
Start 

Nachfrage nach Kindern, Erziehung und Familie. 

Kinderen en ouderschap 

Stel aanvullende vragen om met de ouder verder te praten. 

Eigen netwerk 

Stel aanvullende vragen om met de ouder verder te praten over de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk (zie bijlage) 

Kom er later nog 

eens op terug. 

 
  

Sind hier kinder? 

Is de situatie onvoldoende duidelijk of heeft de ouder zelf behoefte om nog verder te praten over hoe het 
met de kinderen gaat en over ouderschap? 

Ontlasten van kinderen 

Breng samen met de ouder de mogelijkheden in kaart om 

kinderen te ontlasten in de situatie met de ouder 

Preventieve ondersteuning van ouders 

Bedenk samen met de ouder welke laagdrempelige 

preventieve activiteit ondersteunend kan zijn 

Preventieve ondersteuning van kinderen 

Bedenk samen met de ouder welke laagdrempelige 

preventieve activiteit voor de kinderen ondersteunend kan zijn 

Zorg 

Bespreek problemen bij de kinderen. Dit kan gaan om problemen die naar buiten gericht zijn of meer naar binnen gericht. Bespreek 

altijd de eventuele angst bij de ouder voor het inschakelen van hulp. 

Ontlasten van ouders 

Breng samen met de ouder de mogelijkheden in kaart om hem 

of haar te ontlasten in de dagelijkse zorg voor en om de 

kinderen 

Zijn de mogelijkheden om de ouder te ontlasten voldoende 
ondersteunend? 

Is de inschatting dat deelname van de ouder aan een 
preventieve activiteit voldoende ondersteunend kan zijn? 

Is er sprake van problematiek bij het kind? 

Heeft de ouder voldoende zicht op eigen mogelijkheden en is het eigen netwerk voldoende ondersteunend? 

Zijn de mogelijkheden om de kinderen te ontlasten 
voldoende ondersteunend? 

Is de inschatting dat deelname van het kind aan een 
preventieve activiteit voldoende ondersteunend kan zijn? 

Heeft u zorgen over de lichamelijke of psychische veiligheid 
van het kind? 

Zorg 

Schakel de huisarts, jeugdgezondheidszorg of toegangsteam 

van de gemeente in 

Zorg 

Volg de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Vraag naar kinderen, ouderschap en gezin. Deze basisvragen vaak standaard bij een intake. Leg altijd uit 

waarom u naar de kinderen vraagt. 

- Heeft u ook kinderen? 

- Hoe is uw verdere gezinssamenstelling en –situatie? 

- Hoe gaat het met uw kinderen? Is dat anders dan voorheen? 

Leg altijd uit waarom u naar de kinderen vraagt. Als er kinderen zijn, ga dan door naar de volgende stap. 

 

Stel aanvullende vragen om met de ouder verder te praten over hoe het met de kinderen gaat en over 

ouderschap. 

- Weten de kinderen van uw situatie? 

- Hoe reageren uw kinderen op de situatie thuis, op school en in de vrije tijd? 

- Ziet u daarin verandering in vergelijking met (bijvoorbeeld) een half jaar geleden? 

- Helpt uw kind in huis of zorgt uw kind voor u? Wat doet uw kind dan en hoe gaat u daarmee om? 

- Vertellen anderen wel eens hoe het met uw kinderen gaat? Denk aan school, kinderopvang, familie. 

Wat vertellen zij en wat vindt u daarvan? 

Vraag door over het ouderschap. 

- Welke invloed heeft uw situatie op uw ouderschap, manier van opvoeden of de wijze waarop u met 

uw kinderen omgaat? 

- Hoe is dat voor u? 

- Wat zouden we moeten bespreken over het hoe met uw kinderen gaat en hoe u daarmee om kunt 

gaan? 

Is de situatie onvoldoende duidelijk of heeft de cliënt zelf behoefte om nog verder te praten over hoe het 

met de kinderen gaat en over ouderschap, ga dan door naar de volgende stap. Is dat niet het geval, kom 

er dan later nog eens op terug. 

 

Stel aanvullende vragen om met de ouder verder te praten over de eigen mogelijkheden en het eigen 

netwerk, zoals: Wat heeft geholpen dat u tot nu toe de zorg voor uw kinderen voor elkaar kreeg of vol kon 

houden? 

Belangrijk voor ouders is: 

- te weten dat zij niet alles alleen hoeven te kunnen en dat zij gerust anderen mogen inschakelen 

- te zorgen voor regelmaat voor het kind 

- dat zij school informeren 

 

Breng samen met de ouder de mogelijkheden in kaart om hem of haar te ontlasten in de dagelijkse zorg 

voor en om de kinderen. Denk daarbij aan: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kinderwerk, sport, scouting, 

leuke dingen met vrienden doen. Voor de kinderen is dit vaak afleiding en een positieve ervaring.  

 

Breng samen met de ouder de mogelijkheden in kaart om kinderen te ontlasten in de situatie met de 

ouder. Denk daarbij aan een vertrouwenspersoon op school, een ander familielid, andere kinderen, het 

steunpunt Mantelzorg of lotgenoten via websites.  

 

Schat in of de mogelijkheden om de ouder en de kinderen te ontlasten voldoende ondersteunend zijn. Als 

dit niet zo is, bekijk dan welke zorg wel toereikend zou zijn. 

 

Informeer de ouder over mogelijke laagdrempelige preventieve ondersteuning aan ouders en kinderen. 

Specifiek voor kinderen en hun ouders zijn er activiteiten zoals KOPPKVO (Kinderen van Ouders met 

Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders) en vormen van opvoedondersteuning. 
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Schat in of deelname van ouders en kinderen aan preventieve ondersteuning voldoende ondersteunend 

is. Als dit niet zo is, ga dan door naar de volgende stap. 

 

Bespreek problemen bij de kinderen. Dat kan gaan om problemen die naar buiten gericht zijn of meer 

naar binnen gericht. Bespreek altijd de eventuele angst bij ouders voor het inschakelen van hulp. 

Is er sprake van problematiek bij het kind? Schakel dan de huisarts, jeugdgezondheidszorg of het 

toegangsteam van de gemeente in. 

Heeft u zorgen over de lichamelijke of psychische veiligheid van het kind? Volg dan de verplichte 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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