
Kennis Verplicht: 
 

De (on)geborene heeft recht op bemoeizorg 
 
 

J.Kuhn  Raadsonderzoeker 
M.E.Raats   Psychiater 

L.Baggerman   Kinderrechter 

 
             



Belangenverstrengeling 
  

    

Spreker Bedrijf Product Wetenschappelijk 
onderzoek 

Anders, nl: 

M.E.Raats - - - - 

J.Kuhn - - - - 

L.Baggerman - - - - 



Indeling: 

§  - Inleiding 

§  - Positie             Jeugdzorg 

§                             AMK 
§                             RvKB 

§                             Kinderrechter (DVD) 
§  - Praktijkvoorbeeld 

§  - Take-home-message 

§  - Discussie 



§  Risicotaxatie betreffende : 

§                                     
§                         Veiligheid 

§                         Onbedreigde ontwikkeling 



H.Hiilamo  

What could explain the dramatic rise in 
out-of-home placement in Finland in 
the 1990 and early 2000? 

§                  Children and Youth Service Review,31 2009,177-184 



§ Fritz Mattejat 
§ Prof.Dipl.-Psych.Dr.phil. 

§ Helmut Remschmidt 

§ Prof.Dr.med.Dr.phil. 

§ The Children of Mentally ill Parents 

§                               Deutsches Arzteblatt International, 

§                               2008;105(23):413-8 



Hoger mortaliteitsrisico door: 

§  I   meer zwangerschapsrisico’s zoals een te laag  

§      geboortegewicht,slechte neonatale conditie en meer  

§      geboortecomplicaties(artikel Chen) 
§  II  achterstandsgroep betreffende sociaal-economische status en  

§      huisvestingsmogelijkheden.      
§  III lijden aan een ernstige psychiatrische stoornis interfereert met  

§      adequaat ouderschap.(artikel Mombray) 



Carol T. Mombray,Ph.D. et al 

§  Motherhood For Women with 
serious mental illness: 

§  Pregnancy,Childbirth and the 
Postpartum Period 

§                      Amer.J.Orthopsychiat.jan.1995;25-38 



§  Roger T Webb,MSc et al 

§  Death by Unnatural Causes During 
Childhood and early Adulthood in 
Offspring of Psychiatric Inpatients 

§                     ARCH GEN Psychiatry/vol 64,mar 2007,345-352 

§  Yi-Hua Chen,Ph.D. et al 

§  Risk of Death by Unnatural 
Causes During Early Childhood 
in Offspring of Parents With 
Mental Illness 

§                                                     Am J Psychiatry;167:198-205 



§  Risico op overlijden van kinderen 
jonger dan 5 jaar bij ouders met een 
SMI : 

§  2,4 x  hoger dan controle groep 



     
 

    Risico op overlijden van kinderen 
jonger dan 5 jaar bij ouders met een 
SMI  t.g.v. onnatuurlijke 
doodsoorzaak: 

 

    8x hoger dan de controlegroep 



§  Kathryn M.Abel,Ph.D et al 

§  Prevalence and Predictors of 
Parenting Outcomes in a cohort 
of Mothers With Schizofrenia 
Admitted for Joint Mother and 
Baby Psychiatric Care in 
England 

§                                 J Clin Psychiatry 66:6,June 2005 



Terug naar de praktijk: 

 Er zijn zorgen rond moeder en haar ongeboren kind 
Variërend van twijfel of moeder in staat zal zijn om na de geboorte 
zelfstandig voor haar kind te zorgen tot aan de zekerheid dat kind in 
dat geval aan acuut gevaar bloot zal staan  
Daarom melding bij AMK 
 
Sinds 1 januari 2005 is bureau jeugdzorg de centrale toegang tot 
alle jeugdzorg. Het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) 
is onderdeel van het bureau jeugdzorg. 
 
Iedere provincie heeft een bureau jeugdzorg, daarnaast hebben 
Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden een eigen bureau jeugdzorg 
 
Het bureau jeugdzorg beoordeelt of hulp nodig is. 
 
Indien hulp nodig is kan worden verwezen naar vrijwillige 
hulpverlening. 
 Als vrijwillige hulpverlening niet toereikend is (het merendeel van uw 
meldingen) wordt een zorgmelding gedaan bij de raad voor de 
kinderbescherming.  



VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)  

Artikel 3 IRVK 
 
 

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 
genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk 
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende 
lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

 
Het kind staat dus centraal, anders dan bij de WGBO of de BOPZ, waar de 
patiënt/moeder het uitgangspunt is.  



Is het kind ook het nog niet geboren kind?  

 Artikel 1 IRVK 
Voor de toepassing van dit verdrag wordt onder een kind verstaan ieder 
mens jonger dan achttien jaar, …….. 
preambule IRVK 
…. het kind heeft bijzondere bescherming en zorg nodig, met inbegrip van 
geëigende wettelijke bescherming, zowel voor als na zijn geboorte ….  
 

 
Artikel 2 EVRM 
 1. Het  recht van een ieder (everyone) wordt beschermd door de wet. ……. 
 
 
Boek 1 artikel 2 BW (Burgerlijk Wetboek): 

§  Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren 
aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. ……….. 
 
In de praktijk en om strijd met de regelgeving rond abortus te voorkomen 
wordt rechtsbescherming aangenomen vanaf een zwangerschapsduur van 
ongeveer 24 weken. 
 
