
   

Dit onderzoek onder professionals die beroepshalve veel kinderen zien, geeft  tezamen met de voor dit onderzoek bewerkte 
gegevens van Veilig Thuis een schatt ing van de prevalentie van kindermishandeling (onder kinderen van 0 tot en met 17 
jaar). Onder kindermishandeling verstaan we seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en  
lichamelijke en emotionele verwaarlozing. Deze door professionals gerapporteerde kindermishandeling is ernstig en/of 
chronisch van aard.

Bron: Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen, Alink, Prevoo, Van Berkel, Linting, Klein Velderman en Pannebakker 2018. 
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KINDEREN 0 T/M 17 JAAR

Prevalentie van kindermishandeling
Informantenstudie

Professionals signaleren niet alle mishandelde kinderen. De 3% 
kinderen die te maken hebben gehad met kindermishandeling, 
moet daarom worden gezien als ondergrens. 

Bij de kinderen die slachtoff er zijn van emotionele mishandeling is 
in 65% van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld in het gezin. 
Bij fysieke mishandeling is dat 53%, bij fysieke verwaarlozing 37% en 
bij seksueel misbruik 28%. Huiselijk geweld betreft  meestal geweld 
tussen de ouders. 

Het aantal keren dat seksueel misbruik wordt gemeld, is klein (0,1 %). 
Het is mogelijk dat dit een onderschatt ing is, omdat het om een vorm 
van mishandeling gaat die moeilijk is op te merken door informanten 
en slachtoff ers het vaak niet aan een professional vertellen.

De meeste kinderen zijn slachtoff er van 
emotionele verwaarlozing, gevolgd door 

fysieke verwaarlozing.

Bijna 30% van de kinderen heeft  
te maken met meer dan één 

vorm van kindermishandeling.

96% van de kinderen 
werd mishandeld door de 

biologische ouder. 

Op basis van bevestigde 
zaken en ernstige 

vermoedens hebben in 
2017 naar schatt ing 90.000 

tot 127.000 kinderen 
van 0 tot en met 17 jaar 

te maken gehad met 
kindermishandeling. Dit 

komt neer op ongeveer 3% 
van alle kinderen. 

Meisjes en jongens 
zijn even vaak 
slachtoff er van 

kindermishandeling. 
Meisjes zijn vaker 

slachtoff er van 
seksueel misbruik 

en emotionele 
mishandeling dan 

jongens. 


