-bin/beroepsgeheim.cgi 
 

Verplichte meldcode bij vermoedens kindermishandeling 

Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld, worden 
wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. Met ingang van 2011 moeten álle beroeps-
krachten, werkzaam binnen instellingen én zelfstandigen, werken met een meldcode.  
Een meldcode beschrijft hoe professionals horen te handelen bij (vermoedens van) geweld of mis-
handeling. De meldcode biedt houvast bij de stappen die de professionals kunnen zetten, bijvoorbeeld 
het voorleggen van hun zorgen aan de ouders in geval van kindermishandeling of aan een collega of 
aan een expert zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 
De meldcode bevat ook informatie over hoe professionals om moeten gaan met dossiervorming en het 
uitwisselen van gegevens. Daarnaast geeft de meldcode richtlijnen voor het doen van een melding bij 
het specifieke meldpunt. De overheid spoort professionals en hun koepel- en brancheorganisaties 
overigens nadrukkelijk aan om niet te wachten op de wettelijke regeling, maar om nu al over te gaan 
tot invoering en toepassing van een eigen meldcode.  
 
Er is inmiddels, bij wijze van voorbeeld, een basismodel meldcode ontwikkelt en tal van specifiekere 
meldcodes voor bepaalde typen organisaties. Zie www.meldcode.nl. 

 

Vooraf sociale kaart opbouwen en instanties inlichten 
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Om tijdige en adequate hulp op gang te kunnen brengen bij (ernstige) opvoedingsproblemen of (ver-
moedens van) kindermishandeling, is het belangrijk dat relevante organisaties op de hoogte zijn van 
het feit dat Hé kijk mij nou! wordt uitgevoerd en dat er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt.  
Belangrijke instanties zijn in ieder geval: 
• Scholen voor speciaal onderwijs.  
• MEE. 
• Zorgaanbieders gehandicaptenzorg. 
• Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
• Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). 
• Bureau Jeugdzorg. 
• Centrum voor Jeugd en Gezin. 
• Voogdij-instellingen (William Schrikker Stichting).  
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In de pilot te Dordrecht bleek dat zowel moeders als kinderen zich maximaal 90 minuten konden 
concentreren (inclusief inloop en pauze).  
Daarbij startten de groepen vaker later omdat de deelnemers te laat waren of het opstarten van de 
groep meer tijd vergde omdat een moeder er de vorige keer niet bij was en daar toch iets over 
moest worden uitgelegd. Ook moest soms wat ruimte worden gemaakt wanneer een moeder een 
enerverende week achter de rug had. Dit vraagt veel flexibiliteit van de begeleiders:  
“Na afloop hadden we soms toch een wat katerig gevoel vanwege het tijdtekort. We schrappen al 

onderdelen maar hebben vandaag ook ter plekke een onderdeel moeten laten vervallen. En toch, de 

moedergroep draait echt leuk. De sfeer is goed en er wordt goed naar elkaar geluisterd en op elkaar 

gereageerd. Er komt veel uit en ondanks (ons eigen gevoel van) tijdtekort komt de essentie wèl 

over.” 

Begeleiders van de moedergroep in Dordrecht benoemden na afloop het verschil met deze Hé 
kijk mij nou! en de reguliere LODK: “In de pilot was heel opvallend dat de sfeer in de moeder-

groep veel en veel positiever was dan in de regulier LODK. De focus op positieve aspecten, 

complimenten geven e.d. in dit programma hebben hier zeker toe bijgedragen. Het leert ons 

zeker ook iets voor onze benadering in de reguliere LODK-moedergroepen.”  

10. Het programma  

10.1. Inleiding 

De ‘wereld’ wordt door moeilijk lerenden / mensen met een licht verstandelijke beperking vaker inge-
wikkeld en onveilig ervaren. Daarbij zijn deze vrouwen met huiselijk geweldservaringen de grip op hun 
leven vaak kwijt, waardoor structuur en veiligheid in de opvoeding ver te zoeken zijn. Zij hebben über-
haupt moeite met het aangeven van grenzen maar dit verergert als er stelselmatig over hun grenzen is 
heen gegaan door het geweld. Bijeenkomsten met vaste onderdelen en duidelijkheid over het pro-
gramma geven rust en vergroten het veiligheidsgevoel.  
Door een halfgestructureerde aanpak is het mogelijk wel de verbinding te maken met individuele erva-
ringen. Het is belangrijk dat de thema’s aansluiten bij de eigen ervaringen en vragen van de deelne-
mers. Deze worden tijdens de intakefase verzameld en kunnen later (in de groep) thematisch worden 
geordend. Ook is het belangrijk aandacht te geven aan wat er wél goed gaat. LVG kinderen en moe-
ders hebben veel ervaringen met afwijzing en afkeuring.  
 

 
 
10.2. Aantal, frequentie en duur bijeenkomsten 

Bij mensen met een verstandelijke beperking is meer herhaling noodzakelijk. Tegelijkertijd mag het 
aantal bijeenkomsten niet te belastend zijn voor moeder en kind. Er is daarom gekozen voor 12 bij-
eenkomsten voor moeders en 10 bijeenkomsten voor de kinderen. Bij een hogere frequentie is het 
leereffect groter, daarom vinden de bijeenkomsten een keer per week plaats. Daarnaast zijn wekelijk-
se bijeenkomsten wenselijk omdat moeders en kinderen daardoor gedurende een te overziene perio-
de een vast weekritme hebben. 
De duur van de bijeenkomsten is maximaal 1,5 uur inclusief inloop en pauze. Gezien de ervaring uit 
de pilot in Dordrecht moet er rekening mee worden gehouden dat zelfs 1,5 uur nog te lang kan zijn, 
waardoor het programma aangepast zal moeten worden.  
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10.3. Inhoud en opbouw programma 

Kinderprogramma 

Het kinderprogramma richt zich op:  
• het beginnen met verwerken van de ervaringen; 
• het ontschuldigen van de kinderen; 
• het leren herkennen en uiten van emoties; 
• op een veilige manier omgaan met gevoelens en problemen; 
• vergroten van de weerbaarheid; 
• weten wat te doen om veilig te zijn; 
• een hechtere band met hun moeders te krijgen. 
 
De bedoeling is: 
• dat de kinderen zich bewust worden van hun gevoelens;  
• dat de kinderen zich bewust worden van de effecten van het geweld op henzelf en dat het logisch 

is dat zij hier last van hebben; 
• het verwerven van het inzicht dat zij als kind niet schuldig zijn aan het geweld; 
• de kinderen handelingsalternatieven aan te reiken;  
• de kinderen te ondersteunen in hun kracht.  
 
Moederprogramma 

In de moedergroep is er aandacht voor:  
• de emoties en het begrijpen van het gedrag van het eigen kind; 
• weer een hechtere band krijgen met hun kind; 
• wat de kinderen doen de in de kindergroep; 
• hoe moeders hun kinderen kunnen ondersteunen; 
• tijdig hulp zoeken; 
• het beginnen met verwerken van geweldservaringen.  
 