 



Rechtsbescherming vanaf een zwanger-schapsduur van 
ongeveer 24 weken  

 
 
Kinderbeschermingsmaatregelen: 
§  de ondertoezichtstelling OTS, eventueel vooraf gegaan door   
§  de voorlopige ondertoezichtstelling VOTS,  
§  met daarnaast wel of geen 
§  machtiging uithuisplaatsing 

MUH 
 

en hoe gaat het in de praktijk? 
 
 
 



Boek 1 artikel 254 BW:   
de ondertoezichtstelling  

1.  Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of 
geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en 
andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald 
of, naar is aan te nemen, zullen falen, kan de kinderrechter hem 
onder toezicht stellen van … (een bureau jeugdzorg) 
…….. 
 

§  ernstige bedreiging zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid 
§  andere middelen falen/zullen naar verwachting falen 
§  voor de duur van maximaal een jaar (artikel 1:256 lid 1 BW) 
§  te verlengen op grond van dezelfde criteria (artikel 1:256 lid 2 BW) 
§  wordt verzocht door (pleeg)ouder, raad voor de kinderbescherming 

of openbaar ministerie 
 
 



Boek 1 artikel 255 BW:  
de voorlopige ondertoezichtstelling  

  
De kinderrechter kan hangende het onderzoek de minderjarige 

voorlopig onder toezicht stellen indien dit dringend en onverwijld 
noodzakelijk is. Hij bepaalt de duur van dit voorlopige toezicht op 
ten hoogste drie maanden  
§  -  hangende het onderzoek, er moet dus een verzoek om 

§      ondertoezichtstelling bij de kinderrechter liggen 

§  -   bedoeld voor acute noodsituaties 
§  -   geen hoger beroep mogelijk, dus voor moeder niets tegen te 

§      doen  



Boek 1 artikel 261 BW:  
de machtiging uithuisplaatsing  

1.  Indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en 
opvoeding van de minderjarige  …… kan de kinderrechter …(het 
bureau jeugdzorg)… op haar verzoek machtigen de minderjarige 
gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen.  ….. 

2.  De machtiging kan eveneens worden verleend op verzoek van de 
raad voor de kinderbescherming of van het openbaar ministerie. …. 
 ……. 
 

§  verzoek moet vermelden voor welke voorziening (bv pleegzorg, 
netwerkpleeg, ziekenhuis, tehuis = accommodatie zorgaanbieder 
o.i.d.) de machtiging wordt gevraagd 

§  MUHP kan alleen als er (V)OTS (gevraagd) is, maar behoeft niet 
tegelijk met de (V)OTS gevraagd te worden, afwachten wat de 
(V)OTS biedt is dus mogelijk  



Kinderbeschermingsmaatregelen 

Worden uitgesproken  
§  door de kinderrechter  
§  op grond van een daartoe strekkend verzoek  
§  waarvan belanghebbenden (dus ook moeder) afschrift krijgen 
§  en de behandeling daarvan ter terechtzitting 
§  waarvoor alle belanghebbenden worden opgeroepen 
§  waarna in beginsel hoger beroep mogelijk is (m.u.v. de VOTS) 

hetgeen praktijkproblemen op kan leveren. 
 
 
Uitkomst biedt het SPOEDJE, artikel 800 lid 3 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering:  
      -de kinderrechter beslist op grond van het verzoekschrift  

  -indien de behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk 
en ernstig gevaar voor de minderjarige 

  -deze beschikking (het spoedje dus) verliest haar kracht na verloop van 
twee weken, tenzij belanghebbenden binnen deze termijn in de 
gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken 
 
 



Casus 

§  22-jarige vrouw,opgenomen met IBS 

§  Schizofrenie van het paranoïde type  

§  IBS omgezet in RM 
§  Dwangbehandeling 

§  Ontslag met voorwaardelijke machtiging  
§  Nazorg : ACT-team 

§                 Zwangerschapsgerelateerde psych. 

§                 Verloskunde 



Voorwaarden : 

§  Algemene voorwaarden 

§      pat.stelt zich onder behandeling conform behandelingsplan 

§      pat. onthoudt zich van gevaarlijk gedrag 

§  Bijzondere voorwaarden 

§      medicatiegebruik 

§      acceptatie zorg ACT-team 
§      controle poli zwangerschapsgerelateerde psychiatrie 



Conclusie 
 
      
      De raad voor de kinderbescherming dient in haar overwegingen te 

betrekken : 
 
    -of de veiligheid van het ongeboren kind vraagt dat het onderzoek en 

daarop volgend verzoek om een (V)OTS-MUHP voor de moeder 
verborgen blijft 

 
§  -of dat juist aan te bevelen is dat een gezinsvoogd samen met (de 

kring rond) moeder de mogelijkheden van niet-vrijwillige 
hulpverlening  al in het laatste trimester van de zwangerschap 
onderzoekt, zodat alle betrokkenen op het moment van de geboorte 
weten wat er gaat gebeuren 

 



§  Het in kaart brengen van: 
Oudersschapsscapaciteit 

§  en 

§  Ouderschapsskwaliteit 

§  PCAO 
§  Parenting Capacity:Assessment  

§  Through Observation 



Take home message: 

§  * Bespreek met een pat. met een SMI altijd anticonceptiva gebruik 

§  * Vroege melding bij het AMK zou moeten kunnen  

§    leiden tot een risicotaxatie in uiterlijk het tweede trimester 
§    van de zwangerschap 

§  * Concentratie van begeleiding van deze problematiek op één punt 
§  * Ontwikkelen/toepassen van meetinstrumenten voor adequaat  

§     ouderschap 


