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Samenvatting 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvingen in 

november 2017 een melding van het onverwachte overlijden van een baby aan de gevolgen van 

kindermishandeling. De melding was voor de inspecties aanleiding onderzoek te doen naar het 

handelen van de bij het gezin betrokken professionals en instellingen. In dit onderzoek betroffen 

het de volgende organisaties:  

 de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK),  

 de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (hierna: WSS JB&JR),  

 Careyn Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en  

 ASVZ Ouder & Kind voorzieningen (hierna: ASVZ).  

 

Naar aanleiding van het toezichtonderzoek komen de inspecties tot de volgende conclusies:  

 

De inspecties beoordelen het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming als 

voldoende 

De RvdK heeft, na uitvoering van een gedegen onderzoek, in een navolgbaar rapport beschreven 

wat de ontwikkelingsbedreigingen van de baby zijn en aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan om deze weg te nemen. Ook lichtte de RvdK haar besluit in een persoonlijk gesprek toe. 

Door dit gesprek te voeren was het gezin in de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast is de 

onderbouwing van de conclusie van de RvdK in het raadsrapport van toegevoegde waarde voor de 

organisaties die na het raadsonderzoek uitvoering geven aan jeugdhulp, bij het duiden van de 

ernst en urgentie van de door de RvdK vastgestelde risico’s en bedreigingen voor de baby.  

 

De inspecties beoordelen het handelen van de WSS JB&JR, wat betreft de bescherming 

van het kind, als onvoldoende 

WSS JB&JR heeft zich intensief voor het gezin ingezet. Zij heeft echter beschikbare informatie 

over het gezin onvoldoende vertaald in concrete risico’s voor de baby.  

De belangen van het kind hebben in het denken en handelen van de WSS JB&JR onvoldoende 

centraal gestaan. De WSS JB&JR heeft daarmee niet voldaan aan haar opdracht het kind te 

beschermen.  

 WSS JB&JR heeft de kernboodschap van de RvdK, geformuleerd vanuit het belang van de 

baby, niet als leidraad genomen.    

 Geen van de bij het gezin betrokken professionals van WSS JB&JR is gedurende het traject 

voldoende kritisch geweest of met het handelen de veiligheid van de baby wel voldoende werd 

gewaarborgd, of dat herbezinning op een nieuwe koers noodzakelijk was.  

 



 

 

 Ook missen de inspecties bij WSS JB&JR de reflectie op de vraag wat het voor de ontwikkeling 

van de baby op de lange termijn betekende om op te groeien in een gezinssysteem met 

complexe individuele- en relationele problematiek, terwijl de ouders (in het bijzonder de 

vader) niet meewerkten aan de noodzakelijke hulpverlening.  

 Door gebrek aan reflectie, interne ondersteuning, toetsing en correctie ontbrak het de 

jeugdbeschermer steeds meer aan een eenduidige, in het belang van de baby, geformuleerde 

koers. 

 Ook reflecteerden WSS JB&JR en ASVZ gezamenlijk onvoldoende op het eigen handelen om 

de verhoging van de risico’s voor de baby weer teniet te doen.  

Dit alles had ernstige consequenties voor de kwaliteit van de regievoering en het gezamenlijk 

bewaken van de belangen van de baby. 

 

De inspecties beoordelen het handelen van ASVZ ouder & kind voorziening, wat betreft 

de bescherming van het kind, als onvoldoende 

ASVZ heeft zich intensief ingezet voor het gezin. Zij heeft echter in haar denken en handelen 

zowel het belang van een veilige omgeving voor het kind, als een goede samenwerkingsrelatie 

met de jeugdbeschermer, onvoldoende centraal gesteld. 

 ASVZ voelde zich primair verantwoordelijk voor de vrijwillige hulpvraag van de moeder, 

ondanks dat er sprake was van een jeugdbeschermingsmaatregel en het een complexe en 

risicovolle situatie betrof, die om toezicht en een intensieve samenwerking met de 

jeugdbeschermer vroeg. 

 ASVZ investeerde niet in het belang van een goede samenwerkingsrelatie met de 

jeugdbeschermer. Zij reflecteerden gezamenlijk onvoldoende op het eigen handelen om een 

verhoging van risico’s voor de baby weer teniet te doen.  

 Ook reflecteerden ASVZ en WSS JB&JR gezamenlijk onvoldoende op het eigen handelen om 

de verhoging van de risico’s voor de baby weer teniet te doen.  

 

Vervolg 

 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

De tekortkomingen in dit calamiteitenonderzoek komen overeen met eerdere, door de inspecties 

vastgestelde, tekortkomingen bij WSS JB&JR. Het ging daarbij om: 

 het onvoldoende centraal stellen van het belang van het kind en diens veiligheid;  

 de vraag of de zorg goed genoeg is geweest;  

 tekortkomingen in de regievoering door de jeugdbeschermers; 

 onvoldoende kwaliteit van (veiligheids)plannen, bodemeisen en schriftelijke aanwijzingen. 

De inspecties signaleerden dat WSS JB&JR op organisatieniveau onvoldoende inzicht had in de 

geleverde kwaliteit van de jeugdbescherming. In samenspraak met de inspecties heeft WSS 

JB&JR deze tekortkomingen uitgewerkt in een verbetertraject (‘Verbeteren in dialoog’ en ‘Regie op 

veiligheid’), dat de inspecties intensief en nauwgezet volgden.  



 

 

 

Dit onderzoek bevestigde echter de inschatting van de inspecties dat WSS JB&JR onvoldoende 

progressie boekte met het verbetertraject en dat de eerder geconstateerde tekortkomingen nog 

steeds aan de orde waren.  

Gezien de ernstige uitkomsten van dit onderzoek – afgezet tegen de voortgang van het gevoerde 

verbetertraject – maakten de inspecties zich ernstig zorgen over de verbeterkracht en het 

leervermogen van WSS JB&JR. De inspecties hebben de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht van WSS JB&JR hier direct op aangesproken en de Raad van Toezicht heeft maatregelen 

getroffen.  

Na intensieve gespreksvoering met WSS JB&JR hebben de inspecties besloten om vooralsnog niet 

over te gaan tot het opleggen van een handhavingsmaatregel. Zij hebben vooralsnog vertrouwen 

in de maatregelen die door de Raad van Toezicht genomen zijn. De inspecties zullen de voortgang 

van de uitvoering van deze maatregelen intensief en nauwgezet volgen. Daarbij zullen de 

inspecties steeds opnieuw afwegen of de WSS voldoende resultaten boekt om af te blijven zien 

van de inzet van een handhavingsmaatregel. Zo zullen de inspecties onverwacht en 

steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering in de praktijk toetsen. Daarnaast zullen er geregeld voortgangsgesprekken 

plaatsvinden met WSS JB&JR.  

 

ASVZ, ouder & kind voorzieningen 

De inspecties verwachten van ASVZ (ouder & kind voorzieningen) dat zij binnen drie maanden na 

het verschijnen van dit rapport de noodzakelijk verbeterpunten die voortvloeien uit de in het 

rapport beschreven conclusies uitwerken in concrete maatregelen en deze implementeren.  

 

Careyn, Jeugdgezondheidszorg 

De inspecties stellen vast dat Careyn Jeugdgezondheidszorg zijdelings betrokken is geweest bij 

deze casus. Het is, gezien de bevindingen en uitkomsten van het onderzoek, niet nodig in dit 

rapport specifieke verbetermaatregelen richting Careyn op te nemen. Wel stellen de inspecties 

vast dat het een gemiste kans is dat Careyn gedurende de casus onvoldoende gezien en 

betrokken is als ketenpartner en toezichthouder op de baby door de andere ketenpartners.  
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1     Inleiding 

1.1 Aanleiding en belang 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de 

inspecties) ontvingen in november 2017 van zowel de organisatie ASVZ als de William Schrikker 

Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (hierna: WSS JB&JR) een melding van het 

onverwachte overlijden van een baby aan de gevolgen van kindermishandeling. Ook de betrokken 

gemeente meldde het overlijden van de baby aan de inspecties. Bij het gezin waren meerdere 

hulpverlenende instanties betrokken.  