Kinderen en moeders samen 

Wat betreft de aansluiting tussen moeder- en kindgroep is het wenselijk dat moeders en kinderen 
meer tijd samen doorbrengen. Daarom is besloten om vanaf bijeenkomst 9 (voor de moeders) en 7 
(voor de kinderen) deze gedeeltelijk samen uit te voeren. Moeders en kinderen krijgen de gelegenheid 
om (te oefenen met) samen een activiteit doen. Dit is belangrijk omdat LVG-moeders er vaak niet toe 
komen om iets leuks samen met hun kind te doen.  
 
Opbouw programma 

De moedergroep heeft dus twee bijeenkomsten vooraf, die zich richten op het (beter) ondersteunen 
van het kind na huiselijk geweld. Daarna lopen de thema’s die worden behandeld parallel.  
Getracht is om de opbouw van de bijeenkomsten zoveel mogelijk identiek te laten zijn omdat dit veilig-
heid biedt. De thema’s die worden behandeld zijn:  
1. Kennismaking  
2. Gevoelens 
3. Boos 
4. Bang 
5. Blij 

6. Verdrietig 
7. Schuldgevoel 
8. Je vader 
9. Je veilig voelen 
10. Afscheid en de toekomst 

 
In deel 2. Moedergroep, en deel 3. Kindergroep, is het programma volledig uitgewerkt.  
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10.4. Aandachtspunten bij de uitvoering 

Programma en thema op flap 

Het is belangrijk het programma, met bijbehorende picto’s, per bijeenkomst uitvergroot op flap op te 
hangen. Het helpt om met name de kinderen ‘bij de les te houden’. Waar zijn we nu? Maar ook de 
moeders bleken houvast te hebben aan het opgehangen programma. En het gaf de trainers zelf ook 
houvast. Ook is het goed het thema dat wordt behandeld op flap te zetten.  
Tip: de bladzijde met agenda’s en thema’s uit de werkboeken kunnen bij een copyshop worden ‘op-
geblazen’ tot een groter formaat (A2, A1, A0).  
 
Gebruik van picto’s en visuele ondersteuning 

Bij LVG kinderen en moeders is het belangrijk dat er goede visuele ondersteuning is: picto’s, stripjes, 
praatplaten. Wat betreft picto’s hebben we ervoor gekozen om die van www.sclera.be te gebruiken 
omdat deze eenduidig zijn en gratis zijn te downloaden en verspreid mogen worden (er rust geen co-
pyright op). Mocht men gebruik willen maken van andere picto’s dan zijn deze makkelijk te vinden en 
te downloaden van de site.  
Organisaties binnen de gehandicaptenzorg hebben vaak eigen pictogrammensystemen. Zij kunnen de 
picto’s van sclera vervangen door die van henzelf.  
 
Verhalen 

We hebben naar geschikte verhalen gezocht voor de kinderen. Deze zijn tijdens de pilot uitgepro-
beerd. De verhalen sloegen niet aan. Ze waren te verbaal, te moeilijk en te lang.  
We adviseren begeleiders van de kindergroep zelf op zoek te gaan naar prentenboeken, deze afbeel-
dingen met een beamer te projecteren en er zelf een verhaal bij te maken. Hierbij kan desgewenst 
gebruik worden gemaakt van het recent verschenen boek van Trudy van Harten ‘niemand mag het 
weten’(2010). Een heel toegankelijk verhaal over een kind dat getuige is van huiselijk geweld, waarin 
vele aspecten naar voren komen, die in de kindgroep worden behandeld. Ook kan wellicht worden 
gewerkt met poppen en/of dieren (zoals Kamil en de Kameleon, Steggink 2002).  
 
Tekeningen 

Bij de verhalen voor de kinderen zijn tekeningen gemaakt. Deze kunnen ook worden ingezet als kleur-
plaat. Ook is er een tekening voor de moeders over hoe je wel en hoe je beter niet kunt troosten. 
Daarnaast is er een eenvoudig stripje over huiselijk geweld dat op verschillende manieren en momen-
ten kan worden ingezet. Tijdens de cursus, maar ook bijvoorbeeld bij de intake. 
 
Muziek 

We wilden de gevoelens die aan de orde komen ondersteunen met muziek en hebben daarvoor de 
muziek van ‘een doos vol gevoelens’ (www.cego.be) gebruikt. Dit is in de pilot in Dordrecht uitgepro-
beerd. Alleen de gitaarmuziek bleek bruikbaar, maar sloeg volgens de begeleiders niet echt aan.  
Tip: zoek fragmenten (film of klassieke) muziek die passen bij de gevoelens: boos, bang, blij en ver-
drietig.  
 
Bewegen en doe-oefingen 

LVG-kinderen hebben, meer nog dan andere kinderen, behoefte aan ‘even iets doen’, even bewegen. 
Vooral het tegenwoordige ‘jumpen’ sprak de kinderen in de pilot erg aan. In bijeenkomst 1. zijn in de 
bijlage boekjes en websites opgenomen over beweegoefeningen.  
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Ook de moeders in de pilot gaven duidelijk aan dat vooral de doe-activiteiten aanspraken: met elkaar 
knippen en plakken en dergelijke. We adviseren toekomstige trainers om nog goed te kijken of er 
meer van deze ‘doe-activiteiten’ kunnen worden ingebouwd.  
 
Rollenspel 

Rollenspel werkte bij de kinderen helemaal niet. Bij de moeders ging dit iets beter, maar er moet dan 
zoveel meer tijd voor worden uitgetrokken, dat je andere zaken moeten laten vervallen. De keuze in 
de pilot was om het rollenspel te laten vervallen: ‘het is al gauw genoeg voor deze doelgroep’.   
 
Ook oog voor positieve zaken 

In de cursus is, naast aandacht voor (de gevolgen van) het geweld, veel aandacht voor complementen 
geven en uitspreken wat goed gaat. Zo is er in de moedergroep vanaf bijeenkomst 1 een rondje: ‘wat 
gaat er goed?’  
Het blijkt belangrijk dit duidelijk te kaderen: in de pilot had een moeder het idee dat ze niet over moei-
lijke zaken mocht praten. Ook is het goed om op te letten of het rondje wel passend is in de situatie. In 
de pilot is daarom soms gekozen om dit rondje te veranderen in: ‘wie heeft nog een vraag?’ 
 
Nuanceringen 

In de oorspronkelijke conceptversie zaten vaker verdiepingsvragen. Deze zijn in de pilot weggelaten 
omdat het ‘na een of twee rondjes wel genoeg was’ voor moeders en kinderen.  
 
Moeders per keer uitnodigen  

Om de moeders te motiveren en voor te bereiden op de bijeenkomsten zijn per bijeenkomst (visueel 
ondersteunde) uitnodigingen noodzakelijk waarin de bijeenkomst kort wordt beschreven en de moeder 
nadrukkelijk wordt uitgenodigd. Deze uitnodiging krijgt een plek krijgen in het werkboek (zie hieron-
der).  
 

