Risicofactoren en beschermende factoren als signalen in de praktijk

Balansmodel

Draaglast

Draagkracht

Risicofactoren (-)

Pleger heeft toegang tot kind
Derden hebben geen zicht op kind
Eerdere vermoedens
Letsel door (vermoedelijke)
kindermishandeling
Eerder kind mishandelt, verwaarloost,
misbruikt
Psychiatrische problemen
Verslaving
Verstandelijke beperking
Minimaliseren/ontkennen
aangetoonde
kindermishandeling
Negatieve houding t.o.v. kind
Op jonge leeftijd (jonger dan 18) ouder
geworden
Zelf als kind mishandeld
Eerder geweld tegen personen
Problematische partnerrelatie
Ontoereikende pedagogische
kennis/vaardigheden
Problemen in ouder-kindinteractie
Verkeerde verwachtingen van kind
Emotioneel/fysiek niet beschikbaar
Leeftijd jonger dan 5 jaar
Belaste voorgeschiedenis
(bijvoorbeeld
prematuur)
(ernstige) ziekte of handicap
Gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen
Moeilijk temperament
Ongewenst
Eénoudergezin, stiefgezin en/of groot
gezin
Veel conflicten, huiselijk geweld
Instabiel, onregelmatig leven
Materiële/financiële problemen
(armoede, werkeloosheid, slechte
huisvesting)
Ingrijpende levensgebeurtenissen
Sociaal isolement
Eerdere hulp weinig/niet succesvol
Onvermogen/onwil te veranderen

Beschermende factoren (+)

1. Vermoedelijke
kindermishandeling

2. Ouders

3. Opvoeding en verzorging

4. Jeugdige

Gevoel van competentie, egoveerkracht
Positief zelfbeeld
Bewust van invloed eigen
jeugdervaringen
Positieve jeugdervaringen
Harmonieuze, ondersteunende
partnerrelatie
Steun kunnen vragen
Kunnen profiteren van steun
Emotionele beschikbaarheid
Flexibiliteit

Affectieve band met het kind
Ouderlijke overeenstemming inzake
opvoedingsnormen
Duidelijke grenzen en regels die
begrijpelijk en helder zijn voor het kind
Sociaal vaardig
Positief zelfbeeld
Bovengemiddelde intelligentie
Aantrekkelijk uiterlijk
Goede relatie met ouder/andere
volwassene
Egoveerkracht (stressresistentie)

Steun uit sociaal netwerk (praktisch,
emotioneel, materieel; formeel,
informeel)
5. Leefomstandigheden

Bereid en in staat om te veranderen
6. Hulpverlening

“Uit onderzoek blijken protectieve factoren de negatieve effecten van risicocumulatie voor een deel te kunnen
opheffen. Zo kan het hebben van een ondersteunend sociaal netwerk een buffer vormen tegen de cumulatie van
risicofactoren (Gracia & Musito, 2003; Hashima & Amato, 1994). Volledige uitschakeling van risicocumulatie door
evenveel protectieve factoren is echter nooit aangetoond. In de weinige studies die naar dit vraagstuk gedaan zijn,
blijkt het effect van protectieve factoren moeilijk aantoonbaar te zijn, en als het al gevonden wordt, maar beperkt
van omvang te zijn (Klevens & Whitaker, 2007; Stattin & Magnusson, 1996). Protectieve factoren hebben dus, anders
dan risicofactoren een beperkte betekenis bij het voorspellen van het al dan niet optreden van ernstige opvoed- en
opgroeiproblemen. Het uitgaan van een ‘balansmodel’ waarin verondersteld wordt dat er geen problemen zouden
optreden als er voldoende protectieve factoren zijn is dus niet realistisch. Daarvoor is geen wetenschappelijke
evidentie. Protectieve factoren compenseren de werking van risicofactoren maar voor een deel.”
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