Feedbackvragen Casus Janna
Vraag 1
Lees de tekst Definitie van kindermishandeling en bekijk de Kennismaking en de scènes 1, 2 en 3.
Beantwoord daarna de vraag.
Welke van de volgende facetten of kenmerken van kindermishandeling die typisch zijn voor
kindermishandeling herken je bij Janna?
a. Het gaat tussen volwassene en onvolwassene.
b. Er is psychisch geweld.
c. Er wordt iets nagelaten.
d. Het gaat tussen ouder en kind

Vraag 2
Wat is juist?
a. Bijna één kind per week overlijdt aan kindermishandeling.
b. Ongeveer 10.000 kinderen per jaar zijn slachtoffer van kindermishandeling.

Vraag 3
Lees de tekst Vormen van kindermishandeling en beantwoord daarna de vraag.
Welke stelling is waar?
Janna is slachtoffer van de volgende vorm van kindermishandeling:
1. Münchhausen by proxy-syndroom. Moeder ontkent immers de verschillende verschijnselen bij het kind.
2. Lichamelijke verwaarlozing.
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beiden onjuist.

Vraag 4
Vul in het antwoordformulier in het schema in om welke vorm van mishandeling het gaat:
1. Lichamelijke mishandeling
2. Lichamelijke verwaarlozing
3. Psychische mishandeling
4. Psychische verwaarlozing
5. Seksueel misbruik
6. Geen misbruik

-Toekijken bij seks
-Shaken-baby-syndroom
-Münchhausen by proxy-syndroom
- Tekort aan enige vorm van aandacht
- Borderline
- Laten vallen
Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 5
Lees de tekst Risicofactoren voor kindermishandeling en bekijk de kennismaking en de scènes 1, 2 en 3.
Beantwoord daarna vraag.
Welk stelling is juist?
a. Janna behoort tot een van de groepen extra kwetsbare kinderen voor kindermishandeling.
b. Seksueel misbruik komt meer voor dan lichamelijke mishandeling in geval er een opeenstapeling van
verschillende duidelijk herkenbare problemen is.
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Vraag 6
Lees de tekst Multi-problemgezinnen en bekijk de kennismaking en de scènes 1, 2 en 3.
Beantwoord daarna de vraag.
Is de volgende stelling juist?
Het gezin van Janna is een multi-problemgezin.
Waar
Niet waar

Vraag 7
Typerende kenmerken van een multi-problemgezin kunnen onder andere zijn:
a. Een onderhandelingshuishouden.
b. Een kluwengezin
c. Plotseling ontstane armoede bijvoorbeeld door werkloosheid
d. Een gebrek aan structuur en een vervaging van de grenzen tussen ouder en kind

Vraag 8
Lees de tekst Allochtone gezinnen en beantwoord daarna de vraag.
Een aandachtspunt voor een hulpverlener bij allochtone gezinnen is:
a. In allochtone gezinnen praat men snel over psychosomatische klachten.
b. Gebruik een broer of zus als tolk. Dat is vertrouwd en kan onderdeel uitmaken van het
hulpverleningsproces en het blijft binnenskamers
c. Meerzijdige partijdigheid is vaak een goede houding.

Vraag 9
Lees de tekst Diagnostiek: signalen en symptomen en beantwoord daarna de vraag.
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
1. De kenmerken van mishandeling en andere problematische opvoedingssituaties zijn moeilijk uit elkaar
te halen.
2. Een diagnosticus herkent kindermishandeling vrij snel op grond van de lijst met signalen.
a. 1 is juist en 2 onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist
c. 1 en 2 zijn beide juist
d. 1 en 2 zijn beide onjuist

Vraag 10
Lees de tekst Diagnostiek: signalen en symptomen en bekijk de kennismaking en de scènes 1, 2 en 3.
Beantwoord daarna de vraag.
Van welke vorm van diagnostiek is sprake bij Janna?
a. Gegevens verzamelen (een eerste screening)
b. Basisdiagnostiek
c. Specifieke diagnostiek

