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Screening op kindermishandeling: wat levert het op?
Maartje C.M. Schouten, Judith S. Sittig en Elise M. van de Putte

Kindermishandeling is een wijd verbreid probleem, waarvan de signalering in de medische zorg een nationale aanpak verdient.

Sinds de herziening van de Meldcode Kindermishandeling per 1 januari 2019 is weer extra aandacht ontstaan voor het

signaleren van kindermishandeling en de rol daarin van zorgprofessionals. Het veelvuldig niet opmerken van

kindermishandeling ondanks verplichte screening wordt vaak genoemd als verbeterpunt. De vraag is wat de screening op

kindermishandeling precies oplevert.

Sinds 2011 zijn zorgprofessionals verplicht om te screenen op kindermishandeling met behulp van een screeningsinstrument op

SEH-afdelingen en huisartsenposten (HAP).1 Dit is ingevoerd nadat uit onderzoek naar voren kwam dat kindermishandeling vaak

gemist werd en artsen weinig meldingen deden bij het toenmalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Kindermishandeling

heeft ernstige korte- en langetermijneffecten, waardoor vroegtijdige signalering essentieel is. Toch is Nederland het enige land ter

wereld dat gebruik maakt van verplichte screeningsinstrumenten.

Screening op kindermishandeling

Een screeningsinstrument voor kindermishandeling bestaat uit meerdere vragen, onder andere over het soort letsel, de acties van

ouders op het letsel, en het gedrag van ouders in de spreekkamer. Het eerste screeningsinstrument is SPUTOVAMO, dat bestaat

uit 9 open vragen die kunnen leiden tot een vermoeden van fysieke kindermishandeling.2 Sinds de introductie van deze vragenlijst

zijn er meerdere varianten van SPUTOVAMO ontwikkeld, die met binaire vragen leiden tot wel of geen vermoeden van

kindermishandeling.3 Bij een vermoeden van kindermishandeling worden de stappen van de Meldcode gevolgd

(www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-1.htm). Verder onderzoek is

altijd nodig om een vermoeden te onderbouwen dan wel te verwerpen. Uiteraard is het van belang te weten hoe betrouwbaar de

uitslag van het screeningsinstrument is. 

Wat is de referentiestandaard voor screeningsinstrumenten?

Van een aantal SPUTOVAMO-varianten is de betrouwbaarheid onderzocht. Een overzicht hiervan is beschikbaar in de richtlijn

‘Signalering kindermishandeling in de spoedeisende zorg’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.3 Sinds publicatie

van de richtlijn is nog 1 studie over de betrouwbaarheid van een SPUTOVAMO-variant verschenen.4 Tabel 1 laat de diagnostische

waarde zien van de verschillende screeningsinstrumenten in de 5 beschikbare nationale studies.
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Alle toegepaste screeningsinstrumenten zijn varianten van SPUTOVAMO; deze verschillen inhoudelijk weinig van elkaar. De keuze

van de referentiestandaard, omschreven als de best mogelijke manier om kindermishandeling vast te stellen, lijkt de belangrijkste

reden waarom de positief voorspellende waarden (PVW) voor kindermishandeling in de verschillende studies zo van elkaar

verschillen. Zo gebruikten Schouten en collega’s binnen een en dezelfde studiepopulatie (50.671 kinderen op de HAP in één jaar)

hetzelfde screeningsinstrument (SPUTOVAMO-R2), maar hanteerden zij in de ene analyse de diagnose van het multidisciplinair

kindermishandelingsteam (MDKM-team) als referentiestandaard,5 terwijl in de andere analyse een melding bij Veilig Thuis in een

tijdsinterval rond het HAP-bezoek de referentiestandaard was.6 De PVW in beide analyses is respectievelijk 0,22 versus 0,08, en

dit verschil wordt uitsluitend bepaald door het verschil in referentiestandaard.