 

De doodsoorzaak van de jonge baby riep bij de inspecties vragen op over de mate waarin de 

baby/het gezin door de betrokken hulpverlenende instanties en professionals voldoende veiligheid 

was geboden. De melding was voor de inspecties aanleiding om onderzoek te doen naar de 

kwaliteit van het handelen van de bij het gezin betrokken professionals en instellingen die onder 

het toezicht van de inspecties vallen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er sprake was van 

mogelijke (al dan niet structurele) tekortkomingen in het handelen. 

In dit onderzoek betroffen het de volgende organisaties:  

 de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK),  

 WSS JB&JR,  

 Careyn Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en  

 ASVZ Ouder & Kind voorzieningen (hierna: ASVZ).  

 

Het onderzoek van de inspecties is erop gericht dat professionals en organisaties leren van de 

uitkomsten ervan en vastgestelde (structurele) tekortkomingen oplossen en verbeteren, zodat 

dergelijke ernstige calamiteiten in de toekomst voorkomen kunnen worden.  

 

Gedurende het onderzoek van de inspecties vond er ook een strafrechtelijk onderzoek door het 

Openbaar Ministerie (OM) naar de toedracht plaats. De inspecties en het OM stemden de 

voortgang van de beide lopende onderzoeken met elkaar af. Het strafrechtelijk onderzoek van het 

OM was, ten tijde van het schrijven van dit rapport, nog niet afgerond.  

 

1.2 Het onderzoek 

Het onderzoek door de inspecties bestreek de periode vanaf de start van het raadsonderzoek, 

leidend tot de (voorlopige) onder toezichtstelling van de baby tot en met het overlijden van de 

baby in november 2017.  
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De inspecties onderzochten de calamiteit aan de hand van de thema’s ‘Uitvoering ‘hulpverlening’, 

‘Veiligheid’ en ‘Organisatie’ uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd1 van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, domein Jeugd, en aan de hand van de vigerende wet- en 

regelgeving en professionele richtlijnen op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulp.  

  

Mede dankzij de medewerking van alle betrokkenen kregen de inspecties een duidelijk beeld van 

het handelen van de bij het gezin betrokken professionals en hun organisaties in deze ingrijpende 

en complexe casus. De gesprekken met de professionals waren open en kritisch, waarbij 

dilemma’s en gemaakte afwegingen door de betrokken medewerkers werden ingebracht en 

toegelicht. 

 

De inspecties waarderen tevens het open en uitgebreide gesprek dat zij met één van de ouders 

van de overleden baby voerden. De inspecties realiseren zich dat een dergelijk gesprek zwaar en 

emotioneel belastend is.  

 

1.3 Leeswijzer  

In hoofdstuk twee beschrijven de inspecties de conclusies van het onderzoek. Hoofdstuk drie 

bevat de beschrijving van de casus en het verloop van de hulpverlening. Hoofdstuk vier bevat de 

bevindingen van de inspecties. In bijlage één staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten. 

                                                
1   http://toetsingskadervhj.nl/ 
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2 Conclusies inspectieonderzoek 

In dit hoofdstuk geven de inspecties hun conclusies weer. De onderbouwing van deze conclusies is 

terug te vinden in hoofdstuk vier. In dit hoofdstuk wordt verder beschreven welk vervolg de 

inspecties van de WSS JB&JR en ASVZ verwachten.  

 

2.1 Conclusies 

Naar aanleiding van het toezichtonderzoek komen de inspecties tot de volgende conclusies:  

 

De inspecties beoordelen het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming als 

voldoende 

De RvdK heeft, na uitvoering van een gedegen onderzoek, in een navolgbaar rapport beschreven 

wat de ontwikkelingsbedreigingen van de baby zijn en aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan om deze weg te nemen. De RvdK beschrijft zowel de actuele risico’s voor de (ongeboren) 

baby, als de betekenis van deze risico’s voor de ontwikkeling en veiligheid van de baby op de 

lange termijn.  

De geconstateerde risico’s leiden tot het besluit van de RvdK om een OTS te verzoeken, waarbij 

de RvdK benadrukt dat een uithuisplaatsing van de baby enkel te voorkomen is als de ouders 

bereid zijn hulpverlening voor hun complexe individuele- en relationele problematiek te 

accepteren, waaronder plaatsing van de moeder en de baby in een moeder & kind voorziening, 

een gezinsopname of plaatsing in een ouder & kind voorziening2.  

Gedurende het onderzoek heeft binnen de RvdK multidisciplinaire afstemming plaats gevonden 

tussen de onderzoeker en de gedragsdeskundige. Het besluit van de RvdK is onderbouwd in een 

rapport. Ook lichtte de RvdK het besluit in een persoonlijk gesprek toe. Door dit gesprek te 

voeren was het gezin in de gelegenheid om vragen te stellen.  

Deze werkwijze van de RvdK maakt het voor het gezin/het kind transparant en navolgbaar 

waarom de RvdK wel of niet om een maatregel verzoekt. Daarnaast is de onderbouwing van de 

conclusie van de RvdK in het raadsrapport van toegevoegde waarde voor de organisaties die na 

het raadsonderzoek uitvoering geven aan jeugdhulp en op deze wijze de gedachtegang van de 

RvdK kunnen volgen. Een dergelijke aanvulling helpt naar de mening van de inspecties eveneens 

bij het duiden van de ernst en urgentie van de door de RvdK vastgestelde risico’s en bedreigingen 

voor de baby.  

 

                                                
2    In de raadsrapporten wordt op verschillende momenten verwezen op de noodzaak vader te begrenzen, moeder te versterken en 

het kind te beschermen. Daarvoor zijn verschillende concrete oplossingen aangedragen, waarvan die van het moeder-kind traject de 
meeste mogelijkheden op begrenzen van vader en versterking van moeder bieden.  

 De inspecties hanteren in verband met de leesbaarheid van het rapport hiervoor de term moeder-kind traject/voorziening. 
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De inspecties beoordelen het handelen van de WSS JB&JR, wat betreft de bescherming 

van het kind, als onvoldoende 

WSS JB&JR heeft zich intensief voor het gezin ingezet. Zij heeft echter beschikbare informatie 

over het gezin onvoldoende vertaald in concrete risico’s voor de baby.  

De belangen van het kind hebben in het denken en handelen van de WSS JB&JR onvoldoende 

centraal gestaan. De WSS JB&JR heeft daarmee niet voldaan aan haar opdracht het kind te 

beschermen.  

 

Hoewel de inspecties zien dat de jeugdbeschermer zich in deze casus intensief voor het gezin 

inzette en zich betrokken opstelde, concluderen de inspecties dat bij de start van de (V)OTS de 

WSS JB&JR de kernboodschap van de RvdK, geformuleerd vanuit het belang van de baby, niet als 

leidraad genomen heeft.  Zowel bij het betrokken team, de gebiedsmanager, de jeugdbeschermer 

als de gedragsdeskundige hebben de inspecties de inhoudelijke motivering waarom werd 

afgeweken van de kernboodschap van de RvdK niet aangetroffen. Geen van de bij het gezin 

betrokken professionals van WSS JB&JR is gedurende het traject voldoende kritisch geweest of 

met het handelen de veiligheid van de baby wel voldoende werd gewaarborgd, of dat 

herbezinning op een nieuwe koers noodzakelijk was. Ook missen de inspecties bij WSS JB&JR de 

reflectie op de vraag wat het voor de ontwikkeling van de baby op de lange termijn betekende om 

op te groeien in een gezinssysteem met complexe individuele- en relationele problematiek, terwijl 

de ouders (in het bijzonder de vader) niet meewerkten aan de noodzakelijke hulpverlening.  

