Bijlage 1
Risicofactoren fysiek misbruik binnen het gezin
Risicofactoren ouder/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geschiedenis van kindermishandeling (Stith et al.,
2009, meta-analyse, 155 studies, gemiddelde
kwaliteit van de studies: 1.83 (schaal van 0-4,
standaarddeviatie van .06), mediaan/modus
studiekwaliteit: 2, allen studies met
controlegroep)

Er is een verband tussen een geschiedenis van
kindermishandeling en het mishandelen van het
eigen kind

Gecombineerde effectgrootte: d=.44, r=.21
11 van de 15 studies vinden een significant verband
tussen slachtofferschap en plegerschap, variërend van
r=.14 tot r=.80

Geschiedenis van kindermishandeling (Black et al.,
2001b, review)

Er is een verband tussen een geschiedenis van
kindermishandeling en het mishandelen van het
eigen kind

Geen meta-analytische bevindingen.
Effect sizes van de studies lopen van r=.12 tot r=.35. In 1
studie wordt OR gegeven: voor vaders: 1.76, voor
moeders: 2.64

Geschiedenis van kindermishandeling (Ertem et
al., 2000, review)

Er is een verband tussen een geschiedenis van
kindermishandeling en het mishandelen van het
eigen kind

Geen meta-analytische bevindingen.
OR variërend van 1.05 tot 37.8

Geschiedenis van kindermishandeling (Sidebotham
& Heron, 2006, prospectief longitudinaal)

Er is een verband tussen een geschiedenis van
kindermishandeling en het mishandelen van het
eigen kind

N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
Geen meta-analytische bevindingen
Ouders met een geschiedenis van kindermishandeling
hebben een twee keer zo grote kans dat hun kind wordt
geregistreerd voor een incident van kindermishandeling.
Absolute risico is 1.2% (25/2142 personen)

Getuige van huiselijk geweld (agressie tussen
ouders) (Black et al., 2001b, review)

Er is een verband tussen getuige zijn van agressie
tussen ouders en het risico het eigen kind te
mishandelen

Geen meta-analytische bevindingen

Boosheid/Hyperreactiviteit (Stith et al., 2009,
meta-analyse, 155 studies, gemiddelde kwaliteit
van de studies: 1.83 (schaal van 0-4,
standaarddeviatie van .06), mediaan/modus
studiekwaliteit: 2, allen studies met
controlegroep)

Er is een sterk significant verband tussen
boosheid/hyperreactiviteit van ouders en
kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=.72, r=..34

Psychopathologie (Stith et al., 2009, meta-analyse,
155 studies, gemiddelde kwaliteit van de studies:
1.83 (schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Er is een sterk significant verband tussen
psychopathologie van ouders en kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=.59, r=.28

Anxiety (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Er is een sterk significant verband tussen anxiety van
ouders en kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=.60, r=.29

Depressiviteit (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Er is een significant verband tussen depressiviteit en
kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=.55, r=.27

Depressiviteit (Black et al., 2001b, review)

Ouders die hun kinderen mishandelen, hebben vaker
last van depressieve symptomen en depressie

Geen meta-analytische bevindingen

Depressiviteit (Chaffin et al., 1996, prospectief
longitudinaal)

Depressiviteit is een voorspeller voor
kindermishandeling

N = 7103 ouders
OR = 3.45

Lage betrokkenheid bij kind (Brown et al., 1998,
prospectief longitudinaal)

Er is een significant verband tussen lage
betrokkenheid bij het kind en kindermishandeling

N = 644 gezinnen
Moeder: OR: 2.68, Vader: OR: 3.18

Verslavingsproblematiek (Stith et al., 2009, metaEr is een klein doch significant verband tussen
analyse, 155 studies, gemiddelde kwaliteit van de
verslavingsproblematiek en kindermishandeling
studies: 1.83 (schaal van 0-4, standaarddeviatie van
.06), mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen
studies met controlegroep)

Gecombineerde effectgrootte: d=.16, r=.08

Verslavingsproblematiek (Black et al.,
2001, review)

Er is een verband tussen verslavingsproblematiek en
kindermishandeling. Wel is er een gemengde relatie
wanneer het gaat om drank en drugs: in een aantal
studies heeft drank geen effect, maar drugs wel. In
andere studies is dit vice versa. Tevens wordt er een
sekse-effect gevonden, met een effect voor vrouwen
en drugs en mannen en alcohol, maar geen effect
voor vrouwen en alcohol en mannen en drugs

Geen meta-analytische bevindingen

Verslavingsproblematiek (Chaffin et al., 1996,
prospectief longitudinaal)

Verslavingsproblematiek is een voorspeller voor
kindermishandeling

N = 7103 ouders
OR: 2.90

Verslavingsproblematiek (Sidebotham & Golding,
2001, prospectief longitudinaal)

Verslavingsproblematiek houdt verband met
kindermishandeling

N = 13,995 moeders, 14,138 kinderen
Moeder: OR: 2.34
Vader: Verdwijnt zodra andere factoren in de vergelijking
worden meegenomen

Leeftijd ouders (Black et al., 2001b, review)

Er is een verband tussen jong ouderschap en
kindermishandeling

Geen meta-analytische bevindingen

Leeftijd ouders (Brown et al., 1998, prospectief
longitudinaal)

Er is een verband tussen jong ouderschap en
kindermishandeling

N = 644 gezinnen
OR: 3.52

Leeftijd ouders (Mersky et al., 2009, prospectief
longitudinaal)

Er is een significant negatief verband tussen leeftijd
van de moeder ten tijde van de geboorte en
kindermishandeling

N = 1411 ouders
OR: 2.75

Leeftijd ouders (Sidebotham & Golding, 2001,
prospectief longitudinaal)

Er is een significant negatief verband tussen leeftijd
van de ouders ten tijde van de geboorte en
kindermishandeling

