Medisch Contact
Strijd tegen kindermishandeling
Publicatie: Nr. 22 - 30 mei 2008
Rubriek: Scoop - Boeken
Bron(nen): 942

Gelukkig is er volop aandacht voor kindermishandeling: in de nieuwsmedia, op het cursussenfront en
in de boekenbranche. Toch zijn er jaarlijks tussen de 107.000 en 160.000 gevallen van
kindermishandeling te betreuren. In een jaar tijd overlijden zo’n veertig tot tachtig kinderen aan de
gevolgen ervan.
Arts en strijder tegen kindermishandeling Paul Pollmann beschrijft in zijn boek Kindermishandeling
inzichtelijk hoe het probleem moet worden aangepakt. Hij doet dit aan de hand van de thema’s
vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie. Het boek begint heel aanschouwelijk met
een aantal casussen. Ze komen uit de jarenlange praktijk van Pollmann als vertrouwensarts bij het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Hij neemt de lezer mee op een zoektocht naar de
aard en oorsprong van de mishandeling. Tegelijk analyseert hij de interactie - of het gebrek eraan tussen hulpverleners. Veel van wat er misgaat, is terug te voeren op onwetendheid, angst of een
overvolle agenda van de hulpverleners.
Vervolgens behandelt Pollmann het gestructureerd en systematisch onderzoek. Want een arts moet
elk vermoeden van kindermishandeling kunnen beargumenteren. Door systematisch de leefwereld
van het kind te onderzoeken, ontstaat een goed beeld van de risicofactoren voor kindermishandeling.
Het boek is over het algemeen helder en overzichtelijk. Maar in sommige hoofdstukken gaat Pollmann
wel erg diep in op de psychoanalyse, hetgeen alleen voor de fijnproevers interessant is. Handig zijn
de links naar websites over duiding en signalering van kindermishandeling.
Niet genoemd, maar ook zinvol is de site van het nieuwe (nog te verschijnen) Tijdschrift
Kindermishandeling: www.kindermishandeling.net. De site is nog in aanbouw. Het tijdschrift gaat om
de drie maanden verschijnen en concentreert zich op beleid en praktijk. De journalistieke redactie
beschrijft wetenschappelijk onderzoek, best practices en beleidsontwikkelingen.
Op 3 juni wordt het eerste nummer aangeboden aan André Rouvoet, de minister voor Jeugd en
Gezin. Dan worden ook de resultaten van een enquête gepresenteerd naar de kennis van
kindermishandeling onder hulpverleners. Deze enquête is nu nog in te vullen op de website van het
tijdschrift. ILS
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