 

Gedurende de uitvoering van de maatregel (V)OTS zijn meerdere momenten en signalen geweest 

waarop een reflectie bij WSS JB&JR had kunnen plaatsvinden op de ingezette koers en of deze 

nog steeds de meeste passende was, vanuit het belang van de baby. Een dergelijke reflectie had 

mogelijk geleid tot een heroverweging en aanpassing van het handelen. Omdat dit niet gebeurde 

werd niet gesignaleerd dat de gehanteerde afwegingen niet of onvoldoende vanuit het belang van 

de baby geformuleerd waren, waardoor het de jeugdbeschermer steeds meer ontbrak aan een 

eenduidige, in het belang van de baby, geformuleerde koers. Ook reflecteerden WSS JB&JR en 

ASVZ gezamenlijk onvoldoende op het eigen handelen om de verhoging van deze risico’s voor de 

baby weer teniet te doen.  

Dit alles had ernstige consequenties voor de kwaliteit van de regievoering en het gezamenlijk 

bewaken van de belangen van de baby. 

 

De inspecties beoordelen het handelen van ASVZ ouder & kind voorziening, wat betreft 

de bescherming van het kind, als onvoldoende 

ASVZ heeft zich intensief ingezet voor het gezin. Zij heeft echter in haar denken en handelen 

zowel het belang van een veilige omgeving voor het kind, als een goede samenwerkingsrelatie 

met de jeugdbeschermer, onvoldoende centraal gesteld. 
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Hoewel de inspecties zien dat ASVZ zich in deze casus voor het gezin intensief inzette en zich 

betrokken opstelde, concluderen de inspecties dat ASVZ zich in haar denken en handelen 

onvoldoende bewust toonde dat het een complexe en risicovolle casus betrof, die vroeg om 

nadrukkelijk toezicht op de baby en een intensieve afstemming en samenwerking met de 

jeugdbeschermer. ASVZ heeft hierdoor het recht van de baby op een veilige omgeving genegeerd 

en de baby aan risico’s blootgesteld.  

 ASVZ toetste niet of zij, naast het bieden van vrijwillige hulpverlening aan de ouders, de baby 

voldoende bescherming kon bieden, aansluitend bij de jeugdbeschermingsmaatregel die over 

de baby was uitgesproken.  

 Ondanks het feit dat de baby op basis van een ‘kind-indicatie’ in het kader van de jeugdwet 

bij ASVZ geplaatst was, voelde ASVZ zich primair verantwoordelijk voor de vrijwillige 

hulpvraag van de moeder. Geen van de professionals van ASVZ heeft kritische 

kanttekeningen geplaatst bij de vraag in hoeverre de hulpvraag van de moeder ook 

daadwerkelijk als vrijwillig te duiden was, gezien de jeugdbeschermingsmaatregel die aan de 

opname ten grondslag lag.  

 ASVZ investeerde niet in het belang van een goede samenwerkingsrelatie met de 

jeugdbeschermer. Zij reflecteerden gezamenlijk onvoldoende op het eigen handelen om een 

verhoging van risico’s voor de baby weer teniet te doen.  

  

2.2 Vervolg 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

De tekortkomingen in dit calamiteitenonderzoek komen overeen met eerdere, door de inspecties 

vastgestelde, tekortkomingen bij WSS JB&JR. Het ging daarbij om: 

 het onvoldoende centraal stellen van het belang van het kind en diens veiligheid;  

 de vraag of de zorg goed genoeg is geweest;  

 tekortkomingen in de regievoering door de jeugdbeschermers; 

 onvoldoende kwaliteit van (veiligheids)plannen, bodemeisen en schriftelijke aanwijzingen. 

De inspecties signaleerden dat WSS JB&JR op organisatieniveau onvoldoende inzicht had in de 

geleverde kwaliteit van de jeugdbescherming. In samenspraak met de inspecties heeft WSS 

JB&JR deze tekortkomingen uitgewerkt in een verbetertraject (‘Verbeteren in dialoog’ en ‘Regie op 

veiligheid’), dat de inspecties intensief en nauwgezet volgden.  

 
Dit onderzoek bevestigde echter de inschatting van de inspecties dat WSS JB&JR onvoldoende 

progressie boekte met het verbetertraject en dat de eerder geconstateerde tekortkomingen nog 

steeds aan de orde waren.  
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Gezien de ernstige uitkomsten van dit onderzoek – afgezet tegen de voortgang van het gevoerde 

verbetertraject – maakten de inspecties zich ernstig zorgen over de verbeterkracht en het 

leervermogen van WSS JB&JR. De inspecties hebben de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht van WSS JB&JR hier direct op aangesproken en de Raad van Toezicht heeft maatregelen 

getroffen.  

Na intensieve gespreksvoering met WSS JB&JR hebben de inspecties besloten om vooralsnog niet 

over te gaan tot het opleggen van een handhavingsmaatregel. Zij hebben vooralsnog vertrouwen 

in de maatregelen die door de Raad van Toezicht genomen zijn. De inspecties zullen de voortgang 

van de uitvoering van deze maatregelen intensief en nauwgezet volgen. Daarbij zullen de 

inspecties steeds opnieuw afwegen of de WSS voldoende resultaten boekt om af te blijven zien 

van de inzet van een handhavingsmaatregel. Zo zullen de inspecties onverwacht en 

steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering in de praktijk toetsen. Daarnaast zullen er geregeld voortgangsgesprekken 

plaatsvinden met WSS JB&JR.  

 

ASVZ, ouder & kind voorzieningen 

De inspecties verwachten van ASVZ (ouder & kind voorzieningen) dat zij binnen drie maanden na 

het verschijnen van dit rapport de noodzakelijk verbeterpunten die voortvloeien uit de hierboven 

beschreven conclusies uitwerken in concrete maatregelen.  

In dit verbeterplan moet in ieder geval aandacht zijn voor het feit dat, wanneer ASVZ vrijwillige 

hulpverlening biedt naast een jeugdbeschermingsmaatregel, dit om een aangepaste werkwijze 

van ASVZ vraagt. Een werkwijze waarbij zowel oog is voor de vrijwillige, dan wel opgelegde 

doelen voor de ouder(s), als voor de ontwikkelingsbedreigingen van de baby.  

 

De inspecties zijn van oordeel dat ASVZ als eerste moet onderzoeken of zij een dergelijk aanbod 

wil bieden en zo ja:  

- op welke wijze zij hieraan kan voldoen; 

- welke verbetermaatregelen hiervoor nodig zijn; 

een onderdeel van deze verbetermaatregelen moet in ieder geval de wijze waarop ASVZ het 

toezicht op de baby en de ouder(s) organiseert, in afstemming met de betreffende 

jeugdbeschermer zijn.  

 

Na ontvangst van het verbeterplan, organiseren de inspecties een gesprek met de bestuurder van 

ASVZ om het verbeterplan te bespreken. 

 

Careyn, Jeugdgezondheidszorg 

De inspecties stellen vast dat Careyn Jeugdgezondheidszorg zijdelings betrokken is geweest bij 

deze casus. Het is, gezien de bevindingen en uitkomsten van het onderzoek, niet nodig in dit 

rapport specifieke verbetermaatregelen richting Careyn op te nemen.  
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Wel stellen de inspecties vast dat Careyn gedurende de casus onvoldoende gezien en betrokken is 

als ketenpartner en toezichthouder op de baby door de andere ketenpartners. Dit is een gemiste 

kans aangezien de jeugdgezondheidszorg een divers hulpaanbod voor toekomstige en nieuwe 

ouders heeft. Hoe Careyn dit gegeven, de betekenis en mogelijke oorzaken hiervan verder oppakt 

en uitwerkt, zal meegenomen worden in het reguliere toezicht van de inspecties. 
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3 Casus en verloop (jeugd)hulpverlening 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van het verloop van de jeugdhulpverlening aan en 

interventies bij het gezin. De gebeurtenis heeft betrekking op een jong gezin, bestaande uit een 

vader, een moeder en een baby, inwonend bij hun (schoon)ouders.  

