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Risico- en beschermende factoren 

Op welke risicofactoren moet je letten? 

Risicofactoren bij de ouder en het gezin: 

✓ Ouder met een verleden van mishandeling 

✓ Ouder met een lage scholing 

✓ Ouder met een beperkt cognitief vermogen 

✓ Ouder met een verslaving, psychisch probleem of persoonlijkheidsstoornis 

✓ Ouder met een gebrek aan empathie voor het kind 

✓ Ouder die op een destructieve manier met anderen omgaat 

✓ Ouder met rigide en gebrekkige communicatiepatronen 

✓ Gezinnen met partnergeweld 

✓ Relatieproblemen bij de ouders, waaronder echt- en vechtscheidingen 

✓ Zwangerschap 

✓ Stressfactoren (financiële problemen, werkloosheid, gebrek aan perspectief…) 

✓ Sociaal isolement 

Risicofactoren bij het kind: 

✓ Ongewenst kind 

✓ Kind met een ziekte of handicap 

✓ Kind met een lastige persoonlijkheid, gedrags- of ontwikkelingsprobleem 

✓ Stief-, pleeg- of adoptiekind 

✓ Prematuur geboren kind (verhoogd risico op hechtingsproblemen) 

✓ Kind tussen 0 en 3 jaar (meer kwetsbaar, afhankelijk, eisend en egocentrisch) 

✓ Groot gezin van 3 of meer kinderen 

✓ Beperkte sociale vaardigheden 

Risicofactoren in de omgeving: 

✓ Armoede 

✓ Zwak sociaal netwerk 

✓ Criminaliteit 

✓ Geweld in de leefomgeving 

✓ Gebrek aan adequate kinderzorg 

✓ Sommige culturen waar eer-gerelateerd geweld voorkomt 

✓ Sommige culturen waar genitale verminking voorkomt 
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Op welke beschermende factoren moet je letten? 

Beschermende factoren voor de ouder en het gezin: 

✓ Minder ernstige problematiek en milde symptomen 

✓ Beschikbaarheid andere ouder 

✓ Beschikbaar als ouder in stabiele periodes 

✓ Sociale competenties 

Beschermende factoren voor het kind: 

✓ Creativiteit 

✓ Temperament dat goed bij de ouder past 

✓ Hogere intelligentie 

✓ Sociale competentie 

✓ Gedrevenheid 

✓ Groot probleemoplossend vermogen 

✓ Groot begrip en inzicht in zichzelf en anderen 

✓ Positieve schoolervaringen 

✓ Groot gevoel van zelfwaarde 

✓ Goede band met beschermende volwassenen 

✓ Positieve ervaringen met leeftijdsgenoten 

✓ Veel ontspannende activiteiten 

✓ Oudere leeftijd 

Beschermende factoren in de omgeving: 

✓ Uitgebreid sociaal netwerk 

✓ Contact met hulpverlening 

✓ Positieve kijk op de samenleving 

 

 