Perceptie van kind (Stith et al., 2009, meta-analyse, Er is een sterk verband tussen negatieve perceptie
155 studies, gemiddelde kwaliteit van de studies:
van het kind en kindermishandeling
1.83 (schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

N = 13,995 moeders, 14,138 kinderen
Moeder < 20: OR: 3.17
Vader < 20: OR: 6.33

Gecombineerde effectgrootte: d=.62, r=.30

Verwachtingen van kind (Black et al., 2001b,
review)

Ouders die hun kinderen mishandelen hebben meer Geen meta-analytische bevindingen
negatieve en hogere verwachtingen van hun kinderen

Ongeplande zwangerschap (Sidebotham & Heron,
2003, prospectief longitudinaal)

Er is een verband tussen ongewenste zwangerschap
en kindermishandeling

N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
OR: 2.92

Risicofactoren kind/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Er wordt geen effect gevonden voor de relatie tussen
geslacht en kindermishandeling

-

Geslacht (Black et al., 2001b, review)

Er wordt geen effect gevonden voor de relatie tussen
geslacht en kindermishandeling

-

Leeftijd (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Er wordt geen effect gevonden voor de relatie tussen
leeftijd en kindermishandeling

-

Leeftijd (Black et al., 2001b, review)

Er wordt geen effect gevonden voor de relatie tussen
leeftijd en kindermishandeling

-

Geboortegewicht (Sidebotham & Heron, 2003,
prospectief longitudinaal)

Er is een negatief verband tussen geboortegewicht (< N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
2500 g) en kindermishandeling, maar onduidelijk is op OR: 2.08
welke manier dit verband tot stand komt

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking kind
(Sullivan & Knutson, 2000, retrospectief)

Er is een verband tussen een beperking en
kindermishandeling

N = 50,278 kinderen
OR: 3.8 (hoorproblemen)
OR: 4.7 (spraak-taalproblemen)
OR: 3.8 (zwakbegaafd)
OR: 7.3 (gedragsproblemen)
OR: 2.0 (leerproblemen)
OR: 3.3 (gezondheidsproblemen)
OR: 1.2 (fysieke problemen)

Gedragsproblemen (Black et al., 2001b, review)

Ouders van mishandelde kinderen dichten consistent
meer internaliserende en externaliserende
problemen toe aan hun kinderen

Geen meta-analytische bevindingen

Gedragsproblemen (Brown et al., 1998, prospectief Een moeilijk temperament houdt verband met
longitudinaal)
kindermishandeling

N = 644 gezinnen
OR: 2.02

Risicofactoren gezin/design studie

Conclusie studie

Gezinscohesie (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155 Er is een sterk verband tussen een lage cohesie en
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
hoge mate van conflicten in het gezin en
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
kindermishandeling
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Statistische bevindingen
Gecombineerde effectgrootte cohesie: d=.-.68, r=-.32
Gecombineerde effectgrootte conflicten: d=.54, r=.39

Gezinscohesie (Black et al., 2001b, review)

Er is een verband tussen een lage cohesie in het gezin Geen meta-analytische bevindingen
en kindermishandeling

Partnergeweld (Appel & Holden, 1998, review)

Er is een verband tussen partnergeweld enerzijds en
kindermishandeling anderzijds

In een representatieve gewone steekproef bestaat 8%
overlap, wanneer het gaat om klinische steekproeven
met mishandelde vrouwen of kinderen, dan is er
gemiddeld 40% overlap

Partnergeweld (McGuigan & Pratt, 2001,
prospectief longitudinaal)

Huiselijk geweld in de eerste zes maanden na de
geboorte van het kind houdt verband met
kindermishandeling tot aan het vijfde jaar van het
kind

N = 2544 risico-moeders
In 78% van de gevallen waarin huiselijk geweld en
kindermishandeling plaatsvonden, ging het huiselijk
geweld vooraf aan de kindermishandeling

Alleenstaand ouderschap (Brown et al., 1998,
prospectief longitudinaal)

Kinderen van alleenstaande ouders lopen een groter
risico te worden mishandeld

N = 644 gezinnen
OR: 2.26

Alleenstaand ouderschap (Sidebotham & Heron,
2006, prospectief longitudinaal)

Kinderen van alleenstaande ouders lopen een groter
risico te worden mishandeld

N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
OR: 2.64

Alternatief vaderfiguur in huis (Radhakrishna et al.,
2001, prospectief longitudinaal)

De aanwezigheid van een alternatief vaderfiguur in
huis vergroot de kans op kindermishandeling,
vergeleken met (a) de aanwezigheid van de
biologische vader en (b) geen man in huis

N = 788 moeder-kind paren
OR (a): 2.6
OR (b): 2.0

Gezinsgrootte (Chaffin et al., 1996, prospectief
longitudinaal)

Het aantal personen in een huishouden houdt positief N = 7103 ouders
verband met kindermishandeling
OR: 1.13

Gezinsgrootte (Sidebotham & Heron, 2003,
prospectief longitudinaal)

Het aantal personen in een huishouden houdt positief N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
verband met kindermishandeling. Dit verband verliest OR (unadjusted): 3.10
significantie wanneer voor andere factoren wordt
gecontroleerd.