Een tweede voorbeeld zijn de twee studies van Sittig en collega’s, die uitgevoerd werden op de SEH met hetzelfde

screeningsinstrument (SPUTOVAMO-R) maar in verschillende studiepopulaties, respectievelijk kinderen van 0-18 jaar en kinderen

van 0-7 jaar. In de twee studies werden verschillende referentiestandaarden gebruikt: in de studie uit 2014 een MDKM-team en in

de studie uit 2016 een geblindeerd expertpanel bestaande uit 3 leden die onafhankelijk van elkaar oordeelden.7,8 De PVW was

respectievelijk 0,38 en 0,03. Ook de uitkomstmaat verschilde: in de studie uit 2014 was de uitkomstmaat ‘alle vormen van

kindermishandeling’, in de studie uit 2016 alleen fysieke kindermishandeling. Het hanteren van het oordeel van een MDKM-team

als referentiestandaard kan tot misclassificatie leiden als gevolg van ontbrekende blindering voor de indextest en het zogenaamde

‘groepsdenken’. Een casus kan dan ten onrechte worden geclassificeerd als een ‘bevestigd vermoeden’. In het overzicht in tabel 1

lijken de studies die gebruik maakten van een MDKM-team een hogere PVW te laten zien.

Kwaliteit van screenen

Tabel 1
Overzicht van studies naar screening op kindermishandeling in Nederland
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Om de kwaliteit van diagnostische studies te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van de QUADAS-criteria (QUADAS staat voor

‘Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies’).9 In tabel 2 zijn deze criteria toegepast op 4 studies naar de PVW en de

negatief voorspellende waarde (NVW) van vier verschillende varianten van screeningsinstrumenten. De studies werden

beoordeeld door 2 onafhankelijke beoordelaars (W.K. en C.v.H.). De 14 QUADAS-criteria hebben we hier samengevoegd tot 7

criteria die het risico op bias (hoog, laag, of onduidelijk) en de problemen bij toepasbaarheid (veel, weinig, of onduidelijk) aanduiden.

In tabel 2 is te zien dat geen van de beoordeelde studies aan alle QUADAS-criteria voldoet. De eerder genoemde moeilijkheid bij

het gebruik van een geschikte referentiestandaard komt hierin duidelijk naar voren. Louwers en collega’s onderzochten de

diagnostische waarde van het ESCAPE-formulier in een grote studiepopulatie van kinderen op de SEH.10 Het screeningsinstrument

werd bij 48% van de kinderen ingevuld. Ook in de studie van Teeuw et al. naar SPUTOVAMO en TTO was het responspercentage

slechts 46%.4 De selectieve respons in deze 2 studies kan de resultaten beïnvloed hebben.

Bij alle studies wordt een hoge NVW gevonden, maar zelfs met een NVW van 0,99 wordt 1 op de 100 mishandelde kinderen gemist.

Dat gaat bijvoorbeeld in de studie van Schouten et al. bij 50.671 kinderen op de HAP om 478 gemiste kinderen.6 Een melding bij

Veilig Thuis in de 10 maanden rond het bezoek aan de HAP was de referentiestandaard. Slechts 1,8% van de kinderen die in die

periode gemeld waren bij Veilig Thuis werd met het screeningsinstrument opgespoord. Het is echter niet zeker of tijdens het bezoek

aan de HAP de signalen van kindermishandeling ook zichtbaar waren. In de studie van Teeuw en collega’s onder kinderen op de SEH

werden verschillende referentiestandaarden gebruikt om de positieve en negatieve uitslagen van de screeningstest tegen af te

zetten.4 Voor de kinderen met een positieve screeningsuitslag (dat wil zeggen: er was een aanleiding om kindermishandeling te

vermoeden) werd de mening van een ongeblindeerd multidisciplinair team als referentiestandaard gebruikt; voor kinderen met een

negatieve screeningsuitslag was een melding bij Veilig Thuis in de 12 maanden rond het SEH-bezoek de referentie. Dit geeft een

risico op vertekening van de resultaten door ‘differential verification bias’.

