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Werkvorm huiselijk geweld en kindermishandeling: Kennisquiz 

Uitvoering: 

Waar of niet waar? Ga staan als je denkt dat het waar is, blijf zitten als je denkt dat het niet waar 

is…Daarna antwoorden door lopen. 

Kindermishandeling 

1. 160.000 kinderen per jaar zijn slachtoffer van kindermishandeling 

Niet waar, 119.000, 1 op 25 in Nederland, 60-80 sterven  

 

2. Psychische verwaarlozing is de meest gemelde vorm van kindermishandeling bij Veilig Thuis 

Waar 

 

3. De pedagogische tik is bij wet verboden 

Waar, sinds april 2006 in het burgerlijk wetboek 

 

4. Slachtoffers van seksueel misbruik blijven loyaal aan de dader binnen het gezin 

Waar 

 

5. Bij huiselijk geweld krijgt de dader een huisverbod 

Meestal waar, bij huiselijk geweld, 10 dagen huisverbod voor dader, hulpverlening voor iedereen in het 

gezin 

 

6. Eetproblemen kunnen een signaal zijn van kindermishandeling 

Waar 

 

7. Bij Veilig Thuis kun je anoniem een melding doen 

Waar, maar alleen wanneer er ernstige dreiging met geweld is voor kind, jij of je collega’s… Voor privé 

personen kan het bijna altijd wel anoniem. 

 

8. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen een grotere kans zelf dader te worden dan 

kinderen die geen getuige zijn 

Waar 

 

9. Kindermishandeling komt in de hogere sociale klasse minder vaak voor 

Niet waar 

 

10. Een protocol kindermishandeling zorgt ervoor dat er eerder hulp aan kinderen georganiseerd wordt 

Waar, is onderzocht (3 maal zo vaak) 

 

11. Als je een vermoeden hebt van kindermishandeling moet je dit zo snel mogelijk met de ouders 

bespreken 

Waar, tip 2: Zo snel mogelijk aan de gang! Zo open mogelijk! 
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12. Kinderen die heel erg gewenst zijn (IVF) lopen een grotere kans om slachtoffer te worden van 

kindermishandeling 

Waar, wanneer het ouderschap dan tegenvalt na alle moeite en soms ook geldelijke investering, en het 

kindje is niet volmaakt (fysiek of geestelijk of volgens het beeld van de ouders)  

 

13. Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling is een vraagbaak  

Waar 

 

14. Baby’s die niet worden aangeraakt kunnen hieraan overlijden 

Waar 

 

15. De vernieuwde wet op de Meldcode en het afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling 

is ingegaan op op 1 januari 2019 

waar 

 

16. Kindermishandeling kost de maatschappij per jaar 1 miljard euro 

Waar 

 

17. Ongeboren kinderen kunnen ook slachtoffer worden van kindermishandeling 

Waar 

 

18. Tussen het ontstaan van kindermishandeling en een melding bij Veilig Thuis zit gemiddeld 7 jaar 

Waar 

 

19. Er is een zeer hoge correlatie/samenhang tussen dierenmishandeling en Kindermishandeling 

Waar 

 

Huiselijk geweld 

 
1. Huiselijk geweld is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland bij een niet-natuurlijke dood 

Niet waar, Huiselijk Geweld is doodsoorzaak nummer 2 bij een niet-natuurlijke dood 

 

2. 40% van de Nederlanders heeft ooit te maken gehad met Huiselijk geweld 

Waar 

 

3. In 40% van de gevallen van geweld in partnerrelaties is het slachtoffer een man.  

Waar 

 

4. 95% van de gevallen van huiselijk geweld wordt het geweld door mannen gepleegd 

Niet waar, 80% door mannen 

 

5. 50% van alle huiselijk geweld zaken wordt gemeld bij de politie 

Niet waar, 12% wordt gemeld bij de politie. Daarvan leidt 40% tot een daadwerkelijke aangifte en in de 

helft van de gevallen dáárvan wordt de dader ook aangehouden. 