 

 

Voor moeders en kinderen werkboeken en ‘huiswerk’-opdrachten 

Om de transfer naar het dagelijkse leven te bevorderen zijn voor zowel kinderen als moeders werk-
boeken nodig waarin zij alles nog eens kunnen nalezen/nazien. Ook is er elke week een huiswerkop-
dracht. In de pilot in Dordrecht, zie kader hieronder, hadden moeders moeite met het huiswerk. Wij 
verwachten dat het per groep sterk kan verschillen of huiswerk maken zal aanslaan. We hebben de 
term in het programma gehandhaafd. Het is aan de trainers om te bepalen welke term zij willen hante-
ren.  
 
Tip: Geef de werkboeken en bijbehorende inhoud pas aan het einde van elke bijeenkomst. Kinderen 
en moeders zijn snel afgeleid en gaan bladeren in het boek waardoor ze zich niet meer kunnen con-
centreren.  
 

In Dordrecht zijn niet elke week brieven geschreven, maar heeft de begeleider voor elke bijeen-
komst alle moeders gebeld: ‘denk je aan de bijeenkomst van deze week?’ Dit bleek erg belangrijk.  
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Na elke bijeenkomst 

Na afloop van de bijeenkomsten bespreken de trainers: 
• Wat is ons opgevallen? 
• Zien we zorgelijke signalen? 
• Moet worden verwezen in verband met de eigen verwerking van het huiselijk geweld? 
• Moet worden verwezen in verband met noodzakelijke opvoedingsondersteuning?  
• Moet worden verwezen in verband met het uitbreiden sociale netwerk? 
 

Evaluatie 

Het is belangrijk de kind- en moedergroep goed te evalueren. Wat vinden de begeleiders van hun 
eigen rol en functioneren? Hoe werkte de groep voor de kinderen en moeders? Wat ging goed? Wat 
zijn leer- en verbeterpunten? Het kan goed zijn om ook tussentijds te evalueren. In de pilot in Dor-
drecht is dat gedaan tijdens het collage maken op bijeenkomst 5 in de moedergroep.  

Moeders in de pilot te Dordrecht hadden moeite met de term ‘huiswerk’ het klonk hen te ‘schools’.  
Zij spraken liever van ‘opdracht’ of ‘activiteit samen met je kind’. Het bleek belangrijk het huiswerk 
heel positief te brengen. Toch bleven de moeders het ‘huiswerk’ als te belastend te ervaren. De 
moeders vonden het al best zwaar om elke week naar de groep te komen en wilden niet op een 
ander tijdstip in de week er weer over praten met hun kind. Hierdoor namen de moeders niet het 
initiatief om het huiswerk samen met hun kind te gaan maken.  
Huiswerk voelt ook ‘eng’ voor deze moeders. Ze hebben het gevoel dat ze moeten presteren en 
dat ze beoordeeld gaan worden. Hiermee hebben ze vaak negatieve ervaringen. Daarbij hebben 
de steunfiguren nuwelijks een rol vervuld. Zij hadden moeders wellicht kunnen stimuleren en over 
een drempel heen kunnen helpen, door het huiswerk samen met de moeders en kinderen te ma-
ken. Een enkel kind deed het huiswerk zelf.  
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Terugkomdagen 

Deze missen in de huidige opzet. Wij adviseren om die in de toekomst toe te voegen.  

Pilot in Dordrecht:  
Kindergroep: een kind gaf bij de evaluatie aan dat hij echt niet blij was dat hij elke keer zo ver moest 
fietsen voor de kindergroep: ‘Maar ik zou nog wel 10 x willen komen!’ 

Alle moeders gaven aan dat het zo belangrijk was dat ze ervoeren niet alleen te zijn: ‘wij zijn dus 

niet de enigen.’ 

Wat vind je leuk aan meedoen met de groep? 

Moeder 1: Deze moeder heeft alle hulp ‘de deur uitgezet’: ze wil vooruit en het weer zelf doen. Maar 
naar de groep komt ze echter wel elke week! ‘We zijn allemaal verschillend maar toch hetzelfde. Het 

lijkt of jullie ons zo bij elkaar hebben gekozen. In het begin zag ik er erg tegenop maar het valt me 

heel erg mee.’  
Moeder 2: Het is gezellig en we lachen veel.  
Moeder 3: Ik vind het leuk dat je andere mensen ziet.  
Moeder 4: Ik vind het fijn om te merken dat je niet de enige op de wereld bent die veel heeft mee-
gemaakt. En ik word er rustig van. 
Wat vind je kind leuk aan meedoen met de groep? 

Moeder 1: Mijn kind leert er veel van. Onze band wordt beter, hechter. Mijn kind zit op speciaal on-
derwijs en speciaal zijn is nu ook leuk. Want zij mag lekker samen met mij naar MEE.  
Moeder 2: Mijn kind vindt het geweldig maar waarom weet ik eigenlijk niet. Deze groep past in ieder 
geval beter bij mij dan de vorige groep (gewone LODK). Dat kan ook zijn omdat ik zelf wat verder 
ben.  
Moeder 4: Mijn kind leert hier andere dingen dan op school. Hier leert hij wat hij kan doen als er 
problemen zijn.  
Minder leuk: 

Alle moeders: we zouden meer dingen willen doen zoals vandaag, een collage maken. 
Moeder 4: Ik vind het niet leuk dat de andere moeders niet komen en zelfs niet afbellen. 
 
Enkele weken na de moedergroep 

Een moeder belde de begeleidster en omdat ze nog  even wilde vertellen dat ze met haar kind had 
gesproken. Hij had gezegd: ‘het is nu veel fijner thuis, we zijn na de cursus veel meer een gezin 

geworden.’ 
Een begeleidster van een van de moeders en haar kind vertelde dat ze na de groep veel minder in 
het gezin hoeft te komen. ‘Moeder heeft veel meer zelfvertrouwen gekregen en is zelf meer gaan 

regelen. Het kind is veel opener geworden, kan beter over zijn gevoel praten en vertelt op school 

aan de juf wanneer er iets aan de hand is. Ze zijn allebei heel erg gegroeid.’ 
Een moeder heeft zich aangemeld voor de gewone let op de kleintjes omdat ze nog een zoon heeft 
zonder beperking. De moeders onderhouden na de cursus contact via Hyves en wisselen ervarin-
gen uit.  
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Aanbevolen materialen 

 

DVD vergeten kinderen 

De dvd is bedoeld voor beroepskrachten die met kinderen werken of via hun werk met deze kinderen 
te maken kunnen krijgen, zoals leerkrachten, politieagenten, maatschappelijk werkers, jeugdhulpver-
leners, welzijnwerkers, kraamverzorgsters, medewerkers in de vrouwenopvang en van AMK’s, advo-
caten en rechters.  
Daarnaast is de film ook geschikt voor beroepskrachten om bekendheid te geven aan de cursus, of 
om aan moeders te laten zien, hoe zo’n cursus verloopt.  
Deel 1. is een korte documentaire over de cursus Let op de kleintjes en laat zien dat kinderen leren 
dat ruzies en conflicten ook zonder geweld kunnen worden opgelost. Er wordt duidelijk hoe belangrijk 
het is dat kinderen allereerst een veilige plek hebben waar ze hun gevoelens mogen uiten en waar ze 
leren onderscheid te maken tussen boosheid, angst en blij zijn. Samen met de kindergroep start een 
moedergroep. De scènes met de kinderen worden ondersteund door uitspraken van moeders en er 
komen begeleiders van de cursus aan het woord. Duur: 22 minuten. 
Deel 2. is een indringende documentaire waarin kinderen en volwassenen aan het woord komen over 
de gevolgen voor kinderen die getuige of getuige en slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.  
Bestellen bij het Nederlands Jeugdinstituut: http://www.nji.nl/eCache/DEF/28/599.html. 
Voor deel 2 is een handleiding geschreven met suggesties voor gebruik van de dvd in trainingen aan 
beroepskrachten die werken met kinderen. Deze handleiding is gratis te downloaden op de site van 
het Nederlands Jeugdinstituut.  
 