Vertaling naar de praktijk

Voor het vertalen van bovenstaande onderzoeksresultaten naar toepassing in de praktijk is het essentieel dat wij ons realiseren

dat de validiteit van de huidige screeningsinstrumenten matig tot slecht is. Niet alle kinderen worden opgespoord en de studies met

de minste bias hebben een onacceptabel lage positief voorspellende waarde.8 Hoewel zorgprofessionals zich goed realiseren dat

een positieve screening duidt op een vermoeden op kindermishandeling en niet op de diagnose kindermishandeling, kan een fout-

Tabel 2
Toepassing van de QUADAS-kwaliteitscriteria op diagnostische studies naar
screeningsinstrumenten voor kindermishandeling
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positieve screeningsuitslag leiden tot groot ongenoegen bij ouders wanneer zij zich ten onrechte beschuldigd voelen. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist het gebruik van een instrument in de spoedeisende medische zorg om

kindermishandeling te kunnen signaleren. Op grond van de uitkomsten van bovenstaande studies adviseren wij om de huidige

beschikbare screeningsinstrumenten niet meer te gebruiken en evenmin verder te onderzoeken. Een complexe diagnose als

kindermishandeling met haar verscheidenheid aan verschijningsvormen en symptomen zal zich niet laten vertalen in een

screeningsinstrument dat enerzijds in staat is om alle kinderen op te sporen en anderzijds een acceptabele PVW heeft. 

De Richtlijn ‘Signalering kindermishandeling in de spoedeisende zorg’ adviseert om een screeningsinstrument slechts te gebruiken

om de alertheid op kindermishandeling te verhogen, waarbij de zorgprofessional zich bewust moet zijn van de matige validiteit.3 Wij

adviseren om het screeningsinstrument te vervangen door een ‘alarm’ dat zichtbaar gemaakt wordt bij alle kinderen die zich

presenteren, met ongeveer de volgende strekking: ‘Heb je expliciete redenen om te vermoeden dat er sprake is van toegebracht

letsel of van een andere vorm van kindermishandeling?’ Een dergelijk alarm mag in geen geval de indruk wekken dat het een valide

screeningsinstrument is en moet daarom neutraal geformuleerd zijn.

Daarnaast zullen wij ons op de bewustwording en scholing van zorgprofessionals moeten richten. In veel vervolgopleidingen zit

geen verplichte scholing over kindermishandeling, terwijl veel zorgprofessionals kinderen als patiënt te zien krijgen.3 Scholing kan

ook helpen in het versterken van het zelfvertrouwen om een gesprek over veiligheid in de thuissituatie en zorgen over

kindermishandeling aan te gaan. Om zorgprofessionals hierin te ondersteunen is uiteraard de Meldcode beschikbaar, en kan een

beroep worden gedaan op Veilig Thuis, regionale expertise of het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Uiteindelijk

zullen wij in Nederland moeten toewerken naar een nationaal protocol met een eenduidige invulling van de signalering op

kindermishandeling in de medische setting. Een nationale aanpak maakt bovendien een nationale evaluatie en kosten-batenanalyse

mogelijk.

Conclusie

De verplichte screening op kindermishandeling heeft ons allen zeker iets gebracht, namelijk bewustwording. De huidige

screeningsinstrumenten zijn echter niet betrouwbaar voor deze screening en kunnen dus uitsluitend gebruikt worden om de

bewustwording te vergroten. Verbetering van de huidige signalering is noodzakelijk en met de huidige aandacht voor dit onderwerp

kan een landelijke aanpak niet langer op zich laten wachten. Deze landelijke aanpak kan bestaan uit een korte reminder (‘alarm’) om

bij elk kind aan kindermishandeling te denken en een scholingsprogramma voor alle zorgprofessionals, dat voorziet in scholing in

communicatie en in goed gebruik van de – hernieuwde – Meldcode met laagdrempelig overleg met experts.

Kindermishandeling is een complex onderwerp. Het heeft grote gevolgen en wij allen hebben een verantwoordelijkheid in het

signaleren en stoppen ervan. Dit is niet in één enkel screeningsinstrument te vangen, maar moet landelijk worden aangepakt met

verplichte, herhaaldelijke scholing als de basis.
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