Religie (Mahoney et al., 2001, review)

Een letterlijke interpretatie van de bijbel houdt
verband met het gebruik van spanking en slaan ter
disciplinering

Geen meta-analytische bevindingen

Religie (Rodriguez & Henderson, 2010, crosssectioneel)

Ouders die er een meer letterlijke vertaling van de
Bijbel op nahouden, zijn meer geneigd tot het
overgaan tot fysiek geweld tegen kinderen

N = 207 gelovigen (Christians)
r=.30

Risicofactoren demografisch/design Conclusie studie
studie

Statistische bevindingen

Sociaal economische status (SES) (Stith et al., 2009,
meta-analyse, 155 studies, gemiddelde kwaliteit
van de studies: 1.83 (schaal van 0-4,
standaarddeviatie van .06), mediaan/modus
studiekwaliteit: 2, allen studies met controlegroep)

Een lage SES houdt verband met kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=-.28, r=-.14

Sociaal economische status (SES) (Black et al.,
2001b, review)

In verschillende studies wordt een verband gevonden Geen meta-analytische bevindingen
tussen een lage SES en kindermishandeling

Sociaal economische status (SES) (Brown et al.,
1998, prospectief longitudinaal)

Een lage SES houdt verband met kindermishandeling

N = 644 gezinnen
OR: 3.74

Sociaal economische status (SES) (Mersky et al.,
2009, prospectief longitudinaal)

Een lage SES houdt verband met kindermishandeling

N = 1411 ouders
OR: 1.50

Sociaal economische status (SES) (Sidebotham &
Heron, 2006, prospectief longitudinaal)

Een lage SES houdt verband met kindermishandeling

N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
OR: 11.02

Sociaal economische status (SES) (Alink et al., 2011, Een lage SES verhoogd het risico op
retrospectief)
kindermishandeling

N = 1100 beroepskrachten, 15 AMK’s, bijna 2000
scholieren
OR: 1.70

Sociale steun (Stith et al., 2009, meta-analyse, 155
studies, gemiddelde kwaliteit van de studies: 1.83
(schaal van 0-4, standaarddeviatie van .06),
mediaan/modus studiekwaliteit: 2, allen studies
met controlegroep)

Weinig sociale steun houdt verband met
kindermishandeling

Gecombineerde effectgrootte: d=-.36, r=-.18

Sociale steun (Black et al., 2001b, review)

Ouders die hun kinderen mishandelen, beschikken
over minder sociale steun dan ouders die hun
kinderen niet mishandelen

Geen meta-analytische bevindingen

Sociale steun (Sidebotham & Heron, 2006,
prospectief longitudinaal)

Een zwak sociaal netwerk verdubbelt de kans op
kindermishandeling

N = 14,893 moeders, 14,256 kinderen
OR: 1.78

Sociale steun (Coohey, 1996, cross-sectioneel)

Moeders die hun kinderen mishandelen, beschikken
over significant minder emotionele en daadwerkelijk
ontvangen steun dan ouders die hun kinderen niet
mishandelen

N = 150 mishandelende moeders, 150 controlegroep
Er waren significant minder bronnen van emotionele
steun (12.19 tegen 15.65) en ook op andere vlakken van
daadwerkelijk ontvangen steun scoorden deze moeders
significant lager

Sociale desorganisatie (Black et al., 2001b, review)

Armoede, als buurtkenmerk, hangt samen met het
optreden van fysieke kindermishandeling

Geen meta-analytische bevindingen

Sociale desorganisatie (Coulton et al., 2007,
review)

Verschillende buurtkenmerken hangen samen met
verschillende vormen van kindermishandeling

Geen meta-analytische bevindingen

Sociale desorganisatie (Freisthler et al., 2006,
review)

Verschillende buurtkenmerken hangen samen met
verschillende vormen van kindermishandeling

Geen meta-analytische bevindingen

Risicofactoren seksueel misbruik binnen het gezin
Risicofactoren ouder/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geschiedenis van seksueel misbruik (Jespersen et al.,
2009, meta-analyse, 24 studies, geen informatie over
design studie, allen studies met controlegroep)

Plegers van seksueel kindermisbruik hebben
significant vaker een geschiedenis van seksueel
misbruik dan plegers van niet-seksuele delicten

OR: 3.36

Geschiedenis van seksueel misbruik (Paolucci et al.,
2001, meta-analyse, 37 studies, merendeel
retrospectief-longitudinaal, allen studies met
controlegroep)

Een geschiedenis van seksueel misbruik heeft invloed
op daderschap van seksueel kindermisbruik

Effectgrootte: d=.16

Geschiedenis van seksueel misbruik (Whitaker et al.,
2008, meta-analyse, 89 studies, 85 case-control, 4
cross-sectioneel, allen studies met controlegroep)

Plegers van seksueel kindermisbruik hebben vaker
een geschiedenis van misbruik dan a. plegers van
niet seksuele delicten en b. niet plegers

Effectgrootte (a): d=.44
Effectgrootte (b): d=.59

Geschiedenis van seksueel misbruik (Black et al.,
2001a, review)

Een geschiedenis van seksueel misbruik houdt
verband met seksueel kindermisbruik

Diverse studies vinden een verband, met OR’s tot
11.7

Geschiedenis van seksueel misbruik (Finkelhor et al.,
1997, retrospectief)

Een geschiedenis van seksueel misbruik houdt
verband met seksueel kindermisbruik van het eigen
kind

N = 1000 ouders
OR: 2.3

Geschiedenis van seksueel misbruik (Simons et al.,
2008, retrospectief)

Vergeleken met verkrachters rapporteren plegers
van seksueel kindermisbruik vaker een geschiedenis
van seksueel misbruik

N = 269 zedendelinquenten
73% vs. 43%

Geschiedenis van seksueel misbruik (McCloskey &
Bailey, 2000, retrospectief cross-sectioneel)

Slachtofferschap van seksueel misbruik van de
moeder houdt verband met slachtofferschap van
seksueel misbruik van de dochter

N = 179 families
OR: 3.6

Seksuele gedragingen (Whitaker et al., 2008, metaanalyse)

Plegers van seksueel kindermisbruik scoren hoger op
(a) seksuele externaliserende problematiek, (b) sex
drive, (c) deviante seksuele interesses en (d)
sexualized coping dan plegers van niet-seksuele
delicten

Effectgrootte (a): d=.68
Effectgrootte (b): d=.25
Effectgrootte (c): d=.30
Effectgrootte (d): d=.97

Externaliserende problematiek (Whitaker et al.,
2008, meta-analyse, 89 studies, 85 case-control, 4
cross-sectioneel, allen studies met controlegroep )

Plegers van seksueel kindermisbruik scoren hoger op
diverse externaliserende problemen dan plegers van
niet-seksuele delicten en niet-plegers

