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Kind in ontwikkeling

• Hersenontwikkeling kind
• Meten van ontwikkeling

• Ontwikkeling: aangeboren versus 
omgevingsinvloeden

• Stress en het effect op gezondheid
• Kindermishandeling



Een foetus maakt soms wel 
250.000 nieuwe hersencellen 
per minuut aan!

Uit: ‘ Brein in de groei’ 2019



Hersenontwikkeling 

• Hersenen: grijze stof en witte stof
• Hersencellen (neuronen): plasticiteit
• Groei en snoei
• Neuroplasticiteit grootste  2e en 5e jaar



Het groei en snoeiproces, hoe paarser, 
hoe minder grijze stof



Ontwikkeling
• Informatie van zintuigen – spieren 
• Ontwikkeling gebieden die informatie integreren
• Prefrontale cortex; plannen en organiseren en impulsen beheersen



Biologisch
Genen en erfelijke 
factoren

Omgevingsfactoren

Ontwikkeling



Meten van ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Zintuigelijke ontwikkeling

‘Algemene ontwikkeling’  - Cognitie



Cognitie

Hersenfuncties die nodig zijn voor kennisverwerving via het waarnemen en 
vervolgens verwerken van informatie door denken en onthouden en deze 
kennis op een goede manier toepassen en begrijpen.

Intelligentie
Aandacht
Geheugen
Regulatie (impulsbeheersing, planning)
Complexe handelingen
Spraak



Meten van ontwikkeling

Type instrument o.a. afhankelijk van 
• Leeftijd
• Zintuigelijke ontwikkeling



Ontwikkeling
• Eerste levensjaren: informatie van zintuigen – spieren 
• Later ontwikkeling gebieden die informatie integreren
• Laatste: prefrontale cortex; plannen en organiseren en impulsen 

beheersen



Van Wiechenschema

• Gouden standaard meten ontwikkeling 0-4 jaar
• Standaard gebruikt door Jeugd Gezondheids Zorg 

Doel: tijdig opsporen van ontwikkelingsstoornissen





Van Wiechenschema



Vanaf 4 jaar

Type test afhankelijk van wat je wil meten

Intelligentie
Aandacht
Geheugen
Regulatie (impulsbeheersing, planning)
Etc.



Meest bekend IQ testen

Wechsler Intelligence Scale for Children: WISC

De WISC-V bestaat uit 14 subtesten, bijvoorbeeld:
• Blokpatronen
• Overeenkomsten
• Cijferreeksen
• Woordenschat/woordkennis
• Plaatjesreeksen
• Symbool zoeken/vergelijken
• Cijfers en letters nazeggen
• Begrijpen
• Rekenen



Normaal verdeling IQ
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ADHD? ADHD?



Growing into deficit

Leeftijd

Probleem t.g.v. 
bijvoorbeeld 
ADHD



Adoptie studie Roemenië

• Langdurige deprivatie in weeshuis op jonge leeftijd
• Adoptie door Engelse adoptie ouders
• Tot 6 jaar meer ontwikkelingsproblemen alle kinderen
• Daarna: ontwikkelingsproblemen afhankelijk van de duur deprivatie

E. Sonuga-Barke et. al., The Lancet, 2017



Gezonde of ongezonde stress?







Meest gevoelige periode voor stress





Negatieve kind ervaringen (Adverse Childhood Experiences) 

Traumatische gebeurtenissen die blijvende negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden kunnen hebben

VERWAARLOZING 
Emotioneel
Lichamelijk

THUIS
Huiselijk geweld

Middelenmisbruik
Psychische ziekten

Scheiding
Ouder gevangenis

MISHANDELING
Lichamelijk
Psychisch
Seksueel



VERWAARLOZIN
G Emotioneel
Lichamelijk

THUIS
Huiselijk geweld
Middelenmisbruik
Psychische 
ziekten
Scheiding
Ouder gevangenis

MISHANDELING
Lichamelijk
Psychisch
seksueel

3 x meer roken en longziekten
---------------------------------------
14 x meer zelfmoordpogingen
------------------------------------------
4.5 x meer kans depressie

11 x meer drugsgebruik
------------------------------------------
4 x meer vroeg seksueel actief
------------------------------------------
2 x meer leverziekten

1/8 Mensen ervaart > 4 ACE’s

4 of meer negatieve kindervaringen



Negatieve kind ervaringen

Belangrijk om deze te voorkomen op vroege leeftijd, ook om 
gezondheidsproblemen later te voorkomen





Kindermishandeling

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard

door personen ten opzichte van wie de minderjarige in een 
relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat

waardoor schade wordt berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel.







Lichamelijke 
verwaarlozing

Lichamelijke 
mishandeling

Emotionele 
verwaarlozing

Emotionele 
mishandeling

Seksuele 
mishandeling

Pediatric Condition
Falsification (PCF)

Vormen van kindermishandeling

Alink  et al voor TNO. 2010. Kindermishandeling





Signaleren kindermishandeling

• (Bijna) geen enkel signaal bewijzend

• Niets zien betekent niet dat er niets is gebeurd

• Context is bepalend: ontwikkelingsniveau kind



Kwetsbaar

Gezin 
• Sociaal economische stressoren, weinig netwerk, relatieproblemen

Ouders
• Zelf mishandeld, laag opleidingsniveau, psychiatrie,  intoxicaties

Kind
• Chronische ziekte, gedragsproblemen, stief-adoptiekinderen



Kwetsbaar

Gezin 
• Sociaal economische stressoren, weinig netwerk, relatieproblemen

Ouders
• Zelf mishandeld, laag opleidingsniveau, psychiatrie,  intoxicaties

Kind
• Chronische ziekte, gedragsproblemen, stief-adoptiekinderen

Beschermende factoren: goede relatie, fijne familie, baan, 

ondersteuning buurt



Risicosignalen

• Verwondingen bij zeer jonge kinderen
• Verklaringen van verwondingen die niet passen bij het uiterlijk 

van de verwonding
• Het tegelijkertijd aantreffen van verschillende soorten 

verwondingen en van verschillende leeftijden bij een kind 
• Het aantreffen van klassieke mishandelings-verwondingen
• Het tijdstip waarop een kind met een verwonding voor 

onderzoek wordt aangeboden

19-11-15copyrightvanzeben2015KMazm



Praktijk



Meldrecht Veilig Thuis

Iedere beroepsbeoefenaar met een beroeps- of ambtsgeheim of met 
een andere zwijgplicht heeft het recht een melding te doen bij Veilig 
Thuis, zo nodig zonder toestemming van cliënt

Meldrecht omvat ook het beantwoorden van vragen van Veilig Thuis, of 
Raad van de  Kinderbescherming 







•Vrijwillige hulp
•Raad van de Kinderbescherming
•Aangifte politie

Contact VT en dan?



Wat kunt u bijdragen?



Kind in ontwikkeling



Dank u voor uw aandacht. Vragen?