ETV.nl Groningen – Eerste hulp bij huiselijk geweld 

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn niet of nauwelijks in staat om kennis te nemen 
van schriftelijke communicatie. Mondelinge en visuele informatie via radio en televisie is in dat geval 
de ideale manier om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep.  
ETV.nl Groningen heeft een speciale televisieserie gemaakt waarin verschillende vormen van huiselijk 
geweld worden belicht die gebruikt kunnen worden als informatie-, voorlichtings- of lesmateriaal voor 
laaggeletterden. 
 

Vingers in je oren 

ETV.nl Groningen stelde voor de cursus Hé kijk mij nou! de DVD ‘Vingers in je oren’ gratis ter be-
schikking. Het fragment gaat over een kind dat getuige is van ruzie tussen de ouders. De tienjarige 
Wesley doet het de laatste tijd niet meer zo goed meer op school. Tussen de ouders van Wesley gaat 
het steeds slechter. Ze maken ’s avonds vaak ruzie, als ze Wesley naar bed hebben gebracht. We-
sley's ouders denken dat hij niks merkt, omdat hij ligt te slapen. Maar Wesley kán niet slapen door het 
lawaai van de ruzie. Hij staat in de halfopenstaande deur en hij hoort en ziet alles en …hij is bang. 
U treft deze DVD aan in deze methodiekmap.  
 

Overig materiaal 

Ook de andere fragmenten kunnen bruikbaar zijn, met name voor de moedergroep.  
Bij de televisieserie hoort een handleiding, lesmateriaal en een spel. Deze zijn gratis te downloaden 
van de site: http://etv.e-vision.nl/index.cfm?act=programma.detail&pid=59. 
 

Spelenderwijs – methodiekboek 

Dit boek bevat vele werk- en spelvormen die gebruikt kunnen worden in cursussen voor kinderen die 
te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.  
Het boek is bestemd voor mensen die werken met kinderen tussen de vier en twaalf jaar. In het boek 
zijn verschillende spelmethoden opgenomen die ook onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen wor-
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den. De activiteiten spelen in op het leren herkennen en uiten van gevoelens, het leren omgaan met 
angsten, het vergroten van de weerbaarheid, het omgaan met spanningen, omgaan met pesten en het 
bevorderen van communicatie. 
Riphagen, M., Spelenderwijs - Nieuw methodiekboek kinderhulpverlening, Blijf van mijn Lijf, Dordrecht 
2001. ISBN 909018064  
http://www.xs4all.nl/~blijfdor/ of e-mail: blijfdor@xs4all.nl 
 

Een sterk sociaal netwerk 

Handleiding voor vrijwilligers en organisaties bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk 
willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen. Iedereen die informele ondersteu-
ning of vrijwillige hulpverlening biedt aan kwetsbare gezinnen of personen, kan deze handleiding ge-
bruiken. Een sterk sociaal netwerk! bevat de uitkomsten van intensieve praktijktrajecten met vrijwilli-
gers en hun organisaties in de toepassing van ‘Natuurlijk, een netwerk!’ Aan dit praktijktraject hebben 
vrijwilligers en hun professionals meegewerkt van Stichting Salus Ravelijn, PhiladelphiaSupport en Dit 
Koningskind. 
Hofman, E.; Lustgraaf, M. van de; MOVISIE, Utrecht 2008,  
Downloaden op: 
http://www.movisie.nl/120327/def/home/publicaties/publicaties_/een_sterk_sociaal_netwerk/ 
 

Bang Boos blij 

Bang Boos Blij is een boek over wat er is gebeurd bij de echtscheiding en daarna. Kinderen kunnen in 
het boek tekenen en schrijven om alle dingen die ze van binnen voelen een plaats te geven. De au-
teurs werken als counselor en mediator met kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Op de site 
van uitgever Niño is een handleiding voor ouders, dierbare volwassenen of hulpverleners te downloa-
den.  
Apeldoorn, S., van, (et. al.), Bang Boos Blij, Uitgever Trude van Waarden / Niño SWP, Amsterdam 
2003 – 2008.  
http://www.ninoboeken.nl/863  
 
 
Websites 

Algemene websites 

• www.infopolitie.nl 
• www.justitie.nl 
• www.hetamw.nl  
• www.hetjl.nl. (Juridisch Loket) 
• www.kindertelefoon.nl 
• www.kinderrechtswinkel.nl  
• www.korrelatie.nl 
• www.politie.nl 
• www.rechtshulpnederland.nl  
• www.slachtofferhulp.nl 
• www.sostelefonischehulpdienst.nl 
• www.vrouwen.pagina.nl 
 

Websites huiselijk geweld / partner geweld / kindermishandeling 

• AMK: Advies en Meldpunt kindermishandeling 
http://www.amk-nederland.nl 
Het AMK is er voor iedere volwassene en kind die denkt dat er sprake is van kindermishandeling. 
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Medewerkers van het AMK horen het verhaal aan en zoeken samen naar een oplossing. Elk ge-
bied in Nederland heeft zijn eigen AMK dat veelal is ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg.  

• Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG).  
Het ASHG is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. 
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl   

• Bureau Jeugdzorg 
www.bureaujeugdzorg.info  
Kijk voor regionale adressen op internet of in het telefoonboek.  

• FIOM 
www.fiom.nl 

• GGD 
www.ggd.nl  

• Goetfout 
www.goetfoud.nl  
De website Goet-Foud is het jubileumcadeau van Blijf van m'n Lijf Zeeland aan de jeugd.  

• www.huiselijkgeweld.nl  
Algemene site over huiselijk geweld met uitgebreide informatie over de thematiek. Op de site 
staan ook verwijzingen naar andere sites die betrekking hebben op huiselijk geweld.  

• www.kindermishandeling.info  
Website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi www.nji.nl) met uitgebreide (achter-
grond)informatie en voorbeelden van beleid en praktijk.  

• www.kindermishandeling.nl  
Informatie voor jongeren van 8 t/m 18 jaar en verwijzing naar relevante instanties.  

• www.kinderbescherming.nl  
• www.nji.nl  
• www.tegenhaarwil.nl 
• www.st-kezban.nl  
 

Websites seksueel geweld 

• www.begrensdeliefde.nl (seksueel geweld bij mensen met een beperking) 
• www.deurknop.nl 
• www.incest.pagina.nl 
• www.jeugdprostitutie.nl 
• www.meisjesbesnijdenis.nl 
• www.seksueelgeweld.info 
• www.seksueelgeweld.nl 
• www.seksueelkindermisbruik.nl 
• www.seksueelmisdrijf.nl 
• www.justitie.nl  
 

Websites methodische ondersteuning 

• www.groepsmaatschappelijkwerk.nl/ 
Op deze site staat informatie over groepswerk en hoe groepswerk op te zetten. Ook zijn er draai-
boeken te vinden, bijvoorbeeld voor assertiviteitstrainingen, vrouwengroepen na relationeel ge-
weld, sovatrainingen, alleenstaande ouders, jonge moedergroepen, enzovoort.  