 

 

Bovenstaande tijdlijn is opgenomen om een overzicht te geven. De contactmomenten van WSS 

JB&JR als ook ASVZ zijn beperkt tot de belangrijkste momenten voor het overzicht. Ook zijn niet 

alle afstemmingsmomenten tussen deze hulpverleners niet opgenomen.  

 

3.1 Ongeboren baby 

Eind januari 2017 ontving de RvdK een verzoek tot onderzoek in verband met zorgen over de dan 

nog ongeboren baby. Er waren zorgen dat de zeer complexe, meervoudige, individuele- en 

relationele problematiek van de beide ouders een bedreiging vormde voor de ontwikkeling en 

veiligheid van het nog ongeboren kind. De noodzakelijke hulpverlening voor de ouders (en 

daarmee de baby) werd met name door de vader niet geaccepteerd, waarbij de moeder niet bij 

machte was tegen de vader in te gaan. De bij het gezin betrokken grootouders waren niet in staat 

om dit patroon te doorbreken.  

 

De RvdK vroeg de kinderrechter om een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) uit te spreken. 

Dit om de ouders te motiveren voor de noodzakelijke hulpverlening en hen te wijzen op de risico’s 

voor de ontwikkeling van de baby. De RvdK startte tegelijkertijd een raadsonderzoek.  

De rechter stelde eind januari 2017 de ongeboren baby voorlopig onder toezicht van WSS JB&JR, 

waarbij de RvdK benadrukte het van groot belang te vinden dat de moeder hulp zou krijgen bij 

het weerbaarder worden tegen het bepalende gedrag van de vader.  
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Concreet werd benoemd in de rapporten dat dit kon in een ‘moeder-kind traject’ of 

‘gezinsopname’ dan wel een ‘ouder-kind traject’ 3, naast de noodzaak van hulpverlening voor de 

individuele problematiek van de beide ouders.  

 

De jeugdbeschermer van WSS JB&JR ging in gesprek met het gezin en de moeder. Deze 

probeerde de moeder te motiveren voor een moeder & kind voorziening.  

De moeder stelde echter dat zij de baby samen met de vader wilde opvoeden en niet open stond 

voor hulpverlening waar de beide ouders niet samen konden wonen. Voor andere hulpverlening, 

zoals intensieve ambulante gezinshulp, stond de moeder wel open. 

De jeugdbeschermer vulde de veiligheidslijst in. Deze scoorde hoog op onveiligheid voor het dan 

nog ongeboren kind. De jeugdbeschermer besprak het gezin en de uitkomsten van de 

veiligheidslijst in de casuïstiekbespreking4. Tijdens deze bespreking werd besloten niet in te 

zetten op een plaatsing bij een moeder & kind voorziening omdat de deelnemers op dat moment 

onvoldoende basis zagen voor een machtiging uithuisplaatsing.  

Dit omdat:  

 de ouders stelden dat bepaalde informatie van de RvdK over de risico’s verouderd was; 

 de ouders mee wilden werken aan de vrijwillige hulpverlening en de kinderrechter een 

verzoek tot uithuisplaatsing dan zou afwijzen; 

 de moeder stelde voor de baby te zullen kiezen (en niet voor de vader) mocht dit nodig zijn;  

 de moeder liet zien dat zij gemotiveerd was, zich aan afspraken hield en leerbaar was;  

 de moeder niet gemotiveerd was voor een vrijwillige plaatsing in een moeder & kind 

voorziening.  

 

Besloten werd, in plaats van een moeder & kind voorziening, intensieve ambulante 

gezinsbegeleiding (IAG) in te zetten na de geboorte van de baby, gericht op het vergroten van de 

(praktische) zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouder(s) bij het zorgdragen voor een 

baby. De achterliggende gedachte van het team was dat met de inzet van IAG een actueel beeld 

van het gezin kon worden verkregen. Tevens was er dan een opbouw van het dossier.  

De jeugdbeschermer organiseerde IAG bij de organisatie Prisma5. De jeugdbeschermer regelde 

dat IAG al voor de geboorte van het kindje startte bij het gezin met ondersteunende gesprekken.  

  

                                                
3  In de raadsrapporten wordt op verschillende momenten verwezen op de noodzaak vader te begrenzen, moeder te versterken en het 

kind te beschermen. Daarvoor zijn verschillende concrete oplossingen aangedragen, waarvan die van het moeder-kind traject de 
meeste mogelijkheden op begrenzen van vader en versterking van moeder bieden.  

 De inspecties hanteren in verband met de leesbaarheid van het rapport hiervoor de term moeder-kind traject. 
4  In de casuïstiekbespreking nemen jeugdbeschermers uit het kernteam deel. De gebiedsmanager is voorzitter van de bespreking.  
 Via een vast format wordt casuïstiek door een jeugdbeschermer ingebracht op een casusoverzicht. Een casus dient ingebracht te 

worden bij de start, bij evaluaties en bij kernbeslissingen. Daarnaast kan een jeugdbeschermer altijd een casus inbrengen ter 
bespreking. De gedragswetenschapper moet betrokken worden bij kernbeslissingen, maar is geen vaste deelnemer aan de 
casuïstiekbespreking. 

5  Prisma is een organisatie voor ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking variërend van ondersteuning thuis, 
zorgexpertise, tijdelijke opvang tot aan begeleid wonen. Prisma is niet betrokken bij het onderzoek, gezien hun korte betrokkenheid 
bij het gezin.  
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Medio maart 2017 ontstonden er zorgen over de groei van de ongeboren baby en volgde een 

ziekenhuisopname van de moeder. De IAG-begeleider startte met gesprekken. De vader gaf keer 

op keer aan niet mee te willen werken en stelde zich (verbaal) agressief op richting de 

jeugdbeschermer. Ook volgde de vader de adviezen van de jeugdbeschermer, gericht op een 

gezonde ontwikkeling van de ongeboren baby, niet op. De jeugdbeschermer meldde dit aan de 

kinderrechter in een rapportage ter voorbereiding op het aflopen van de VOTS. 

 

Eind maart 2017 werd het raadsonderzoek afgerond met een verzoek aan de kinderrechter om de 

ongeboren baby onder toezicht te stellen van WSS JB&JR voor de periode van één jaar.  

De RvdK benoemde in haar rapport de diverse ontwikkelingsbedreigingen die er voor de baby zijn 

en stelde nadrukkelijk aan welke voorwaarden moest worden voldaan om de zorgen rondom de  

(nog ongeboren) baby af te wenden. Eén van de voorwaarden van de RvdK was dat de moeder 

weerbaar(der) werd, zodat zij minder afhankelijk van de vader was en kon opkomen voor haar 

eigen belangen en die van haar kind. Alleen, zo stelde de RvdK, als de ouders zowel hulpverlening 

voor hun individuele- als relationele problematiek als plaatsing van de moeder en de baby in een 

moeder & kind voorziening zouden accepteren, was er volgens de RvdK geen grond voor een 

uithuisplaatsing. Een (V)OTS was volgens de RvdK nodig zodat, waar nodig, vanuit dwang in het 

belang van de baby gehandeld kon worden.  

De kinderrechter nam het verzoek van de RvdK over en sprak een OTS uit voor de duur van één 

jaar.  

 

3.2 Baby te vroeg geboren 

De moeder verbleef sinds medio maart 2017 in het ziekenhuis, waar in april de baby zes weken te 

vroeg werd geboren. Na de geboorte verbleef de baby nog ruim vijf weken in het ziekenhuis.  

 

Eén dag na de geboorte besprak de jeugdbeschermer het gezin in de casuïstiekbespreking van 

WSS JB&JR. Hier werd het eerdere besluit, inzetten op intensieve ambulante begeleiding, 

bekrachtigd. Het team hanteerde hierbij de volgende overwegingen:  

 er was binnen het team twijfel over de kwaliteit van de raadsrapportages in algemene zin; 

 de ervaring van het team was dat de kinderrechter in de betreffende regio steeds meer eisen 

stelde aan  de onderbouwing bij het toekennen van een jeugdbeschermingsmaatregel. De 

inschatting was dat er niet voldoende feitelijkheden waren om een machtiging uithuisplaatsing 

te onderbouwen ; 

 het team concludeerde dat, omdat de RvdK zelf niet om een machtiging uithuisplaatsing had 

gevraagd, de noodzaak hiertoe blijkbaar nog niet aanwezig was.  

