
De gevolgen van babymishandeling

Vergeet uw eigen wensen en behoeften niet! Als het u af en toe te veel wordt 
en u merkt dat u uw geduld verliest, neem dan tijd voor uzelf. Doe iets waarbij 
u zich prettig voelt. Als u het gevoel krijgt dat u uzelf niet meer in de hand 
hebt, dat u ieder moment kan gaan schreeuwen of dat u uw kind wilt slaan, 
loop dan weg, tel tot tien en kalmeer eerst voordat u teruggaat.

In het septembernummer 2003 van dit tijdschrift gaven wij antwoord op de 
vraag: Hoe goed let Nederland op de allerkleinsten als het gaat om mishande-
ling, verwaarlozing en misbruik? Voor beroepskrachten blijkt het niet makkelijk 
te zijn babymishandeling te signaleren. En àls zij het al signaleren zijn de drem-
pels om er met ouders over te spreken.

Het gangbare onderscheid tussen verwaarlozing en mishandeling, geweld 
en pijn, is vanuithet oogpunt van een baby nogal gekunsteld. Voor een jonge 
baby is het uitblijven van voedsel een allesomvattende pijn en dreiging. On-
zorgvuldige en slordige omgang nadert met een kleine baby snel de grens 
van mishandeling: dan gaat het niet om een incident, maar om consequent 
niet de gepaste zorg krijgen.
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Verzorgers doen of laten soms dingen, al dan niet bewust, die de baby ang-
stig maken, pijn doen of in gevaar brengen. De intense afhankelijkheid van 
een kleine baby kan, bijvoorbeeld bij ouders die zelf in hun kindertijd agres-
sief behandeld werden, hele akelige dingen losmaken. Of ouders stellen ei-
sen waar een baby nog niet aan kan voldoen en plaatsen het kind daarmee in 
een onveilige, levensgevaarlijke situatie.

Een moeder legt haar zoontje van twee maanden met zijn hoofd naar bene-
den op haar gestrekte benen (waar hij bij de geringste beweging zal wegglij-
den) en licht toe: “Hij moet leren dat hij moet stilliggen als ik dat zeg.’’

Een vader verschoont de poepbroek van zijn zoontje van drie maanden. Bij 
het uitkleden trappelt het kind met een voetje in de poep. De vader mept hem 
hard op zijn onderlijf en scheldt het kind luid en langdurig uit.

Wat kun je zien?

Baby’s die verwaarloosd of mishandeld worden missen de veiligheid van een 
warm contact en de vrolijke interactie met hun verzorgers, waarin ze ervaren 
wat er met henzelf en met hun omgeving gebeurt. Ze zijn aangewezen op 
zichzelf en op hun eigen vindingrijkheid.

Stil zijn.

Voor veel verwaarloosde en mishandelde baby’s bestaat de enige vorm van 
zelfbescherming uit doen alsof ze er niet zijn. Deze baby’s vluchten door con-
tact passief af te weren. Ze liggen vaak stil, reageren niet op woorden of ge-
luiden uit de omgeving. Ze zien er vaak niet aantrekkelijk of vertederend uit. 
Met hun desolaatheid roepen ze afwending en afkeer op. 

Op eigen kracht

Andere baby’s ontwikkelen een grote zelfredzaamheid. Zij proberen actief te 
overleven en ontwikkelen vaardigheden die hun leeftijd ver vooruit zijn. Ze 
kunnen bijvoorbeeld al heel jong zelf een weggerolde fles terugpakken. Deze 
kinderen hebben een heel hoge spanning in hun lijfje en bewegen zich
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grof en ongecontroleerd. Op schoot of op de arm zijn ze zo ongemakkelijk 
dat het spontane antwoord van de verzorger is om het kind weg te leggen.

Overalert

Er zijn ook baby’s die zeer waakzaam en overalert zijn. Zij proberen voortdu-
rend in het oog te houden wat er in hun omgeving gebeurt.