Vraag 11
Lees de tekst Preventie en bekijk de kennismaking en de scènes 1, 2 en 3. Beantwoord daarna de vraag.
Er zijn vier belangrijke factoren bij kindermishandeling. Bij Janna's ouders spelen verschillende van deze
factoren. Welke factor speelt hier niet?
a. Sociaal isolement
b. Een gebrek aan sociale steun
c. Een beperkt pedagogisch besef
d. Een deplorabele jeugd
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Vraag 12
Lees de tekst Meldcode kindermishandeling en bekijk de kennismaking en de scènes 1, 2 en 3. Beantwoord
daarna de vraag.
In paragraaf 2.3 in het Basisboek Opvoedingsvraagstukken worden verschillende opvoedingstaken
genoemd: beschermen, verzorgen, overdragen (van kennis en vaardigheden), inleiden (in betekenissen),
inwijden (in geheimen).
Welke van deze taken komen in ieder geval in de knel bij Janna?
a. Beschermen en inwijden
b. Verzorgen en inleiden
c. Overdragen en inleiden
d. Beschermen en verzorgen

Vraag 13
Welke fasen uit de Meldcode kindermishandeling herken je bij Janna?
Typ het antwoord in in het antwoordformulier

Vraag 14
Lees de tekst AMK en beantwoord daarna de vraag.
Welke drie van de volgende opvattingen over kindermishandeling worden gebundeld? Voor een correct
antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
a. Justitie
b. Politiek
c. Raad voor de Kinderbescherming
d. Feministisch
e. Diagnostisch
f. Dadergericht
g. Hulpverlening AMK

Vraag 15
Lees de tekst Loyaliteit en bekijk scène 1. Beantwoord daarna de vraag.
Waaruit blijkt de loyaliteit van Janna?
Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 16
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Mishandelde kinderen verliezen hun loyaliteit.
Volgens Nagy is de mishandeling vooral het gevolg van de onbetaalde rekening uit de eigen opvoeding
van de mishandelende ouder.
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist.
1.
2.

Vraag 17
Lees de tekst Hulpverlening of justitie en beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer
dan één keuze mogelijk.
Hulpverlening kan in de weg worden gestaan door:
a. De gevoelens van de hulpverlener, bijvoorbeeld walging
b. Een laag vertrouwen in de hulpverlening door de ouders
c. Identificatie met het slachtofer door de hulpverlener
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Vraag 18
Welk alternatief is juist?
De eis die aan de hulpverlening gesteld moet worden bij kindermishandeling, is dat ze:
a. generalistisch is
b. outreachend is
c. licht en kort is

Vraag 19
Lees de tekst Hulpverlening: kind en opvoeding en beantwoord daarna de vraag.
Volgens Crittenden zijn er drie belangrijke strategieën om kindermishandeling te bestrijden. Welke horen hier
niet bij? Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
a. Het leren beteugelen van riskant gedrag.
b. De kinderbescherming tijdig inschakelen.
c. Het aanleren van manieren om in emotioneel opzicht buiten conflicten te blijven.
d. Patronen van misverstanden aanpakken, met name die van affectieve aard, die tot vlagen van agressie
kunnen leiden.
e. Een keuze voor de mondigheid van het kind stimuleren.

Slotvraag
Volgens de tekst Hulpverlening: kind en opvoeding reageren kinderen op kindermishandeling met bepaald
gedrag.
Welk gedrag komt niet voor:
a. Herinneringen vermijden
b. Vluchten in een fantasiewereld
c. 'Vechten' met de dader
d. Dissociëren
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Antwoorden
Vraag 1

Antwoord a is juist. Het getoonde geweld is lichamelijk (b). Er wordt iets gedaan (slaan) en niet iets
nagelaten (c). Het geweld vindt plaats tussen volwassene en onvolwassene, niet alleen tussen
ouder en kind, maar tussen alle volwassenen en kinderen, dus breder.
Vraag 2