 

Besloten werd dat de baby, zodra het ontslagen was uit het ziekenhuis, onder strikte voorwaarden 

(bodemeisen), vastgelegd in een veiligheidsplan, met intensieve ambulante gezinsbegeleiding met 

de ouders mee naar huis kon.  
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Als risico’s werden benoemd dat de vader niet wilde meewerken aan de hulpverlening en zich te 

bepalend opstelde richting de moeder. Ook de weigering van de beide ouders om mee te werken 

aan een moeder & kind voorziening werd als een risico gezien.  

De jeugdbeschermer bleef bij de ouders benadrukken dat zij constructief met elkaar moesten 

samenwerken in het belang van de baby. De moeder leek hier voor open te staan, maar de vader 

bleef weerstand vertonen richting de jeugdbeschermer en weigerde verder contact. Het lukte de 

jeugdbeschermer hierdoor niet om de bodemeisen met de beide ouders te bespreken.  

Gezien de opstelling van de vader nam de jeugdbeschermer contact op met de gebiedsmanager 

van het team.  

De jeugdbeschermer en gebiedsmanager kwamen tot de conclusie dat de vader aangesproken 

moest blijven worden dat hij mee moest werken. Aan de vader moest in een formeel daartoe 

georganiseerd overleg duidelijk gemaakt worden dat het houden aan de 

(samenwerkings)afspraken, zoals de bodemeisen, in het belang van de toekomst van de baby 

was. Als de vader zich niet aan deze afspraken hield, mocht de baby niet mee naar huis. Ook 

probeerde de jeugdbeschermer via de moeder te bereiken dat de vader zich meer openstelde voor 

een constructieve samenwerking.  

 

Ondertussen werd de JGZ via de registratie bij de gemeente geïnformeerd over de geboorte van 

de baby. De jeugdverpleegkundige nam contact op met de ouders voor een afspraak. Omdat de 

baby nog in het ziekenhuis verbleef werd met de ouders de afspraak gemaakt dat zij de JGZ 

zouden bellen zodra de baby thuis was. De JGZ is door geen enkele ketenpartner, zoals de 

gynaecoloog, de kinderarts, de verloskundige of de jeugdbeschermer, geïnformeerd dat er sprake 

was van een (V)OTS en was niet op de hoogte van de risico’s en welke veiligheidsvoorwaarden 

nodig waren. 

 

Medio mei 2017 ontving de jeugdbeschermer een aantal signalen dat de moeder toch open stond 

voor andere hulp, zoals plaatsing bij een moeder & kind voorziening, zonder de vader. Ook 

ontving de jeugdbeschermer een signaal van huiselijk geweld tussen de ouders. De 

jeugdbeschermer verifieerde de signalen onder andere bij de moeder, die ze echter niet 

bevestigde.  

De jeugdbeschermer besloot het gezin opnieuw in te brengen in de casuïstiekbespreking met de 

vraag of de baby naar huis te laten gaan met ondersteuning in de thuissituatie nog wel 

gehandhaafd kon blijven. Het team vond echter dat eerst het gesprek met de ouders over de 

bodemeisen en het (hulpverlenings)netwerk moest plaatsvinden. Dit gesprek zou op korte termijn 

plaatsvinden in aanwezigheid van de vader. Als (één van) de ouders zich tijdens de bespreking 

van de bodemeisen niet coöperatief zou opstellen, was dit reden om op te schalen en te 

overwegen de baby uit huis te plaatsen.  
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De bodemeisen betroffen een keur aan onderwerpen die qua inhoud, vorm en omvang enorm van 

elkaar verschilden en niet complementair aan elkaar waren: praktische afspraken werden 

afgewisseld met breed geformuleerde voorwaarden, zonder dat uitgewerkt stond wat concreet 

nodig was om hieraan te kunnen voldoen. De voorwaarde dat de ouders aan hun individuele- en 

relationele problematiek moesten werken en wat in dat opzicht van hen verwacht werd, was niet 

als bodemeis opgenomen.  

 

De bodemeisen waren de belangrijkste basisvoorwaarden om de baby naar huis te laten gaan. 

Tijdens de bijeenkomst over de bodemeisen committeerden alle deelnemers, waaronder de 

ouders, zich aan de gestelde bodemeisen.  

Op basis van het commitment van de deelnemers ging de jeugdbeschermer ermee akkoord dat de 

baby een aantal dagen later naar huis mocht.  

 

3.3 De baby is 5 weken oud  

De ouders hadden na de ziekenhuisopname nog recht op een aantal uur kraamzorg en de 

jeugdbeschermer nam, voorafgaand aan het moment dat de baby thuis zou komen, contact op 

met de kraamzorg om dit te organiseren. Vervolgens vertelde de jeugdbeschermer de ouders wat 

zij moesten doen om ervoor te zorgen dat de kraamzorg ook kwam. Toen de baby echter op een 

vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen werd, bleek na het betreffende weekeind de kraamzorg niet 

te zijn gekomen. Omdat de ouders niet alle daartoe benodigde stappen hadden doorlopen. De 

jeugdbeschermer was hier ontstemd over aangezien de kraamzorg dat weekeind de enige 

hulpverlener was die zicht zou hebben bij het gezin.  

Toen de verloskundige na dit weekend bij de ouders langs kwam voor controle wezen de ouders 

op letsel op het lichaam van de baby. Een afspraak met een kinderarts in het ziekenhuis volgde. 

De vader reageerde in het ziekenhuis dermate verbaal agressief, dat hij uit het ziekenhuis 

verwijderd werd. Een dag later, toen de medici, in aanwezigheid van de jeugdbeschermer, 

concludeerden dat het letsel van buitenaf moet zijn toegebracht, reageerde de vader opnieuw 

verbaal agressief op deze mededeling.  

 

De jeugdbeschermer besloot, na overleg met de gedragswetenschapper en de gebiedsmanager 

van WSS JB&JR, om een spoed machtiging uithuisplaatsing aan te vragen bij de kinderechter. De 

redenen hiertoe waren: 

- het geconstateerde letsel; 

- de zorgen die er al waren;  

- het moeizame traject om te komen tot het bespreken van de bodemeisen;  

- het feit dat het de ouders niet gelukt was om de kraamzorg te organiseren en zich daarmee 

niet aan de afspraken hielden; 

- de (verbale) agressie van de vader in het ziekenhuis richting verschillende professionals. 
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De kinderrechter kende de spoedmachtiging uithuisplaatsing toe. De baby werd in een crisis 

pleeggezin van William Schrikker Pleegzorg geplaatst. 

 

De jeugdverpleegkundige van de JGZ concludeerde in deze periode dat zij niets meer van de 

ouders vernomen had en belde hen op de dag van de opname in het ziekenhuis om te informeren 

naar de laatste stand van zaken. De moeder vertelde de jeugdverpleegkundige dat de baby 

opnieuw in het ziekenhuis was opgenomen. Zij stelde dat er letsel was geconstateerd en dat 

onbekend was waardoor dit kwam. Een dag later werd de jeugdverpleegkundige ook door het 

ziekenhuis geïnformeerd. Het ziekenhuis vertelde dat de baby ontslagen zou worden uit het 

ziekenhuis en bij een (crisis)pleeggezin geplaatst zou worden.  

Omdat dit een pleeggezin buiten het werkgebied van het betreffende JGZ-team betrof, regelde de 

jeugdverpleegkundige de administratieve overdracht van de baby naar de JGZ in de 

desbetreffende regio.  

De situatie van het gezin werd een dag na de uithuisplaatsing besproken in de casuïstiek-

bespreking van WSS JB&JR. Hier werd het besluit genomen dat terugplaatsing van de baby bij de 

ouders, met ondersteuning van intensieve ambulante begeleiding geen optie meer was. Besloten 

werd alsnog toe te werken naar plaatsing bij een ouder & kind voorziening. Er werd geen aangifte 

gedaan van het letsel van de baby.  

