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Kindermishandeling Sint-Joost: Bianca Debaets investeert in preventie
Kinderdagverblijven ontvangen handleiding en vormingen om met probleem om te gaan
De recente kindermishandeling in Sint-Joost-ten-Node is spijtig genoeg geen alleenstaand geval.
Cijfers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling tonen aan dat het aantal meldingen van
kindermishandeling met 523 in 2015 hoog blijft in Brussel. De getroffen kinderen zijn het meest
gebaat bij een vroegtijdige detectie van de mishandeling. VGC-Collegelid voor Gezin Bianca
Debaets investeert daarom in een handleiding en een vormingsaanbod voor het personeel van de
Brusselse kinderdagverblijven.
Naast de scholen komen ook kinderdagverblijven geregeld in aanraking met situaties bij baby’s en
peuters die ze als onrustwekkend ervaren. De verantwoordelijken en begeleiders op de
kinderdagverblijven hebben hierbij de nodige omkadering nodig. De gevolgen van
kindermishandeling of -verwaarlozing kunnen immers zeer schadelijk zijn en brengen de ontwikkeling
van het kind ernstig in gevaar. Zo vroeg mogelijk probleemsituaties herkennen en bespreekbaar
maken is cruciaal.
Daarom stelt Bianca Debaets, VGC Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin een
handleiding ter beschikking van de kinderdagverblijven. De handleiding en het bijbehorende
stappenplan zijn een praktische hulp bij het detecteren, inschatten en bespreekbaar maken van
mogelijke gevallen van kindermishandeling bij baby’s en peuters.
“Kindermishandeling moet zo vroeg mogelijk aangepakt worden. Daarom is het erg belangrijk dat de
kindbegeleiders in onze kinderdagverblijven signalen van mishandeling kunnen detecteren, inschatten
en bespreekbaar maken. Met deze handleiding bieden we hen een houvast. We bieden de
kinderdagverblijven ook een gratis vormingsaanbod aan rond kindermishandeling,” aldus Bianca
Debaets, VGC-Collegelid voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. “Kindermishandeling komt zo uit de
taboesfeer. De spijtige gebeurtenissen in Sint-Joost-ten-Node tonen aan hoe belangrijk dit is.”
In het Brusselse vertrouwensartsencentrum kwamen in 2015 523 meldingen binnen, voornamelijk
meldingen vanuit Nederlandstalige initiatieven. Slechts 1% van de meldingen is afkomstig van
kinderdagverblijven. De doelgroep van de kinderdagverblijven, kinderen jongeren dan 3 jaar, is
nochtans bijzonder kwetsbaar.
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