Effectgroottes lopend van d=.-16 – d=.76

Verslavingsproblematiek (Whitaker et al., 2008,
meta-analyse, 89 studies, 85 case-control, 4 crosssectioneel, allen studies met controlegroep)

Plegers van seksueel kindermisbruik scoren hoger op
verslavingsproblematiek dan niet-plegers

Effectgrootte: d=.40

Verslavingsproblematiek (Fergusson et al., 1996,
prospectief longitudinaal, misbruik retrospectief
gemeten)

Verslavingsproblematiek (alcohol) van de ouders
hangt significant samen met seksueel misbruik in het
gezin

N = 1265 kinderen (geboortecohort)
β = .086, p < .05

Depressie (Whitaker et al., 2008, meta-analyse, 89
studies, 85 case-control, 4 cross-sectioneel, allen
studies met controlegroep)

Plegers van seksueel kindermisbruik scoren hoger op
depressie dan (a) misbruikers van volwassenen en (b)
niet-plegers

Effectgrootte (a): d=.29
Effectgrootte (b): d=.46

Cognities (Whitaker et al., 2008, meta-analyse, 89
studies, 85 case-control, 4 cross-sectioneel, allen
studies met controlegroep)

Plegers van seksueel kindermisbruik (a) staan meer
tolerant tegenover seks tussen volwassenen en
kinderen en (b) hebben meer cognities die hun
schuldgevoel minimaliseren dan niet-plegers

Effectgrootte (a): d=.49
Effectgrootte (b): d=.54

Sociale problematiek (Whitaker et al., 2008, metaanalyse, 89 studies, 85 case-control, 4 crosssectioneel, allen studies met controlegroep)

Vergeleken met plegers van niet seksuele delicten/
niet-plegers hebben plegers van seksueel misbruik
(a) lagere sociale vaardigheden, (b) meer moeite met
intieme relaties en (c) hogere scores op de variabele
‘eenzaamheid’

Effectgrootte (a): d=.42/d=.28
Effectgrootte (b): d=.42/d=.84
Effectgrootte (c): d=.44/d=1.02

Hechtingsproblematiek (Whitaker et al., 2008, metaanalyse, 89 studies, 85 case-control, 4 crosssectioneel, allen studies met controlegroep)

Vergeleken met niet-plegers hebben plegers van
seksueel misbruik meer hechtingsproblematiek

Effectgrootte: d=.79

Hechtingsproblematiek (McKillop et al., 2012,
retrospectief)

Idee: Hechtingsproblematiek in de volwassenheid
vergroot in combinatie met problemen in (intieme)
relaties de kwetsbaarheid voor het plegen van een
seksueel delict. De hechtingsstijl (state) van plegers
van seksueel kindermisbruik werd onveiliger in de
periode voorafgaand aan hun onset van seksueel
kindermisbruik, vergeleken met hun normale
hechtingsstijl (trait)

N = 107 mannelijke kindmisbruikers

Risicofactoren kind/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Black et al., 2001a, review)

Volgens een studie hebben meisjes een grotere kans
slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan
jongens. Een andere studie vindt geen verschil. De
auteurs stellen dat het moeilijk is studies te
vergelijken, gezien het verschil in rapportage en
leeftijden

Geen meta-analytische bevindingen

Geslacht (Putnam, 2003, review)

Meisjes hebben een grotere kans om slachtoffer te
worden van seksueel misbruik dan jongens

Geen meta-analytische bevindingen
2,5 tot 3 keer zo grote kans voor meisjes
22% tot 29% van alle slachtoffers is een jongen

Geslacht (Fergusson et al., 1996, prospectief
longitudinaal, misbruik retrospectief gemeten )

Het risico op misbruik houdt significant verband met
geslacht; meisjes lopen een grotere kans

N = 1265 kinderen (geboortecohort)
β = .164, p < .0001

(M = 3.77, SD = 1.34) (State)
(M = 3.44, SD = 1.54), t(54) = –2.45, p = .018 (Trait)

Relatie tot pleger (Finkelhor et al., 1990,
retrospectief)

Meisjes worden vaker slachtoffer van een familielid
dan jongens

N = 2626 mannen en vrouwen
29% van de meisjes (N=416) wordt slachtoffer van
een familielid, tegen 11% van de jongens (N=169)

Relatie tot pleger (Banyard et al., 2004, retrospectief
longitudinaal)

Meisjes worden vaker slachtoffer van een familielid
dan jongens

N = 197 mannen en vrouwen
54.7% van de meisjes (N=174) wordt slachtoffer van
een familielid, tegen 24.6% van de jongens (N=106)

Leeftijd (Black et al., 2001a, review)

Het verband tussen leeftijd en slachtofferschap is
niet eenduidig. In een studie worden jongere
kinderen aangemerkt als zijnde kwetsbaarder, maar
andere studies tonen aan de jongeren in hun
tienerjaren een grotere kans lopen om slachtoffer te
worden.

Geen meta-analytische bevindingen

Leeftijd (Putnam, 2003, review)

Het risico op seksueel misbruik neemt toe met de
leeftijd.