Niet huilen

Huilen is de natuurlijke hulpkreet van kleine mensenkinderen, waarmee ze 
hun verzorgers naar zich toe halen. Baby’s die ooit zijn aangevallen door hun 
verzorger terwijl ze huilden, trekken daaruit de harde les dat ze dát niet meer 
moeten doen. Vooral baby’s en peuters van psychiatrisch zieke ouders zen-
den geruststellende signalen uit als ze in gevaar komen te verkeren. Ter illus-
tratie: een moeder met een borderline stoornis kan van het ene op het andere 
moment in razende woede ontsteken. Als dat een keer gebeurt tijdens haar 
bezoek op een groep uit huis geplaatste baby’s, raken andere kinderen ern-
stig overstuur. Haar eigen zoontje ligt doodstil zoet te glimlachen: ‘Hier is 
alles in orde, hier moet je niet zijn.’ 

Ontmoedigde verzorgers

Verwaarloosde en mishandelde baby’s roepen met hun uitstraling en gedrag 
ook bij normaal gesproken competente opvoeders negatieve neigingen wak-
ker.  De verwaarloosde baby houdt de verzorger op afstand, maar verdraagt 
ook niet meer dat die hem/haar echt alleen laat. Deze innerlijke strijd komt 
tot uitdrukking in heftige huilbuien of extreem druk gedrag. Dat een kind geen 
nabijheid zoekt bij pijn en stress, maar intimiteit juist als beangstigend er-
vaart, geeft verzorgers het gevoel dat het kind hen niet ‘hoeft’.

Disharmonische ontwikkeling

Verwaarloosde en mishandelde baby’s worden, ook na hun eerste verjaar-
dag, niet altijd onderkend als ‘achter in hun ontwikkeling’ omdat ze zich voor-
al disharmonisch ontwikkelen: met name de zelfstandige overlevers zijn in 
grove motoriek en zelfredzaamheid hun leeftijd vaak flink vooruit.
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Ze lijken ‘vlot voor hun leeftijd’ of ‘intelligent’. Pas bij nadere observatie blij-
ken taalontwikkeling, cognitieve en sociale ontwikkeling ver beneden het 
leeftijdsniveau te liggen. Bovendien wordt zichtbaar dat ze zich allerlei vaar-
digheden hebben eigengemaakt die niet in het gewone ontwikkelingspatroon 
passen. Het gedrag van ‘stille baby’s’ wordt in eerste instantie niet herkend 
als antwoord op gevaar; eerder rijst het vermoeden dat ze doof, zwakbegaafd 
of autistisch zijn.

Wanneer de mishandeling is gestopt, verdwijnen de verdedigingsreacties 
niet zomaar uit het repertoire. Fysieke en psychische reacties blijken zich 
diep te nestelen in het functioneren van de baby en hebben gevolgen voor 
zijn/haar ontwikkeling. Het is niet zo dat baby’s geen pijn ervaren of die snel 
weer vergeten. Integendeel, pasgeborenen blijken gevoeliger voor pijn dan 
oudere kinderen. Bovendien zijn zij kwetsbaarder voor langdurige gevolgen, 
zowel qua pijnbeleving als stressregulatie. De pijn ‘stapelt zich op’ in een 
fysiek geheugen. Baby’s van zes maanden anticiperen op pijn als ze in een 
setting terechtkomen die voor hen pijnlijk was.

Schade in de hersenen

Mishandeling heeft nadelige effecten op de hersenontwikkeling. Uit onder-
zoek blijkt dat, naarmate mishandeling en verwaarlozing vroeger in het leven 
plaatsvindt, langer doorgaat en ernstiger vormen aanneemt, er meer schade 
ontstaat. Verwaarlozing, mishandeling, getuige zijn van geweld en seksu-
eel misbruik zijn te typeren als ‘een vorm van chronische stress’. Het kind 
krijgt een overdosis aan alarmprikkels en dit beïnvloedt de ontwikkeling van 
hersenstructuren, het immuunsysteem, het neurotransmittersysteem en het 
sympathische zenuwstelsel. De hersenen ontwikkelen zich zo dat ze op ge-
vaar zijn afgestemd. Effecten daarvan zijn:

- een grotere kans op het ontwikkelen van zelfdestructief gedrag en agressie;
- verminderde vaardigheden als logisch denken en taalgebruik;
- een verhoogde kans op het ontwikkelen van depressies en stoornissen in 
het (verbale) geheugen;
- hersendelen die angstreacties reguleren worden nadelig beïnvloed. Extreme
stemmingswisselingen kunnen hiervan het gevolg zijn.
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Gevoelsregulatie en emotionele ontwikkeling