• www.kijkopkinderwens.nl  
Site over kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking.  

• www.methodieken.nl  
Site met in te zetten methodieken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 
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• www.nji.nl/smartsite.dws?id=103056  
Site van het Nederlands Jeugdinstituut over opvoedingsondersteuning.  

• www.weerbaarheid.nu 
Site over het vergroten van de weerbaarheid en diverse projecten / methodieken.  

• www.zetnet.nl/zetnet3/achtergrond.php3?id=15 
Tips om het sociale netwerk in kaart te brengen. 
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Bijlage 1: Aanmeldingsformulier en bevestigingsbrief 
(voorbeeld) 

Wanneer moeder geïnteresseerd is in deelname, is het belangrijk een aantal zaken te weten.  
• Datum aanmelding 
• Door wie verwezen: naam instantie, contactpersoon en contactgegevens  
• Datum kennismakingsgesprek 
• Naam groepsbegeleiders 

 
Gegevens kind 

• Voor- en achternaam kind 
• Adres en woonplaats 
• Leeftijd / geboortedatum 
• Geslacht 
• Nationaliteit 
• Culturele achtergrond 
• Bij wie rust het ouderlijke gezag 
• School (naam leerkracht / vertrouwenspersoon / contactgegevens) 
• Regulier of bijzonder onderwijs 
• Niveau / klas 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Huisarts 
• Overige bijzonderheden 
 
Gegevens (biologische) moeder 

• Voor- en achternaam moeder 
• Geboortedatum 
• Nationaliteit 
• Culturele achtergrond) 
• Adres en woonplaats 
• Telefoon………………………Geheim: ja / nee 
• Mailadres 
• Beroep / werk / dagbesteding 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Tolk nodig: ja / nee / twijfel 
• Overige bijzonderheden 
 
Eventueel: gegevens (biologische) vader 

• Voor- en achternaam vader 
• Geboortedatum 
• Nationaliteit 
• Culturele achtergrond 
• Adres en woonplaats 
• Telefoon………………………Geheim: ja / nee 
• Beroep / werk / dagbesteding 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Tolk nodig: ja / nee / twijfel 
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• Overige bijzonderheden 
 

Gegevens steunfiguur 

• Voor- en achternaam 
• Organisatie. Adres en woonplaats 
• Mailadres en telefoon 
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Bevestigingsbrief 

 
Adres ouder/ begeleider 
Plaats, datum 
 
Aan de vader/ moeder/ opvoeder van …………………, 
 
U heeft uzelf en uw kind zijn aangemeld voor de moeder en kindgroep Hé kijk mij nou!. We hebben 
een afspraak gemaakt om met elkaar hier verder over te praten.  
 
De afspraak zoals we die gemaakt hebben is: 
 
Datum:  

Tijd:  

Plaats:  

U heeft een afspraak met:  

 
U en uw kind zijn bij dit gesprek aanwezig.  
Als u het prettig vindt kan uw (woon)begeleider of andere steunfiguur bij het intakegesprek aanwezig 
zijn.  
We willen met elkaar kennismaken. Dan vertellen we over de groep voor uw kind en over de groep 
voor moeders. Het gesprek zal ongeveer XXX minuten duren. 
 
 
Tot:  datum  
 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 2: Voorbeeld intakevragen moeder en kind 

Voorbeeld intakevragen moeder (zoals gebruikt in de pilot) 

• Hoe heet je en hoe oud ben je?  
• Naar welke school (scholen) ben je geweest?  
• Welk kind gaat deelnemen aan de cursus? 
• Heb je nog meer kinderen? Hoe heten ze en hoe oud zijn ze? (Eventueel: hoe gaan ze met elkaar 

om?) 
• Wat doe je verder naast het moeder zijn: eventueel werk? 
• Zien de kinderen hun (stief)vader? 
• Waar woon je op dit moment? Woon je daar samen met je kind(eren)?  
• Ben je alleenstaand of heb je een partner op dit moment? Woon je daarmee samen of wonen jullie 

apart? 
 
Nu misschien wat lastigere vragen: 
• Wat heb jij met je kinderen meegemaakt met geweld? 

- erge ruzies 
- schreeuwen 
- slaan 
- schoppen 
- dingen kapot maken 
- seks tegen je zin 
- andere zaken 

• Wie heeft het geweld gepleegd? 
• Hoe lang heeft het geduurd, hoe is het gestopt; hoe komt het dat het geweld is gestopt? 
• Hoe kijk jij nu aan tegen degene die jou, en je kinderen, mishandelde? 
• Wat hebben jouw kinderen meegemaakt van het geweld, wat weet je daarover en wat weet je daar 

niet zeker over? 
• Zie jij gedrag van je kinderen dat volgens jou komt door het geweld? 
• Hoe gaat het op school met je kind? (evt. heeft je kind vriendjes/vriendinnetjes?) 
• Is op school bekend dat je kind huiselijk geweld heeft meegemaakt? 
• Als je kinderen de pleger zien, hoe ervaren ze dat nu? En hoe ervaar jij dat? 
• Ben je wel eens bang dat het huiselijk geweld weer begint?  
• Heb je zelf wel eens je geduld verloren naar je kind? Wat doe je dan? 
• Voel jij je gezond of heb jij wel eens klachten? (Bijv. angstaanvallen; wat kunnen we doen als dit 

tijdens een bijeenkomst gebeurt?) 
• Als je je gespannen voelt, wat doe je dan? 
• Gebruik je medicijnen, zo ja, kun jij me vertellen waarvoor? 
• Heb je met een hulpverlener gesproken over wat er gebeurd is? Of met iemand anders? 
• Hoe voelt het om deze vragen te beantwoorden? 
 
Nu misschien weer wat leukere vragen: 
• Kun je beschrijven wat voor kind je hebt? 

- wat vindt hij/zij leuk? 
- Waar is je kind goed in? 
- Wat vindt je kind lastig? 

• Wat is een belangrijke persoon voor jou die jou zou kunnen steunen? 
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• Heb jij een persoonlijke (woon)begeleider waar jij contact mee kan houden in de weken dat jij 
deelneemt aan de groep? 

• Wat wil je leren in de groep? 
• Is het mogelijk opvang te regelen voor je andere kinderen? 
• Zijn er problemen met reiskosten en vervoer? 
• Wil je nog iets vertellen waar ik niet naar gevraagd heb? Zijn er misschien andere belangrijke ge-

beurtenissen / zaken die belangrijk zijn te vertellen? 
• Hoe vond je dit gesprek? 
 
Bedanken voor openheid en vertrouwen. Eventueel brief met data meegeven en het belang aangeven 
van continuïteit.  
 