Ongeveer 10 procent van de slachtoffers is tussen de
0 en 3 jaar, 30% is tussen 4 en 7 jaar, 25% is tussen 8
en 11 jaar en 33% is 12 jaar of ouder

Leeftijd (Finkelhor et al., 1997, retrospectief)

Kinderen tussen de 13 en 18 jaar lopen een groter
risico om slachtoffer te worden van seksueel
misbruik dan kinderen jonger dan 13 jaar

N = 1000 ouders
Voor kinderen tussen de 13 en 18 bestaat een
relatief risico van 3.2. Voor kinderen tussen de 5 en is
dit 1.9. Van kinderen tussen 0 en 5 en 9 tot 13 is dit
0.2 (misbruik in afgelopen jaar)

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Putnam,
2003, review)

Kinderen met een beperking lopen een groter risico
te worden misbruikt dan kinderen zonder beperking

Geen meta-analytische bevindingen

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Brown
et al., 1998, prospectief longitudinaal)

Kinderen met een beperking lopen een veel groter
risico te worden misbruikt dan kinderen zonder
beperking

N = 644 gezinnen
OR: 11.79

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking:
herhaald slachtofferschap (Sinanan, 2011,
retrospectief)

Eerder onderzoek dat kinderen met een beperking
een grotere kans lopen om herhaald slachtoffer van
misbruik te worden, wordt in deze studie niet
ondersteund. De auteur geeft aan dat hier mogelijk
sprake is van onderrapportage, of dat kinderen met
een beperking niet worden geloofd

N = 3835 registraties seksueel misbruik
Kinderen met een beperking hebben een 41%
kleinere kans om voor herhaald slachtofferschap te
worden geregistreerd

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Kvam,
2000, retrospectief)

Kinderen met een ernstige beperking lopen een
groter risico te worden misbruikt dan kinderen)
zonder een beperking. Ook kinderen met een lichte
beperking lopen een groter risico te worden
misbruikt dan kinderen zonder een beperking.

N = 1293 kinderen
OR: 1.62 en 1.35

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking:
herhaald slachtofferschap (Sobsey & Mansell, 1994,
retrospectief)

Kinderen met een beperking lopen een grote kans
om vaker dan een keer te worden misbruikt

N = 130 kinderen
55.8% (N=130) had veel episodes van misbruik
meegemaakt, 14.4% maakte herhaalde episodes van
misbruik mee

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking: relatie
tot pleger (Sobsey & Mansell, 1994, retrospectief)

Jongere kinderen met een beperking lopen een
groter risico om door een familielid te worden
misbruikt, terwijl oudere kinderen vaker door
leeftijdsgenoten met een beperking worden
misbruikt

N = 130 kinderen
P= 0.012
Geen data over precieze aantallen voorhanden in
Sobsey & Mansell (1994)

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking
(Hershkowitz et al., 2007, retrospectief)

Verhoudingsgewijs veel jongens met een beperking
(zowel een milde als een ernstige beperking) worden
slachtoffer van seksueel kindermisbruik, vergeleken
met het aantal niet-beperkte jongens in de gewone
populatie dat slachtoffer wordt van seksueel
kindermisbruik

N = aangiftes seksueel misbruik van 40.430 kinderen
42.4% en 36.7% tegen 30.2% van de jongens zonder
beperking

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking: geslacht
(Sobsey et al., 1997, cross-sectioneel)

Verhoudingsgewijs veel jongens met een beperking
worden slachtoffer van seksueel kindermisbruik,
vergeleken met het aantal niet-beperkte jongens in
de gewone populatie dat slachtoffer wordt van
seksueel kindermisbruik

N = 1834 kinderen
Op basis van de normale distributie werd verwacht
dat er 103 jongens met een beperking zouden zijn
misbruikt, dat waren er 140, een significant verschil:
Chi-Square: 25.06 (df=1)

Geschiedenis van kindermishandeling (Hindley et al.,
2006, review)

Een geschiedenis van mishandeling wordt in de
verschillende studies als meest consistente
risicofactor aangemerkt voor volgend
slachtofferschap

Geen meta-analystische bevindingen. Tevens wordt
niet onderscheiden naar soort mishandeling

Geschiedenis van kindermishandeling (Finkelhor et
al., 1997, retrospectief)

Kinderen die zijn verwaarloosd, lopen een groter
risico om seksueel te worden misbruikt

N = 1000 ouders
OR: 2.1

Risicofactoren gezin/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Gezinsstructuur (Black et al., 2001a, review)

Kinderen die met één in plaats van twee ouders
samenleven, lopen een verhoogd risico om
slachtoffer te worden van seksueel kindermisbruik

OR’s van 2.2 en 3.1

Gezinsstructuur (Finkelhor et al., 1997, retrospectief)

Kinderen die niet met twee biologische ouders
samenleven, lopen een verhoogd risico om
slachtoffer te worden van seksueel kindermisbruik,
ten opzichte van kinderen die dat wel doen

N = 1000 ouders
OR (misbruik in afgelopen jaar): 3.2
OR (misbruik ooit): 1.8

Stiefvader in huis (Brown et al., 1998, prospectief
longitudinaal)

De aanwezigheid van een stiefvader hangt samen
met een verhoogt risico op seksueel misbruik

N = 644 gezinnen
OR: 3.32

Stiefvader in huis (Mullen et al., 1993, retrospectief)

De aanwezigheid van een stiefvader hangt samen
met een verhoogt risico op seksueel misbruik voor
vrouwen

N = 2250 vrouwen
OR: 2.0

Functioneren gezin (Black et al., 2001a, review)

Gezinnen waarin seksueel misbruik voorkomt, scoren
lager op factoren als gezinscohesie. Daarnaast is er
een verband tussen een slechte band tussen ouders
en het kind en seksueel misbruik. Tevens is er vaker
sprake van seksueel misbruik wanneer ouders
kinderen vaker alleen thuislaten zonder adequate
supervisie

Geen volledige meta-analytische gegevens
OR (slechte band ouders kinderen): 2.6
OR (kind vaker alleen thuis): 3.4

Functioneren gezin (Fergusson et al., 1996,
prospectief longitudinaal, misbruik retrospectief
gemeten )

(a) Een hoge mate van ouderconflicten, (b) een
onveilige hechting tussen ouders en kinderen en (c)
overbescherming door de vader hangen significant
samen met seksueel misbruik

N = 1265 kinderen (geboortecohort)
β (a) = .111, p < .005
β (b) = -.123, p < .001
β (c) = .107, p < .005

Verband tussen religie en seksueel misbruik.
(Stout-Miller, Miller & Langenbrunner, 1998, retrospectief)