Antwoord a is juist. Bijna één kind per week overlijdt aan kindermishandeling.
Vraag 3

Antwoord d is juist. Beide stellingen zijn niet waar. Bij het Münchhausen by proxy-syndroom
worden lichamelijke klachten juist verzonnen door de moeder en niet ontkend. Het
verzinnen/toebrengen van letsel/toedienen van medicijnen wordt wel ontkend. Lichamelijke
verwaarlozing blijkt niet uit de scènes; wel blijkt dat ze lichamelijk wordt mishandeld.
Vraag 4
Achtereenvolgens: 5, 1, 1, 2, 6, 1
Dit volgens de leestekst, die de indeling van het expertisecentrum kindermishandeling van het NIZW volgt.
N.b. Bij Münchhausen by proxy-syndroom is SOMS sprak van lichamelijke mishandeling (NIET ALTIJD); Bij
Münchhausen by proxy-syndroom is wel altijd sprake van geestelijke, psychische mishandeling: het kind
brengt meer tijd door in de gezondheidszorg dan op school, mag niet naar buiten omdat het 'ziek en zwak' is.
De ouder heeft bij Münchhausen by proxy-syndroom meestal een bordelinestoornis, maar niet altijd. Maar
dat wordt hier niet gevraagd.
Vraag 5

Antwoord a is juist. Zij is een stiefkind. Voor wat betreft antwoord b: het is juist andersom: bij
seksueel misbruik zijn er vaak geen duidelijk herkenbare problemen.
Vraag 6

De stelling is waar. De problemen lijken zich op verschillende terreinen uit te strekken, die met
elkaar verweven zijn.
Vraag 7

Antwoord b is juist. Er kan sprake zijn van een kluwen- of los-zand-gezin. C is niet een typerend
kenmerk, want de werkloosheid is plotseling ontstaan. A en d zijn eveneens onjuist.
Vraag 8

Antwoord c is juist. A is fout, men praat niet graag over psychosomatische klachten. B is ook fout.
Vraag 9

Antwoord a is juist. De oorzaken en gevolgen van verschillende problemen lopen vaak door elkaar.
B is onjuist, de problematiek wordt op een gecompliceerde manier geuit. De signalen kunnen
allerlei andere oorzaken hebben.
Vraag 10

Antwoord a is juist. Het gaat om gegevens verzamelen.
Vraag 11

Antwoord d is juist. In de scène wordt niet duidelijk of een deplorabele jeugd een rol speelt. De
verschillende verhuizingen geven vrijwel zeker sociaal isolement en een gebrek aan sociale steun.
De uitspraak 'ik neem haar wel onder handen' geeft aan dat het pedagogisch besef niet groot is.
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Vraag 12

Antwoord d is juist. Beschermen en verzorgen zijn basaal en bovendien een voorwaarde voor de
taken uit de andere drie antwoordmogelijkheden.
Vraag 13
Fase 1, 2 en 3
Vraag 14

De juiste antwoorden zijn: a. Justitie, c. Raad voor de Kinderbescherming en g. Hulpverlening
AMK.
Vraag 15
Ze vraagt aan het eind of ze het niet vertellen willen aan de politie.
Vraag 16

Antwoord b is juist. A is onjuist: Rensen noemt ze zelfs 'enorm loyaal'. B is juist: Nagy werkt
intergenerationeel.
Vraag 17

Antwoorden a, b en c zijn alledrie juist.
Vraag 18

Antwoord b is juist. De hulp is te vaak generalistisch en daardoor ondeskundig op het gebied van
kindermishandeling. De huidige ambulante hulp is te licht en te kort. Hulpverlening moet
outreachend zijn (naar mensen toe).
Vraag 19

Antwoorden b en e zijn juist. De kinderbescherming tijdig inschakelen en een keuze voor de
mondigheid van het kind stimuleren wordt door Crittenden niet genoemd. A, c en d worden wel
genoemd.
Vraag 20

Antwoord c is juist. Vechten met de dader komt niet voor.
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