Voorbeeld intakevragen kind (zoals gebruikt tijdens de pilot) 

• Hoe heet je? 
• Hoe oud ben je? 
• Op welke school zit je en hoe vind je het daar? 
• Wat vind jij leuk om te doen? 
• Wie zijn jouw vrienden/vriendinnen? 
• Welke grote mensen zijn belangrijk voor je? 
• Vertel kort wat je hebt meegemaakt over het geweld: wat is er gebeurd, wanneer was dat, hoe 

vaak, was je erbij, wat deed je? 
• Heb je er nog last van? Waaraan merk je dat? 
• Hoe ga je zelf met ruzie om? 
• Hoe is de thuissituatie nu? (hoe gaat het met bijv. met je broertjes, zusjes?) 
• Zie je je (stief)vader nog? Zo ja, hoe vind je het om bij hem te zijn? 
• Zijn er dingen die je wilt vertellen over thuis: over jezelf, thuis, dingen die belangrijk zijn om te we-

ten? 
 
Uitleg: 
• Het kinderprogramma doornemen. 
• Uitleg van de moedergroep. 
• Wat vind je om met de kindgroep mee te doen? 
• Datum start kindgroep.  
• Je moeder komt twee keer vooraf. Daarna zijn jij en je moeder alle 10 keren aanwezig.  
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Bijlage 3: Voorbeeldbrieven 

Voorbeeld bevestigingsbrief deelname moeder (eventueel picto’s toevoegen) 

 
Adres vader/ moeder/ opvoeder 
Plaats en Datum 
 
Beste moeder / opvoeder van …………………, 
 
U en uw kind gaan deelnemen aan de groep van Hé kijk mij nou! 
 
Begeleiders 

De kindergroep wordt begeleid door ………………………………… 
De moedergroep wordt begeleid door: ……………………………… 
 
Moedergroep en kindergroep 

De moedergroep is op ……….dag. 
Ze duren van  …….. uur tot …….. uur.  
De groepen zijn in: naam gebouw …………………………………… 
Straat:  ……………………………., in ………………………………… 
U komt de eerste twee keer alleen. Dit noemen we voorbereidingsbijeenkomst.  
Daarna komt u met uw kind samen. 
 
Data 

De data van de moedergroep en kindergroep zijn: 
1e voorbereidingsbijeenkomst voor moeders is op…………………………………………. 
2e voorbereidingsbijeenkomst voor moeders is op…………………………………………. 
 
1e bijeenkomst voor moeders en kinderen  is op…………………………………...………. 
2e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
3e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
4e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
5e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
6e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
7e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
8e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
9e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
10e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op………………………………….………. 
 
Aanwezigheid 
We hebben afgesproken dat u en uw kind bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn.  
Maar als u of uw kind toch een keertje niet aanwezig kan zijn bel dan op tijd om dit te melden:  
Naam  ……………………………, telefoonnummer …………………………………………. 
 
We hopen dat uw kind en u het goed hebben in de kind- en moedergroep.  
Tot: ………………………………. 
 
Met vriendelijke groet,
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Voorbeeldbrief aan steunfiguur 

 
 
Naam en adres steunfiguur 
 
Geachte heer/ mevrouw……………………….., 
 
Hierbij willen we u informeren dat …….…………… en ………. ……..aan de groep Hé kijk mij nou! gaat 
deelnemen.  
 
Zoals we bespraken zult u tijdens deze cursus een belangrijke steunfiguur zijn voor moeder.  
Hieronder staan begeleiders, data en plaats vermeld waarop de cursus plaats zal vinden.  
Verder sturen wij u informatie over de inhoud van het programma van de moeder- en de kindgroep, 
zodat u weet waar moeder en kind mee bezig zijn en u hen hierbij kan ondersteunen.  
 
Begeleiders 

De kindergroep wordt begeleid door ………………………………..  
De moedergroep wordt begeleid door: ……………………………… 
 
Moedergroep en kindergroep 

De moedergroep is op ……….dag. 
Ze duren van  …….. uur tot …….. uur.  
De groepen zijn in: naam gebouw …………………………………… 
Straat:  ……………………………., in ……………………………….. 
 
Data 

De data van de moedergroep en kindergroep zijn: 
1e voorbereidingsbijeenkomst voor moeders is op…………………………………………. 
2e voorbereidingsbijeenkomst voor moeders is op…………………………………………. 
 
1e bijeenkomst voor moeders en kinderen  is op…………………………………...………. 
2e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
3e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
4e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
5e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
6e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
7e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
8e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
9e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op……………………………………………. 
10e bijeenkomst voor moeders en kinderen is op………………………………….………. 
 
 
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:  
 
Naam: ..…………………………. telefoonnummer  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Voorbeeld bevestigingsbrief aan verwijzer  

 

Adres verwijzer 
 
Geachte heer/ mevrouw……………………….., 
 
Op ……………. heeft u (naam kind) ………..…………. en ……………….(naam moeder)  aangemeld 
voor de groep Hé kijk mij nou! 
 
Hierbij willen we u informeren dat .…………………… en ……………….. aan de groep gaan deelne-
men. Wij zullen u informeren wanneer de groep is afgelopen. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Voorbeeld brief verwijzer geen deelname 

 
Adres verwijzer 
 
Geachte heer/ mevrouw……………………….., 
 
Op ……………. heeft u (naam kind) ………..…………. en ……………….(naam moeder)  aangemeld 
voor de groep Hé kijk mij nou! 
 
Hierbij willen we u informeren dat .…………………… en ……………….. niet aan de groep gaan deel-
nemen.  
De reden hiervoor is ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Voorbeeldbrief aan gezinsvoogd 

 
Adres gezinsvoogd 
 
 
Geachte heer/ mevrouw……………………….., 
 
Hierbij willen we u informeren dat …….…………… en ………. ……..aan de groep Hé kijk mij nou! gaat 
deelnemen.  
Hé kijk mij nou! is een groep voor kinderen die thuis geweld van (stief)vader tegen moeder hebben 
meegemaakt, en een groep van moeders.  
 
Zie voor meer informatie bijgesloten folder.  
 
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 4: Wervingsfolders 

Hieronder vindt u de wervingsfolders voor respectievelijk de intermediairen, de moeders en de kinde-
ren.  
 
(Zie ook deel 6: Wervingsfolders)
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Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 
Fonds Nuts Ohra; VSBfonds; Kinderpostzegels en SKANfonds. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hé kijk mij nou! 
Kind- en moedercursus na huiselijk geweld 
 
Voor moeilijk lerende kinderen (MLK), kinderen met een licht 
verstandelijke beperking en hun moeilijk lerende of licht ver-
standelijk beperkte ouder/moeder. 
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Joey 9 jaar: ‘Het is nu veel fijner thuis, we zijn veel meer een 

gezin geworden.’  
 
Annabel 7 jaar : ‘Ik vond het niet fijn dat ik zo ver moest fietsen, 

maar ik zou nog wel 10 keer willen komen!  

 
Moeder: ‘Mijn kind leert er veel van. Onze band wordt beter en 

hechter.”  
 