Respondenten die een fundamentele protestante
religie aanhangen, hebben een groter risico om
seksueel misbruikt te worden door en familielid dan
personen die geen religie aanhangen

N = 397 studenten
Geen meta-analytische bevindingen
OR: 2.3

Sociaal-economische status (SES) (Black et al., 2001,
review)

In gezinnen waar seksueel misbruik voorkomt, is
gemiddeld een lager inkomen

r= -0.44
OR= 3.37

Risicofactoren seksueel misbruik buiten het gezin
Instellingen
Risicofactoren pleger/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Kelley et al., 1993, review)

Het aantal vrouwelijke plegers in de context van
kinderdagverblijven is hoger dan in gevallen van
seksueel kindermisbruik elders

Percentages aantal vrouwelijke plegers uiteenlopend
van 40-55%

Leeftijd: adolescenten (Moulden et al., 2007,
retrospectief)

Adolescenten zijn verantwoordelijk voor een
aanzienlijk deel van de gevallen van seksueel
misbruik

N = 305 zedendelinquenten
Variërend van 20-30%

Leeftijd: adolescenten (Finkelhor et al., 1988,
retrospectief)

Adolescenten zijn verantwoordelijk voor een
aanzienlijk deel van de gevallen van seksueel
misbruik in de context van kinderdagverblijven

N = 270 gevallen van seksueel kindermisbruik
14%

Relatiestatus (Moulden et al., 2007, retrospectief)

De meeste plegers van seksueel misbruik, zowel
mannelijk als vrouwelijk, waren single

N = 305 zedendelinquenten
56% volwassen mannen (N=163)
58% volwassen vrouwen (N=14)

Seksuele motivatie (Moulden et al., 2007,
retrospectief)

Het merendeel van de mannelijke plegers en alle
vrouwelijke plegers van seksueel misbruik in de
context van de zorgverlening zijn seksueel
gemotiveerd. Een klein deel geeft daarnaast
spanning zoeken en een mentale stoornis als
motivatie.

N = 305 zedendelinquenten
Seksueel gemotiveerd:
99% van de mannen (N=163)
100% van de vrouwen (N=14)
Spanning:
12% van de mannen
15% van de vrouwen
Mentale stoornis:
4% van de mannen
6% van de vrouwen

Gelegenheid (Colton et al., 2010, retrospectief)

De werkvoorkeur van de plegers ging uit naar
functies met simpele toegang tot potentiële
slachtoffers

N = 8 mannelijke kindmisbruikers
Kwalitatieve data

Gelegenheid (Sullivan & Beech, 2004, retrospectief)

Toegang tot potentiële slachtoffers vormde voor een
aanzienlijk deel van de plegers in elk geval een deel
van de motivatie om een bepaalde baan te kiezen

N = 305 mannen in kliniek
Voor 23 van de 41 plegers

Seksuele interesse (Sullivan & Beech, 2004,
retrospectief)

Bijna alle professionele plegers in een kliniek waren
e
zich voor hun 21 bewust van hun seksuele interesse
in kinderen

N = 305 mannen in kliniek voor kindmisbruikers
90.2% (N=41)

maar: een aanzienlijk deel van de professionele
plegers is niet exclusief seksueel geïnteresseerd in
kinderen

24% (N=10): Exclusieve seksuele interesse in
kinderen
76% (N=31): In elk geval ook een interesse in
volwassenen, al dan niet naast de seksuele interesse
in kinderen

Modus Operandi (LeClerc et al., 2005, retrospectief)

Modus operandi houdt verband met
vertrouwenspositie pleger, die makkelijk een hechte
band met het potentiële slachtoffer kan opbouwen

N = 23 kindmisbruikers
Bijna alle mannen (22 van de 23) besteedden veel
tijd met de slachtoffers en gaven hen veel aandacht
en 21 mannen raakten hun slachtoffer eerst op een
niet-seksuele manier aan, dit alles als onderdeel van
de modus operandi

Risicofactoren slachtoffer/design
studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Gallagher, 2000, retrospectief)

In pleeggezinnen veel vaker alleen meisjes als
slachtoffer, in residentiële instellingen veel vaker
alleen jongens als slachtoffer.

N = 65 gevallen van seksueel misbruik in instellingen
In 62 procent van de gevallen van seksueel misbruik
in pleeggezinnen ging het alleen om een meisje als
slachtoffer, tegen 24 procent van de gevallen waarin

alleen een jongen slachtoffer was. In 14 procent van
de gevallen waren zowel een jongen als een meisje
het slachtoffer. In residentiële instellingen ging het in
78 procent van de gevallen om alleen een jongen als
slachtoffer, tegen 22 procent van de gevallen waarin
alleen een meisje slachtoffer was.

Geslacht (Rosenthal et al., 1999, retrospectief)

Meisjes vaker slachtoffer van seksueel misbruik in
instellingen dan jongens

N = 209 gevallen van seksueel misbruik in
instellingen
Van de slachtoffers was 60 procent een meisje (42
van 70)

Leeftijd (Sullivan & Beech, 2004, retrospectief)

Het merendeel van de slachtoffers van seksueel
misbruik in instellingen is prepuberaal

N = 305 mannen in kliniek
Het merendeel van de plegers uit het onderzoek
(71% van 41 plegers) had een slachtoffer van 11 jaar
of jonger

Leeftijd (Gallagher, 2000, retrospectief)

Het merendeel van de slachtoffers van seksueel
misbruik in instellingen is in de leeftijd 12-17

N = 65 gevallen van seksueel misbruik in instellingen
Het merendeel van de slachtoffers uit het onderzoek
(55% van 97) was in de leeftijd 12-17. Echter, een
aanzienlijk deel was in de leeftijd 0-5 of 6-11 (9% en
34%, respectievelijk)

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Putnam,
2003, review)

Een beperking hangt samen met een verhoogd risico
op seksueel misbruik

Geen meta-analytische bevindingen

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Sobsey
& Mansell, 1994)

