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• Geen belangenverstrengeling 



• Werkgroep AF GIA i.p.v KM(H)/KIMI
• Kindermishandeling
• Armoede
• Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG)
• Schadelijke praktijken
• Loverboys 

• Per regio JVK & JA opgeleid bij de LVAK



• Kennis uitdragen

• Adviseren & begeleiden

• Implementatie & borging meldcode

• Contacten ketenpartners



Mail van VT naar JGZ:

Wat roept deze vraag bij je op?  

“ Kan je mw. Y met haar kk en dhr. X met dochter oproepen om 
gesprek aan te gaan over seksuele ontwikkeling?”



• Gezinssituatie
• Ouders gescheiden > “relatieherstel”
• Samen 2 kk: Piet 6 jr, Lisa 1,5 jr
• Vader Ellen 10 jr andere relatie (volledig bij P)
• Gezin bekend bij VT en TJ ivm HG

• Casus
• Tijdens HB TJ ivm VT melding zegt M:

“Piet heeft tegen mij gezegd dat tegen Ellen met haar 
vingers in de luier van Lisa heeft gezeten” 

• M herinnert zich eerder voorval
• ovv TJ gaat M met Lisa naar HA

Welke info is nog van belang om deze situatie in te kunnen schatten?



• Ontwikkeling
• Ellen: cf leeftijd, school geen signalen
• Piet: rustige lieve jongen, kan wat 

opstandig zijn en moeilijk delen met 
anderen – ‘piep zei de muis’

• Lisa: cf leeftijd, komt niet op psz

• VG
• P middelenmisbruik, IVA
• Ellen eerder in pleeggezin, geen contact 

met bioM

Nu je dit weet, waar denk je aan?



Welke overwegingen zou je maken?



Actuele status?

• Alleen begeleid contact tussen de kk

• TJ inventariseert ondersteuningsbehoefte ouders en kk

• Gesprek JA seksuele ontwikkeling

• Reactie ouders:
• M wil Ellen niet meer bij de andere kk laten
• P gelooft Piet niet

• Inzet Xonar Clas (Ellen + Piet)



• Kijk naar gezinsdynamiek & 
context

• Ga niet automatisch mee in 
oordeel van anderen

• Denk na over andere 
verklaringen

• Doe niet aan waarheidsvinding