Begeleidster van moeder: “Moeder heeft veel meer zelfvertrou-

wen gekregen en is zelf meer gaan regelen. Het kind is veel 

opener geworden, kan beter over zijn gevoel praten en vertelt op 

school aan de juf wanneer er iets aan de hand is. Ze zijn allebei 

heel erg gegroeid.” 
 
 
. 
 
 
 
 
           1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een samenwerkingsproject tussen MOVISIE, Abrona, MEE Gelder-
se Poort regio Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje 
(voorheen Stromen Opmaat Groep). 
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Bijeenkomsten en kosten 

De moedergroep heeft 12 bijeenkomsten (2 voorbereidings- 
bijeenkomsten). De kindgroep heeft 10 bijeenkomsten van  
1,5 tot 2 uur. 
Kosten: deelname aan de groepen is gratis.  
 
Cursusdata, plaats en tijd: 
Als de groepen vol zijn starten we zo snel mogelijk 
 
 
De begeleiding 

De groepsbijeenkomsten voor kinderen en voor moeders worden bege-
leid door:  ………………….. 
  
 
 
Aanmelding en informatie 

U kunt een kind en moeder aanmelden door contact op te nemen 
met : 
  
Naam:   ………………….. 
Telefoon:  ………………….. 
E-maiL:   ………………….. 
 
 
Er volgt een kennismakingsgesprek met moeder en kind.  
Mocht u naar aanleiding van deze folder vragen hebben, dan kunt u con-
tact opnemen met bovenstaande persoon. 
 
 
 
 
    
 

 
     5 

Kinderen met een verstandelijke beperking die getuige zijn 
van huiselijk geweld  
 
Jaarlijks zijn meer dan honderdduizend kinderen getuige van de mishan-
deling van hun moeder door hun (stief-)vader. Een deel van de slachtof-
fers zijn moeilijk lerende kinderen, kinderen met een licht verstandelijke 
beperking en hun moeilijk lerende of licht verstandelijk beperkte ou-
der/moeder. 
 
Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderen spanningen in huis niet opmer-
ken, heeft geweld in huis grote impact op kinderen. Het zien, horen of 
anderszins meemaken van huiselijk geweld kan gevolgen hebben voor 
de lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van een 
kind. Zowel op korte als op lange termijn. Aangetoond is dat getuige zijn 
van geweld even traumatiserend kan zijn als het ondergaan van geweld. 
Diverse onderzoeken tonen ook aan dat kinderen die getuige zijn van 
huiselijk geweld, een grotere kans hebben om ook als volwassenen te 
maken te krijgen met geweld, als slachtoffer of als dader.  
 
Het ontstaan van problemen bij deze kinderen kan mede worden voor-
komen door in een vroeg stadium na het plaatsvinden van het geweld 
een cursus aan te bieden aan moeder en kind om de band tussen beiden 
te verstevigen en de vertrouwensrelatie te herstellen.  
De afgelopen jaren zijn diverse programma’s voor deze kinderen en hun 
ouders/moeders ontwikkeld. Deze programma’s zijn echter niet geschikt 
voor kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking.  
 
MEE Gelderse Poort, regio Tiel, Abrona,Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ , 
MEE ZHZ en MOVISIE zijn daarom een project gestart om het bestaande 
en succesvolle programma Kijk naar mij!  te bewerken en aan te passen 
voor deze doelgroep.  
In een aantal pilots worden de aangepaste programma’s uitgevoerd en 
geëvalueerd. Daarna wordt de methodiek beschreven en beschikbaar 
gesteld voor het veld.       
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Het programma 
 
Kindergroep 
Het psycho-educatief programma Kijk naar mij! bestaat uit 
tien bijeenkomsten en is aangepast voor kinderen met een licht verstan-
delijke beperking. Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn: boos, 
bang, verdrietig of blij, (gevoelens), ruzie, geweld, geheim 
en veiligheid, toekomst. Hierbij worden diverse werkvormen die aanslui-
ten bij het ontwikkelingsniveau van deze kinderen ingezet.  
 
Moedergroep  
De moedergroep Kijk naar mij! bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Het 
programma (aanpassing van de bestaande  
Moeder-kindcursus van Parnassia) is gericht op:  
• opbouw/herstel van een veilige (gehechtheids-) relatie tussen  
 moeder en kind en het basisvertrouwen van het kind; 
• het vergroten van het inzicht van de opvoeder in specifiek  

gedrag en behoeften van het kind; 
• het vergroten van de handelingsmogelijkheden/sociale vaardigheden.  
 
De nadruk in de moedergroep ligt op het herstel van de relatie tussen 
moeder en kind. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer:  
• ontwikkeling van kinderen; 
• gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen; 
• beleving en verwerking van huiselijk geweld door kinderen; 
• veilig opgroeien; 
• de rol van de vader van de kinderen; 
• steun vanuit het sociaal netwerk; 
• mogelijkheden van opvoedingsondersteuning; 
• de toekomst.  
 
Wat besproken is in de kindgroep wordt teruggekoppeld naar de moe-
ders zodat zij weten wat de kinderen doormaken en er eventueel thuis 
aandacht aan kunnen besteden.   
   
          3 

Voor welke kinderen en ouders? 
 
Het programma is bedoeld voor MLK of kinderen met een licht verstande-
lijke beperking tussen de 8 en 12 jaar (ontwikkelingsleeftijd: 4-8 jaar) en 
hun moeilijk lerende ouders.  
 
De groep is een gesloten groep. Kinderen en ouders moeten in staat zijn 
in een groep ook naar anderen te kunnen luisteren. Ze moeten de Neder-
landse taal kunnen verstaan en spreken. Dit neemt niet weg dat op het 
vlak van basale communicatievaardigheden niveauverschillen mogen 
bestaan binnen de groep; lezen en schrijven zijn bijvoorbeeld geen nood-
zakelijke vaardigheden.  
 
Er kunnen maximaal zeven kinderen deelnemen aan de groep.  
Er kunnen maximaal zeven moeders deelnemen aan de groep. 
Per moeder kan bij voorkeur één kind deelnemen. Wanneer er sprake is 
van meer kinderen, zal per situatie worden bekeken of deelname een 
belemmering vormt. In dat geval kan voor de andere kinderen een ander 
passend aanbod gemaakt worden.  
 
Moeders en kinderen kunnen worden verwezen door bijvoorbeeld: scho-
len (speciaal onderwijs), MEE, Zorgaanbieders, Centra voor Consultatie 
en Expertise, Multifunctionele Centra voor lvg-kinderen en psychiatrische 
problematiek, GGZ; Vrouwenopvang, Advies en steunpunten huiselijk 
geweld, AMW; Bureau Jeugdzorg, Centra Jeugd en Gezin, Opvoedbu-
reaus, Huisartsen, Politie, Buurtwerk of andere instellingen die met deze 
doelgroep in aanraking komt. 
 
Contra-indicaties 

Kinderen en moeders mogen niet te ernstig zijn getraumatiseerd. In dat 
geval is eerst verwijzing naar specifieke hulpverlening nodig.  
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Deze folder is mede mogelijk gemaakt door: 
Fonds Nuts Ohra; VSBfonds; Kinderpostzegels en SKANfonds. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Hé kijk mij nou! 