Het risico voor extrafamiliair misbruik is verhoogd
voor kinderen met een beperking

N = 130 kinderen
47% van de plegers zocht toegang tot hun
slachtoffers via specialized services voor mensen met
een beperking (totaal aantal plegers wordt niet
duidelijk in de studie van Sobsey & Mansell, 1994)

Geschiedenis van kindermisbruik (Hobbs et al., 1999,
retrospectief)

Eerder slachtofferschap van seksueel misbruik is een
risicofactor voor volgend slachtofferschap van
seksueel misbruik

N = 158 kinderen
34% van de slachtoffers van seksueel misbruik
(kinderen in pleeggezinnen en residentiële
instellingen) was al eerder slachtoffer geweest van
seksueel misbruik

Risicofactoren pleger/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Shakeshaft, 2004, review)

Het merendeel van de plegers van seksueel misbruik
in de context van de school is man

Percentages uiteenlopend van 87.3 tot 96% man

Maar: wanneer steekproeven van studenten worden
gebruikt, is het aandeel vrouwelijke plegers groter

Percentage 57% man en 43% vrouw

Geslacht (Moulden et al., 2010, retrospectief)

Het merendeel van de plegers van seksueel misbruik
in de context van de school is man

N = 113 zedendelinquenten
De auteurs vonden 113 mannen en 9 vrouwen (allen
leerkrachten) die waren geregistreerd voor een geval
van seksueel kindermisbruik tussen 1995 en 2002 in
Canada

Alcoholgebruik (Moulden et al., 2010, retrospectief)

Verslavingsproblematiek lijkt geen verband te
houden met seksueel misbruik gepleegd binnen het
schooldomein

N = 113 zedendelinquenten
6% van de mannelijke plegers (N=113) gaf aan onder
de invloed van alcohol te zijn geweest ten tijde van
het delict

Beroep (Shakeshaft, 2004, review)

Leerkrachten die veel ‘alleen-tijd’ met leerlingen
hebben, zoals muziekleerkrachten of coaches,
hebben een grotere kans op het plegen van seksueel
misbruik

Percentage van 25% van de leerkrachten die coach of
muziekleraar was; een ander onderzoek geeft aan
dat leerkrachten die ook coach zijn een drie keer zo
grote kans hebben op het plegen van seksueel
misbruik

School

Beroep (Timmerman, 2003, retrospectief)

Het merendeel van de plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag is leerkracht

N = 112
81%

Beroep (Gallagher, 2000, retrospectief)

Het merendeel van de misbruikers in de context van
school is leerkracht

N = 65 gevallen van seksueel misbruik in instellingen
90% van de plegers is een leerkracht

Populariteit (Shakeshaft, 2004, review, Shakeshaft &
Cohen, 1994, retrospectief)

Leerkrachten die seksueel misbruik plegen zijn vaak
populair. Er is wel een onderscheid tussen plegers
van misbruik op de basisschool en de middelbare
school; de plegers in deze laatste categorie kunnen
zowel als populair als als middelmatig worden
beschouwd

Geen meta-analytische bevindingen, merendeel
kwalitatief

Seksuele voorkeur: geslacht (Shakeshaft & Cohen,
1994, retrospectief)

Mannelijke plegers met mannelijke slachtoffers
kunnen niet per definitie als homoseksueel worden
aangemerkt

N = 225 gevallen van seksueel misbruik
De mannelijke plegers met een mannelijk slachtoffer
(24%) hadden tegelijk een heteroseksuele relatie

Risicofactoren slachtoffer/design
studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Shakeshaft, 2004, review)

Het merendeel van de slachtoffers is een meisje,
maar de aantallen verschillen wanneer je
verschillende soorten studies naast elkaar houdt
(officieel geregistreerde gevallen vs. zelfrapportage)

Percentage meisjes variërend van 54-77%,
percentage jongens variërend van 23-46%

Leeftijd (Moulden et al., 2010, retrospectief)

De meeste slachtoffers van seksueel misbruik
gepleegd door een leerkracht vallen aan te merken
als adolescent

N = 113 zedendelinquenten
60% van de slachtoffers van leerkrachten is
adolescent (12 jaar of ouder). Gemiddeld zijn de
slachtoffers 11.8, en de leeftijden lopen uiteen van 3
jaar tot 16 jaar

Kwetsbaarheid (Shakeshaft, 2004, review)

Kwetsbare kinderen lopen een groter risico
slachtoffer te worden van seksueel misbruik
gepleegd in de schoolcontext. Zij sluiten aan bij de
modus operandi van leerkrachten in de zin dat ze
meer behoefte hebben aan de aandacht die de
leerkracht hen geeft

Geen meta-analytische bevindingen

Risicofactoren pleger/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Beroep (Cense & Brackenridge, 2001, retrospectief)

Als pleger van seksueel kindermisbruik binnen het
sportdomein worden veelal de coaches van de
slachtoffers aangemerkt

N = 6 meisjes, 2 jongens
Alle 8 plegers van seksueel misbruik waren coaches
Dit betreft een kwalitatieve studie met een kleine N

Beroep (Fasting & Brackenridge, 2009, retrospectief)

Als pleger van seksueel kindermisbruik binnen het
sportdomein worden veelal de coaches van de
slachtoffers aangemerkt

N = 19 vrouwen/ slachtoffers seksueel misbruik
Alle 19 slachtoffers van seksueel misbruik waren
slachtoffer van hun coach, in 59 voorvallen
Dit betreft een kwalitatieve studie met een kleine N

Populariteit (Cense & Brackenridge, 2001,
retrospectief)

Gesuggereerd wordt dat ook coaches die hun
pupillen misbruiken populair zijn

N = 6 meisjes, 2 jongens
Kwalitatieve studie

Populariteit (Fasting & Brackenridge, 2009,
retrospectief)

coaches die hun pupillen misbruiken beschikken
veelal over goede sociale vaardigheden, een hoge
mate van zichtbaarheid en een hoog niveau van
seksueel zelfvertrouwen en assertiviteit