 

De kinderrechter kende, na een zitting, de spoedmachtiging uithuisplaatsing toe voor een periode 

van drie maanden. De kinderrechter stelde in de beschikking dat de vader belanghebbende was 

en dat de hulpverlening zich moest richten op het zo snel mogelijk vinden van een plek waar de 

baby met de beide ouders geplaatst kon worden. Dit zodat beide ouders konden profiteren van de 

hulpverlening en aandacht besteed kon worden aan de emotie/agressie regulering van vader. De  

rechter voegde toe dat het belang van het snel vinden van een plek prefereerde boven het vinden 

van een plek waar beide ouders konden wonen. De rechter gaf het advies aan ouders een plek 

waar moeder en de baby konden wonen, wel te accepteren. Daarbij werd benadrukt dat ook in die 

situatie vader betrokken diende te worden bij de hulpverlening. De rechter gaf de suggestie dat 

logeerafspraken daarvoor een mogelijkheid konden zijn.  

 

3.4 De baby is 6 weken oud  

Tijdens de periode van crisispleegzorg mochten de ouders de baby alleen onder begeleiding zien.  

De begeleiding werd verzorgd door de jeugdbeschermer of collega jeugdbeschermers van WSS 

JB&JR, op locatie van de RvdK. De jeugdbeschermers signaleerden tijdens de bezoeken dat het 

gedrag van de vader richting de moeder en de baby wisselend was, zowel in positieve- als in 

negatieve zin, waarbij de moeder niet altijd bestand was tegen het bepalende gedrag van de 

vader.  
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Medio juli 2017 kwam de bevestiging dat voor de moeder en de baby met ingang van september 

2017 een appartement beschikbaar was bij de ouder & kind voorziening van ASVZ. De plaatsing 

werd toegewezen op basis van een indicatie voor de baby op basis van de jeugdwet. Naast de 

aanmelding stuurde de jeugdbeschermer ook het raadsrapport naar ASVZ. ASVZ beschikte tevens 

over de beschikking van de rechtbank en hanteerde dit als kader.  

De intake bij ASVZ met de moeder vond eind augustus plaats. Tijdens de intake was ook de 

jeugdbeschermer aanwezig. De hulpvraag van de moeder werd besproken en ASVZ vertelde wat 

zij kon verwachten van hun aanbod en begeleiding. Zo zou de begeleiding drie keer per dag op 

een vast moment langs komen en daarnaast ook op niet afgesproken momenten, bijvoorbeeld om 

post langs te brengen of om te kijken hoe het gaat. De begeleiding was tevens bij vragen 24 uur 

per dag op de locatie aanwezig. Ook werd besproken dat de hulpverlening van ASVZ op vrijwillige 

basis was, maar niet vrijblijvend. Tevens werd verteld dat de jeugdbeschermer geïnformeerd zou 

worden als de ouder(s) niet meewerkte(n) of als er zorgen waren over de baby die de 

jeugdbeschermer moest weten.  

Verder werden afspraken gemaakt over de tijden waarop de vader bij de moeder en de baby 

aanwezig mocht zijn. De jeugdbeschermer stelde deze bezoekafspraken vast, namelijk elke 

woensdag de gehele dag en van zaterdagochtend tot zondagavond, zonder begeleiding, buiten de 

vaste begeleidingsmomenten om.  

 

Een week later volgde een tweede intakegesprek waar, naast de moeder en de jeugdbeschermer, 

ook de vader bij aanwezig was. De vader verzocht in dit gesprek om opname bij ASVZ, zodat ook 

hij bij de moeder en de baby kon wonen. De jeugdbeschermer stelde dat dit nu nog niet kon, 

maar dat hier wel met de ouders naartoe gewerkt kon worden zodat zij in de toekomst samen 

konden gaan wonen. De ontwikkelingsbedreigingen die de jeugdbeschermer bij de start van de 

(V)OTS had geformuleerd werden besproken. Zijdelings werd ingegaan op de bodemeisen die de 

jeugdbeschermer in mei 2017, voorafgaand aan de spoeduithuisplaatsing van de baby, met de 

ouders besproken had. Onderwerpen die verder besproken werden waren ondermeer de 

huisregels, waaronder het verbod verdovende middelen te gebruiken, het weerbaar maken van de 

moeder en het eerder geconstateerde letsel bij de baby. Beide ouders committeerden zich aan de 

afspraken.  

 

Begin september is er een laatste begeleid bezoek voor de ouders en de baby, die inmiddels in 

een nieuw crisispleeggezin verbleef. Dit keer verzorgde een professional van ASVZ de begeleiding 

van de ouders. Na het bezoek hoorde de jeugdbeschermer van de pleegouders dat zij zich zorgen 

maakten over het bepalende gedrag van de vader en zijn opstelling richting de baby. De 

begeleider van ASVZ vertelde de jeugdbeschermer eerder de indruk te hebben dat het 

gesignaleerde gedrag vooral te verklaren was vanuit onwetendheid bij jonge ouders voor een 

klein kind te zorgen.  
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Op 11 september 2017 komt de baby, volgens afspraak, een middag in de woning van de moeder 

bij ASVZ om te wennen. Tegen de afspraak in is echter de vader ook aanwezig. Als de 

jeugdbeschermer de vader hierop aanspreekt wordt de vader boos en stelt het recht te hebben 

ook aanwezig te zijn. De jeugdbeschermer wijst de ouders op de afspraken en de noodzaak zich 

hieraan te houden.  

 

3.5 De baby is 23 weken oud  

Een week later stond gepland dat de baby bij de moeder bij ASVZ ging wonen. De betreffende 

ochtend werd de jeugdbeschermer gebeld door ASVZ om te laten weten dat, tegen de afspraak in, 

de vader eveneens naar ASVZ was gekomen.  

De jeugdbeschermer overlegde telefonisch met de gedragswetenschapper van WSS JB&JR, wat nu 

te doen. De jeugdbeschermer schetste de gedragswetenschapper het gezin, de zorgen en de 

vraag wat te doen met de vader die zich niet aan de afspraak hield. De gedragswetenschapper 

was niet in de gelegenheid om het dossier van de baby bij de vraag van de jeugdbeschermer te 

betrekken.  

De jeugdbeschermer en de gedragswetenschapper concludeerden dat het zelfbepalende gedrag 

van de vader vooralsnog niet zou veranderen. De plaatsing van de baby bij de moeder 

opschorten, totdat de vader wel bereid was om mee te werken, was naar hun oordeel niet in het 

belang van de baby en de moeder. Daarom werd afgesproken dat de vader alsnog goedkeuring 

kreeg een gedeelte van de dag bij de moeder en de baby aanwezig te zijn. Ook spraken zij af dat 

de jeugdbeschermer bij ASVZ zou benadrukken dat, als de vader buiten de bezoekafspraken om 

bij ASVZ aanwezig was, hij door de politie moest worden verwijderd. Op die manier zou de 

consequentie van zijn gedrag bij de vader liggen en niet bij de baby of de moeder. Of en op welke 

wijze deze afspraak met ASVZ is gecommuniceerd is onbekend.  

 

Na de plaatsing van de baby volgde een kennismakingperiode6 bij ASVZ. De begeleiders 

observeerden het dagritme, het huishouden, de administratie, de verzorging en ontwikkeling van 

de baby, hoe het met de ouder(s) ging etc. Ook hielp de begeleiding de moeder bij het bepalen 

van begeleidingsdoelen en bij praktische regelzaken. De begeleiders merkten op dat de beide 

ouders liefdevol omgingen met de baby. De woning, de ouders en de baby zagen er verzorgt uit. 