Trauma’s in de vroege kindertijd hebben gevolgen voor interpersoonlijke rela-
ties. Onderzoekers vonden verbanden tussen mishandeling en moeilijkheden 
met het reguleren van emoties: mishandelde baby’s en peuters spelen met 
minder plezier en interesse, reageren minder gestrest op toenadering van 
vreemden, maar vertonen vaker driftaanvallen en maken vaker heftige ‘scè-
nes’. Tijdens vrij spel of probleem-oplossingstaken is er bij hen meer angst 
en verdriet te zien. Mishandelde baby’s en peuters ontwikkelen significant va-
ker onveilige hechtingsrelaties met hun verzorgers en deze relaties worden 
meestal getypeerd als ‘desorganisatie/desoriëntatie’. Ook in de contacten 
met andere kinderen ontwikkelen ze vaker negatief en agressief gedrag.

Zelfbeeld

In het dagelijkse contact met de baby spiegelt, imiteert en verwoordt de ver-
zorger wat de baby doet en waarneemt. Het contact met verzorgers biedt 
een basis om onderscheid te leren maken tussen wat de baby verwacht dat 
er gaat gebeuren en wat er echt gebeurt. Baby’s die deze basis missen ma-
ken dat onderscheid niet goed, waardoor zij heftig kunnen reageren op voor 
buitenstaanders relatief eenvoudige ‘conflicten’ of geringe sociale stress.

Reflectie en cognitieve ontwikkeling

Mishandelde peuters praten minder over zichzelf en over hun gevoelens dan 
niet mishandelde kinderen. In onderzoek werden hoge correlaties gevonden 
tussen psychopathologie in de puberteit, de leeftijd waarop de mishandeling 
begon en de ernst en de duur van de mishandeling. 

Beschermende factoren

Baby’s die aangewezen zijn op verzorgers die niet sensitief reageren, ont-
wikkelen uitsluitend een gedragsrepertoire dat daarop aansluit. Kinderen die 
daarnaast ook contact hebben met een meer responsieve verzorger, ontwik-
kelen twee verschillende modellen om op situaties te reageren. Zij blijken 
makkelijker te profiteren van een beter aanbod omdat ook dat ‘spoor’ aange-
legd en beschikbaar is. 
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In gezinnen met meer kinderen functioneren de jongere kinderen vaak net 
wat beter doordat het oudste kind beschermend en responsief optreedt ten 
opzichte van het jongere kind.

Tot slot

Nare ervaringen in de babytijd kunnen diepe sporen trekken in de psychische 
en de neurofysiologische ontwikkeling van een kind en daarmee levenslang 
een ernstig verstorende en beperkende invloed hebben op het functioneren 
in emotioneel, cognitief en sociaal opzicht. Als hulpverleners betrokken ra-
ken bij een gezin in problemen, is het belangrijk om speciale aandacht te 
besteden aan de baby’s.

Baby’s kunnen nog niet zeggen dat ze lijden onder de situatie, maar ze druk-
ken dat in hun houding en gedrag wel uit. Op basis van de aanwijzingen die 
je krijgt door goed te kijken naar het gedrag van de baby en diens interactie 
met de verzorgers en door nauwlettend te registreren welke reacties de baby 
bij jezelf oproept, kun je inschatten of nader onderzoek en handelen nodig is.
Het aankaarten van zorgen roept bij ouders vaak verontwaardiging, boos-
heid, angst en verdriet op. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben en 
begrip voor te tonen, maar het mag nooit de reden zijn om ‘het nog maar even 
aan te zien’.

Juist door vroegtijdig hulp in te schakelen kan de schade beperkt worden en 
is het perspectief op herstel bij behandeling het grootst. Door eraan te wer-
ken dat het kind zich zo veilig mogelijk kan ontwikkelen, neemt de kans dat 
de ouders zelf voor hun kind kunnen blijven zorgen toe.

Orpha Vanderhaegen en Sylvia Nossent werken bij Bureau Babywerk.
Bureau Babywerk ondersteunt met verschillende activiteiten mensen die 

zorg dragen voor jonge kinderen in de samenleving (www.babywerk.net).
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