 
Groep voor moeders en kinderen  
die thuis geweld hebben meegemaakt 
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Contactgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een samenwerkingsproject tussen MOVISIE, Abrona, MEE Gelder-
se Poort regio Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje 
(voorheen Stromen Opmaat Groep). 
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Cursusdata, plaats en tijd 
 

Als de groepen vol zijn starten we zo snel mogelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aandacht voor je kind en jij als ouder  
Je hebt een moeilijke tijd gehad.  
Je partner / vriend heeft geweld tegen je gebruikt.  
Dit noemen we huiselijk geweld. 
 
 
Huiselijk geweld kan zijn: 

• erge ruzie maken, schreeuwen 

• uitschelden 

• dreigen 

• zeggen dat je alles fout doet  

• slaan, schoppen, door elkaar schudden 

• je opsluiten 

• geld afpakken 

• seks tegen je zin hebben 

• jou expres pijn doen 

 
Heb jij geweld meegemaakt met je man / vriend? 
Jij denkt misschien: mijn kind heeft niets gemerkt. 
Daar heb ik goed voor gezorgd.  
Maar wist je dat een kind ALTIJD de spanningen 
tussen ouders voelt?  
Ook als het ligt te slapen?  
 
Wist je dat kinderen veel last hebben van dat geweld.  
Ook als het geweld is gestopt?  
 
Kinderen zien de mensen van wie ze veel 
houden ruzie maken en geweld gebruiken. 
Dat is voor kinderen moeilijk om te 
begrijpen.  
 
Als kinderen geweld hebben gezien of gehoord 
hebben ze er altijd last van.  

Ze hebben altijd hulp nodig!  

              1 
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Jij bent niet de enige  
Er zijn meer moeders en kinderen die geweld hebben meegemaakt.  
Misschien dat je het merkt aan je kind.  
Het is verdrietig, boos of bang.  
Maar sommige kinderen verbergen hun problemen voor jou.  
Denk je: gaat het eigenlijk wel goed met mijn kind? 
Doe ik het nu wel goed voor mijn kind? 
 
 
Meld je aan voor de groep Hé kijk mij nou! 
Dit is een groep voor moeder en kind. 
Wij helpen jou en je kind om het weer 
goed met elkaar te hebben.  
We werken in een groep met kinderen 
en een groep met moeders.  
Je bent dus niet alleen. 
De groep is op dezelfde plek en op 
dezelfde tijd.  
 
Wat leer jij in de groep? 
• Hoe kun je zien als je kind verdrietig, boos of bang is?  
• Hoe kan ik mijn kind goed helpen? 
• Wat gebeurt er met kinderen als er ruzie/geweld is tussen hun ou-

ders? 
• Wat is het verschil tussen ruzie maken en geweld gebruiken?  
• Je mag wel zeggen wat je vindt, maar alleen met je mond. Slaan mag 

nooit. 
• Hoe voelt je kind zich weer veilig?   
• Wat mag je wel met je kind bespreken? En wat kun je beter niet met 

je kind bespreken? 
• Wat doet je kind in de kindergroep en hoe kan jij je kind verder hel-

pen. 
• Wat kun jij als moeder zelf doen en waar heb je hulp bij nodig.  
• Waar kun jij zelf hulp krijgen. 
 
          2 

Wat leert je kind in de groep? 
• Praten over wat het heeft meegemaakt. 
• Plezier maken met kinderen die ook een  
  zware tijd hebben gehad.  
• Hoe voel ik me? Hoe kan ik dat laten zien? 
•   Wat kan ik doen als er ruzie is? 
•   Dat ruzie en geweld niet hun schuld is. 
•   Zich weer veilig te voelen. 
•   Weer een echt kind te zijn en plezier te hebben. 
• Meer zelfvertrouwen. 
 
 
Voor welke kinderen en moeders? 
De kindergroep is voor kinderen tussen de  8 en 12 jaar.  
De moedergroep is voor moeders van het kind dat aan de kinder-
groep meedoet.  

 
 

Waar en wanneer? 
Het begint op woensdagmiddag 4 maart 2009.  
Er zijn 12 bijeenkomsten.   
Kosten: Het kost niks om mee te doen. 

 
 

Meedoen? 
Je kunt je voor de groep opgeven bij:  

 
Naam:   ………….   Naam:  …………. 
Telelefoon:  ………….   Telefoon:  …………. 
Mail:    ………….   Mail:    …………. 

 
Nadat jij je hebt opgegeven maken we een afspraak.  
Weet je nog niet zeker of je mee wilt doen? Heb je vragen?  
Bel ons gerust. 

 
             3  
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Cursusdata, plaats en tijd 
 
Als de groepen vol zijn starten we zo snel mogelijk 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een samenwerkingsproject tussen MOVISIE, Abrona, MEE Gelder-
se Poort regio Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje 
(voorheen Stromen Opmaat Groep). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door: 
Fonds Nuts Ohra; VSBfonds; Kinderpostzegels en SKANfonds. 

 
 

 
 

Kindergroep: Hé kijk mij nou! 
 
Groep voor kinderen die thuis geweld hebben meegemaakt 
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Je voelt je 
nog vaak 
verdrietig 

Je bent 
gauw boos. 

Je denkt dat 
het jouw 
schuld was. 

Je bent in 
de war of 
bang.  

Ruimte voor jou 
Je hebt een moeilijke tijd gehad.  
Er was ruzie thuis tussen je moeder en 
vader. 
Schreeuwen, schelden en pijn doen. Dat 
heet geweld. 
Je moeder en jij hebben thuis geweld meegemaakt.  
Dit heet huiselijk geweld. 
 
 
Het geweld is over,  
maar ik voel me nog steeds rot 
Het geweld is nu misschien over.  
Maar je moet er nog wel vaak aan denken. 
Je wist niet wat je moest doen.  
Je voelde je heel naar.  
Dat is allemaal niet meteen over.  
Misschien dat je er nog last van hebt: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Groep voor kinderen 
Bij meer kinderen is er geweld thuis geweest. 
Het helpt om met elkaar te praten over je 
problemen. 
Je bent zo niet zo alleen. 
Voor deze kinderen is er een groep Hé kijk mij 
nou! 
En leer je wat je kunt doen als je je verdrietig voelt. 
Je leert hoe je je weer veilig en prettiger kunt voelen. 
In de groep doe je ook veel leuke dingen met elkaar. 
 
 
Groep voor moeders 
Er is ook een groep voor 
moeders.  
Als jij meedoet met  
Hé kijk mij nou! 
gaat je moeder in een moedergroep.  
 
 
Je moeder leert hoe ze veilig kan zijn. 
Ze leert ook hoe jij je soms voelt.  
Hoe zij jou kan helpen. 
En hoe jullie het weer fijner met elkaar kunnen hebben.  
 
 
Jij en je moeder doen mee  
Het begint op woensdagmiddag 4 maart 2009. 
Heb je vragen? Vraag het aan je moeder.  
Je moeder kan ook bellen naar:  
 
Naam:    ………….   Naam:  …………. 
Telelefoon:  ………….   Telefoon:  …………. 
Mail:     ………….   Mail:    …………. 
 
 