Het individueel plan voor de hulpverlening van ASVZ werd opgesteld met persoonlijke doelen voor 

de moeder en doelen m.b.t. de ontwikkeling van de baby. In tegenstelling tot de ervaringen van 

de jeugdbeschermer, zagen de begeleiders van ASVZ niet het bepalende en agressieve gedrag 

van de vader. Ook zagen zij dat de moeder voldoende weerbaar was ten opzichte van de vader.  

 

                                                
6  Zodra de begeleidingsvragen zijn vastgesteld, worden deze verwerkt naar hulpverleningsdoelen. De begeleiding kijkt dan gericht 

mee op basis van deze vragen en rapporteert hierover. In de kennismakingsperiode zijn de begeleidingsmomenten vooral gericht op 
kennismaken, vertrouwen opbouwen en een algemeen beeld krijgen.  
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Begin oktober 2017 volgde een contactmoment bij de JGZ. De jeugdverpleegkundige was 

geïnformeerd door ASVZ dat een nieuwe ouder met een baby bij ASVZ kwam te wonen. Tijdens 

dit bezoek zag de jeugdverpleegkundige dat het goed ging met de baby. Bij een volgend bezoek 

waren de beide ouders aanwezig. Ook uit dit lichamelijk onderzoek van de baby kwamen geen 

bijzonderheden naar voren. De jeugdzorgverpleegkundige en de jeugdarts wisten tijdens de 

bezoeken niet dat er sprake was van een OTS. Er waren geen afspraken gemaakt over 

veiligheidsvoorwaarden of monitoring. Noch de jeugdbeschermer noch de ASVZ hebben hier met 

de JGZ over afgestemd. 

 

De jeugdbeschermer ontving in september en oktober signalen dat de vader vaker dan 

afgesproken aanwezig was. Deze signalen verifieerde de jeugdbeschermer bij ASVZ. ASVZ vroeg 

dit na, en toetste dit ook tijdens niet afgesproken door aan te bellen en in de woonkamer rond te 

kijken. Vader is door ASVZ niet aangetroffen op momenten dat hij niet aanwezig mocht zijn. De 

jeugdbeschermer ging zelf ook één keer langs, maar trof de vader niet aan.  

 

3.6 De baby is 26 weken oud  

Medio oktober 2017 volgde de eerste evaluatie waar naast de ouders, de jeugdbeschermer en 

professionals van ASVZ aanwezig waren. De ouders vertelden dat zij zich aan de afspraken 

hielden. Ook ASVZ gaf aan dat het goed ging.  

Besloten werd de begeleidingsmomenten terug te brengen van drie naar twee momenten per dag. 

Tevens werd de bezoekregeling van de vader verruimd waardoor hij ook op vrijdag aanwezig 

mocht zijn.  

 

In de periode na de evaluatie richtte de begeleiding zich vooral op de organisatie van praktische 

regelzaken en het begeleiden van fysieke klachten van de moeder. Een enkele keer verzocht de 

moeder om het begeleidingsmoment te verzetten naar een ander moment. Dit deed zij tijdig en 

altijd met een navolgbare reden. Soms werd het moment verzet, soms werd het overgeslagen. De 

jeugdbeschermer werd hier niet van op de hoogte gesteld door ASVZ of door moeder. De vader 

stelde ook graag hulpverlening te willen en werd met hulp van ASVZ aangemeld voor ambulante 

hulpverlening bij ASVZ.  

 

Ter voorbereiding op de volgende evaluatie stuurde ASVZ een mail naar de jeugdbeschermer met 

het verzoek om de wens van de ouders om bij elkaar te wonen als gezin te agenderen voor de 

evaluatie. Hiermee hoopte ASVZ bij de jeugdbeschermer duidelijkheid te krijgen over het 

toekomstperspectief en de voorwaarden waar de ouders aan moesten voldoen om dit te bereiken.  
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3.7 De baby is 30 weken oud 

Medio november was de baby verkouden. De begeleider van ASVZ bezocht de baby en de ouders 

tijdens een begeleidingsmoment op een zaterdagavond. De begeleider schatte in dat er geen 

reden was tot zorg. De baby voelde niet koortsig aan, reageerde alert en maakte contact. Er 

waren geen andere opvallend heden tijdens het bezoek van ongeveer een half uur. 

 

In de nacht werd de begeleider gebeld door de moeder. Zij vertelde dat het niet goed ging met de 

baby. Toen de begeleider bij het appartement aankwam was de ambulance inmiddels gearriveerd 

en werd de baby naar het ziekenhuis gebracht. Een medewerker van ASVZ ging naar het 

ziekenhuis om de ouders te ondersteunen. Ook lichtte ASVZ de bereikbaarheidsdienst van WSS 

JB&JR in. De jeugdbeschermer ontving op maandagochtend het bericht wat er gebeurd was. Ook 

de jeugdbeschermer bezocht de ouders en de baby in het ziekenhuis.  

 

Uiteindelijk bleek het letsel bij de baby dermate ernstig te zijn dat het kwam te overlijden. Uit 

onderzoek bleek later dat de baby als gevolg van kindermishandeling is overleden.  

 

In één van de gesprekken met ASVZ in het ziekenhuis vertelden de ouders dat de vader constant 

in de woning aanwezig was vanaf het moment dat de moeder en de baby er kwamen te wonen.  

ASVZ heeft hier niet van geweten tot het moment dat de ouders het vertelden. Zij hebben ten 

tijde van het verblijf van de moeder en het kind bij ASVZ niets gemerkt van een continue 

aanwezigheid van de vader. 



 

25 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | Inspectie Justitie en Veiligheid 

 

4 Onderbouwing conclusies WSS JB&JR en ASVZ  

In dit hoofdstuk onderbouwen de inspecties de eindconclusies van het onderzoek wat betreft het 

handelen van WSS JB&JR en ASVZ, zoals weergegeven in hoofdstuk twee. In twee paragrafen 

beschrijven de inspecties hoe, voortkomend uit organisatorische tekortkomingen, de professionals 

van WSS JB&JR en ASVZ niet volgens de uitgangspunten en voorwaarden van de RvdK 

handelden, maar ook niet tot een aanpak kwamen die onderbouwde dat nieuw opgedane 

inzichten en ervaringen een wijziging van koers het belang van de baby rechtvaardigde. 

 

4.1 De inspecties beoordelen het handelen van de WSS 
JB&JR, wat betreft de bescherming van het kind, als 
onvoldoende 

In deze paragraaf beschrijven de inspecties de tekortkomingen in het handelen van de 

jeugdbeschermer als gevolg van onvoldoende ondersteuning, toetsing en correctie ervan door de 

gedragswetenschapper, de gebiedsmanager en het basisteam van WSS JB&JR. Bij geen van deze 

betrokken professionals is het belang van de baby leidend geweest in het handelen.  

Als gevolg van het ontbreken van interne ondersteuning, toetsing en correctie ontbrak het de 

jeugdbeschermer aan een inhoudelijke, vanuit de belangen van de baby geformuleerde koers, op 

basis waarvan regie en waar nodig dwang uitgeoefend kon worden.  

 

4.1.1 De gedragswetenschapper wijkt af van de focus van de RvdK op de baby 

De gedragswetenschapper van WSS JB&JR signaleert niet dat de jeugdbeschermer onvoldoende 

gemotiveerd afwijkt van de focus van de RvdK op een veilige omgeving voor de baby. De 

gedragswetenschapper grijpt hierdoor niet (tijdig) in wanneer de gebiedsmanager, het basisteam 

en de jeugdbeschermer in hun handelen de belangen van de baby niet behartigen. 

