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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 mei 2010
Tijdens het mondelinge vragenuur van 13 april jl. heb ik, naar aanleiding
van een vraag van mevrouw Langkamp, toegezegd u te informeren over
de stand van zaken inzake een eerdere toezegging. Het betreft hier mijn
toezegging van 17 juni 2009 de Gezondheidsraad te vragen mij te
adviseren over de behoefte aan psychiatrische zorg en traumazorg bij
slachtoffers van kindermishandeling en het ter beschikking staande
zorgaanbod.
Ik kan u melden dat ik de Gezondheidsraad kort na deze toezegging om dit
advies heb gevraagd en dat de werkzaamheden vanuit de Gezondheidsraad inmiddels zijn gestart.
Bij het advies staan de volgende vragen centraal:
1. Is er duidelijkheid over welke fysieke en psychische stoornissen
kunnen ontstaan als gevolg van kindermishandeling?
2. Wat is de behoefte aan psychiatrische en traumazorg van de
slachtoffers van kindermishandeling? Is die behoefte vooral klinisch
of sociaal-maatschappelijk van aard?
3. Welke bewezen effectieve interventies op het gebied van behandeling
zijn op dit moment beschikbaar, zowel op klinisch als sociaal-maatschappelijk vlak?
4. Welke wetenschappelijke lacunes zijn er op het gebied van behandeling?
5. Zijn de benodigde interventies over het hele land en voor alle
slachtoffers (kinderen en volwassenen) beschikbaar en toegankelijk?
6. Zo niet, kunt u dan aanbevelingen doen voor het verbeteren van de
beschikbaarheid en toegankelijkheid?
Een commissie van deskundigen stelt het advies op, onder voorzitterschap van prof. dr. E. Schadé, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het
AMC en lid van de Gezondheidsraad. De commissie is op 16 maart jl.
geïnstalleerd. Naar verwachting wordt het advies in februari 2011
uitgebracht.
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Overigens loopt er ook een ambtelijke oriëntatie naar het zorgaanbod. Zo
wordt onder meer in overleg met het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering bezien welke suggesties er vanuit het veld
zijn.
De minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet
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