N = 19 vrouwen/ slachtoffers seksueel misbruik
Kwalitatieve studie

Sport

Risicofactoren slachtoffer/design
studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Geslacht (Cense & Brackenridge, 2001, retrospectief)

Meer meisjes dan jongens werden slachtoffer van
hun coach. Geen uitspraken qua generalisatie

N = 6 meisjes, 2 jongens
6 meisjes, 2 jongens werden slachtoffer
Dit betreft een kwalitatieve studie met een kleine N

Geslacht (Hartill, 2005, review)

Gesuggereerd wordt dat er een onderbelichting is
van het aantal jongens dat slachtoffer wordt van
seksueel misbruik in het sportdomein

-

Kwetsbaarheid (Cense & Brackenridge, 2001,
retrospectief)

De slachtoffers hebben weinig vrienden, een slechte
relatie met hun ouders of een geïsoleerde positie in
het team

N = 6 meisjes, 2 jongens
Kwalitatieve studie

Risicofactoren sportdomein/design
studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Doelen en afhankelijkheid (Brackenridge & Kirby,
1997, theoretisch artikel)

Diverse studies suggereren dat sporters meer
vatbaar zijn voor de avances van trainers op het
moment dat ze veel te verliezen hebben, namelijk
wanneer ze ver zijn gekomen, maar nog niet het
hoogste niveau hebben bereikt

Uitwerking theorie ‘stage of imminent achievement’

Macht (Cense & Brackenridge, 2001, retrospectief)

Een sporter die net onder het hoogste niveau zit
heeft dermate veel te verliezen en tegelijkertijd ook
nog zoveel te winnen, dat er een sterke mate van
afhankelijkheid en tegelijkertijd ook
ongelijkwaardigheid ontstaat. Deze macht wordt als
op zichzelf staande risicofactor beschouwd

Theorievorming

Macht (Brackenridge & Kirby, 2001, theoretisch
artikel)

Een sporter die net onder het hoogste niveau zit
heeft dermate veel te verliezen en tegelijkertijd ook
nog zoveel te winnen, dat er een sterke mate van
afhankelijkheid en tegelijkertijd ook
ongelijkwaardigheid ontstaat. Deze macht wordt als
op zichzelf staande risicofactor beschouwd

Theorievorming

Situationele omstandigheden (Cense & Brackenridge,
2001, retrospectief)

Verschillende situaties worden aangemerkt als
risicoverhogend

N = 6 meisjes, 2 jongens
Met name 4 situaties genoemd: nationale en
internationale toernooien, tijdens massages, in het
huis van de trainer en wanneer de trainer de pupil
thuisbrengt

Gesloten cultuur (Cense & Brackenridge, 2001,
retrospectief)

De gesloten cultuur van sommige sportclubs wordt
wel genoemd als reden waarom sommige sporters
het misbruik niet (eerder) aankaarten

Theorievorming

Risicofactoren seksueel misbruik katholieke kerk
Risicofactoren pleger/design studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Stoornissen, criminele carrière,
verslavingsproblematiek (Langevin, Curnoe & Bain,
2000, retrospectief)

Er zijn geen significante verschillen tussen priesters
en gewone kindmisbruikers

N = 24 priesters
Geen meta-analytische bevindingen.

Priesters hebben minder, en oudere slachtoffers die
merendeel man zijn vergeleken met de twee
controlegroepen.

N = 30 priesters- kindmisbruiker, 39 gewone
kindmisbruikers, 38 controlepersonen
Geen meta-analytische bevindingen.

Seksueel functioneren (Haywood, Kravitz, Grossman,
Wasyliw, & Hardy, 1996, retrospectief)

N = 1548 priesters
Geen meta-analytische bevindingen

Parafilie (Tallon & Terry, 2008, retrospectief)

Slechts 2% van de priesters heeft pedofiele neigingen

Aanwezigheid van cognitieve vervormingen bij
clergyman (Saradjian & Nobus, 2003, retrospectief )

Cognitieve vervormingen zijn bij clergyman voor een
groot deel hetzelfde als bij gewone kindmisbruikers

Factoren voor risico taxatie (Perillo, Mercado, &
Terry, 2008, retrospectief)

Religieuze daders hebben zelfde risico factoren als
niet religieuze daders

N = 4170 priesters
Geen meta-analytische bevindingen

Kenmerken van priesters (Firestone, Moulden &
Wexler, 2009, retrospectief )

Plegers hebben meestal 1 mannelijke slachtoffer
welke door de pleger wordt betast.

N = 33 priesters
Geen meta-analytische bevindingen

Oorzaken en omstandigheden (Terry et al., 2011,
retrospectief)

Er is niet 1 unieke oorzakelijke factor aan te wijzen

Geen meta-analytische bevindingen

Slachtofferschap seksueel misbruik bij priesters
(Terry, Mercado & Perillo, 2008, retrospectief)

Plegers die zelf misbruikt zijn hebben meer
mannelijke slachtoffers, beginnen eerder en gaan
langer door met plegen, en hebben vaker een
geschiedenis met middelenmisbruik

N = 3738 priesters
Geen meta-analytische bevindingen

Risicofactoren omgeving/design
studie

Conclusie studie

Statistische bevindingen

Rol van de omgeving (Terry & Ackerman, 2008,
retrospectief)

Er is een situationele component aanwezig bij het
ontstaan en voortduren van het seksuele misbruik.

N = 4392 priesters
Geen meta-analytische bevindingen.

N = 14 clergyman
Geen meta-analytische bevindingen

Ongewenste seksuele benadering in (niet-)
katholieke instellingen (Deetman et al., 2011,
retrospectief )

Binnen de groep jongeren die ervaring heeft met
ongewenste seksuele benadering, heeft 21% in een
katholieke instelling gezeten, en 22% in een nietkatholieke instelling

Geen meta-analytische bevindingen.