Omdat in deze casus geen kernbesluiten plaatsvonden, was de gedragswetenschapper niet bij de 

besluitvorming over de baby betrokken. Daarnaast schaalden zowel de gebiedsmanager, het team 

als de jeugdbeschermer niet op richting de gedragswetenschapper. Omdat de 

gedragswetenschapper afhankelijk was van hun initiatief en de casus niet kende, signaleerde deze 

dit niet. Verder beperkte het in de casus eenmalig gegeven advies van de gedragswetenschapper 

aan de jeugdbeschermer zich tot een eenmalig advies voor een actuele urgente situatie. Het 

overlegmoment werd door de gedragswetenschapper niet gebruikt om het handelen van de 

jeugdbeschermer te toetsen. Zo stelde de gedragswetenschapper niet als voorwaarde eerst 

inzage in het dossier te willen hebben, alvorens een advies te geven.  
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Gevolg van dit alles was dat de gedragswetenschapper niet signaleerde dat de jeugdbeschermer 

onvoldoende gemotiveerd afweek van de voorgestelde focus van de RvdK op de baby. Ook toetste 

de gedragswetenschapper niet in hoeverre het eigen advies aansloot bij de belangen van de baby. 

Daarmee week ook de gedragswetenschapper af van de door de RvdK voorgestelde focus op de 

baby.  

Als de gedragswetenschapper de casus inhoudelijk wel had gekend, dan had deze de 

jeugdbeschermer kunnen helpen bij het vertalen van niet-pluisgevoelens in concrete signalen en 

risico’s. Ook had de gedragswetenschapper kunnen benoemen welke aanvullende beschermende 

factoren ingezet moesten worden om de gesignaleerde risico’s te ondervangen.  

 
4.1.2 De gebiedsmanager wijkt af van de focus van de RvdK op de baby 

De gebiedsmanager verantwoordt niet waarom afwijken van de door de RvdK voorgestelde koers 

in het belang van de baby is. De gebiedsmanager:  

 toetst niet of het basisteam het handelen van de jeugdbeschermer conform de richtlijnen en 

uitgangspunten van WSS JB&JR beoordeelt;  

 signaleert niet dat het team onvoldoende onderbouwd afwijkt van de door de RvdK 

voorgestelde focus op het belang van de baby; 

 signaleert niet dat de overwegingen die het team hierbij hanteert, vanuit het perspectief van 

de baby, niet navolgbaar zijn;  

 overweegt niet de jeugdbeschermer, gezien de complexiteit van de casus en de niet-

pluisgevoelens die deze ervaart, het advies te geven op te schalen voor een consult bij de 

gedragswetenschapper.  

4.1.3 Het team wijkt af van de focus van de RvdK op de baby  

Het team onderbouwt niet waarom afwijken van de door de RvdK voorgestelde focus op het 

belang van de baby in het belang van de baby is. Ook heeft het team onvoldoende oog voor de 

niet-pluisgevoelens van de jeugdbeschermer en het dilemma dat volgens deze bepaalde risico’s 

niet onderbouwd kunnen worden.  

De inspecties hebben niet gezien dat het team kritische vragen stelt als de jeugdbeschermer de 

casus in het teamoverleg inbrengt of zegt de grip op het gezin te verliezen.  

De overwegingen die het basisteam hanteert zijn voor de inspecties, vanuit het perspectief van de 

baby, niet navolgbaar. Dit blijkt onder andere uit het volgende:  

 Met het inzetten van IAG wordt de ouders een kans gegeven, zonder dat onderbouwd wordt 

waarom een uithuisplaatsing van de baby niet meer nodig is. De afweging van het team of 

IAG, naast het bieden van praktische zorg in het gezin, ook in staat is de algehele 

problematiek van de ouders te observeren en waar nodig te signaleren, zijn de inspecties niet 

tegengekomen.  
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 Als de jeugdbeschermer zich afvraagt of een uithuisplaatsing van de baby toch nodig is, door 

de moeder en de baby te plaatsen in een moeder & kind voorziening, overtuigen zowel het 

team als de gebiedsmanager de jeugdbeschermer de eerder gekozen koers (IAG) te blijven 

volgen, zonder hierbij afwegingen te formuleren vanuit het belang van de baby.  

 Als de baby met spoed in een pleeggezin wordt geplaatst neemt het team tegelijkertijd het 

besluit de baby en de moeder aan te melden voor een ouder & kind voorziening, zonder hier 

eerst een risico-inschatting voor uit te voeren. Het team toetst niet of dit voor de baby de 

meest wenselijke vervolgstap is en onder welke voorwaarden deze plaatsing verantwoord is. 

Niet gemotiveerd staat wat nodig is voor de veiligheid en ontwikkeling van de baby. Zo 

ontbreekt de overweging waaruit blijkt hoe dit besluit zich verhoudt tot het eerdere advies 

van de RvdK de moeder en de baby in een moeder & kind voorziening te plaatsen, een 

voorziening waarbij de vader juist op afstand van het gezin komt te staan zodat hij voor hen 

geen risico kan vormen.  

 Als de jeugdbeschermer de moeizame communicatie met ASVZ over de opstelling van de 

vader meermalen bespreekt in het team, leidt dit niet tot het besluit directe stappen te 

nemen, de verantwoordelijkheden duidelijker te maken en de twee verschillende koersen 

weer bij elkaar te brengen. De vader wordt hierdoor bevestigd en niet begrensd in zijn neiging 

alles zelf te willen bepalen. 

 Het team adviseert de jeugdbeschermer niet om de casus, ondanks de complexiteit ervan en 

de niet-pluisgevoelens, op te schalen richting de gedragswetenschapper.  

 

4.1.4 De jeugdbeschermer wijkt af van de focus van de RvdK op de baby  

De jeugdbeschermer motiveert niet waarom, gezien de bedreigingen voor de baby, afwijken van 

de focus van de RvdK in het belang van de baby is en de veiligheidsrisico’s doet verminderen.  

Wel ervaart de jeugdbeschermer ten aanzien van het gezin niet-pluisgevoelens, maar deze 

kunnen naar de mening van de jeugdbeschermer nog onvoldoende onderbouwd worden.  

Als de jeugdbeschermer na de bespreking van de niet-pluisgevoelens met het team en de 

gebiedsmanager nog niet gerustgesteld is, onderneemt deze geen verdere stappen, zoals het 

opnieuw inbrengen van de casus in het team of het opschalen naar de gedragswetenschapper.  

 

Het tekort schieten van het team en de gebiedsmanager op het toetsen van het belang van de 

baby leidt tot verdere tekortkomingen in het handelen van de jeugdbeschermer. Tekortkomingen 

die vervolgens door de gebiedsmanager en het team niet gesignaleerd worden. Voor de 

gedragswetenschapper is het handelen van de jeugdbeschermer, de gebiedsmanager en het team 

geheel buiten beeld, waardoor ook deze geen herstelinterventie doet.  
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Door dit alles zijn cruciale tekortkomingen in het handelen van de jeugdbeschermer ontstaan: 

 

Systematisch werken binnen daartoe gestelde randvoorwaarden  

 De jeugdbeschermer werkt niet op basis van een actueel plan van aanpak.  

 De jeugdbeschermer beschrijft niet welke korte- en lange termijndoelen voor de (ongeboren) 

baby gesteld moeten worden en welke randvoorwaarden hiervoor passend zijn.  

 De bodemeisen die de jeugdbeschermer stelt zijn divers en veelomvattend geformuleerd. Zij 

bevatten zowel ‘kleine’ praktische afspraken als ‘grote’ breed geformuleerde eisen, zonder dat 

concreet uitgewerkt staat wat ze inhouden, hoe de bodemeisen zich tot elkaar verhouden, 

waar ze voor de baby naar toe moeten leiden, welke meer of mindere mate urgent zijn en op 

welke wijze de ouders hulp en ondersteuning krijgen om eraan te voldoen. Ook sluiten ze niet 

aan bij de voorwaarden die de RvdK opgesteld heeft en de complexe problematiek die binnen 

het gezin speelt, zonder dat gemotiveerd staat waarom hiervan afgeweken is.  

 Als de ouders uiteindelijk bereid zijn zich aan de bodemeisen committeren toetst de 

jeugdbeschermer niet of zij dit ook daadwerkelijk kunnen.  

 De jeugdbeschermer past de bodemeisen niet aan gedurende het verloop van de zorg, als 

zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.  

 

De juiste hulpverlening organiseren  

 De jeugdbeschermer organiseert niet de hulp die de ouders en de baby nodig hebben. De 

jeugdbeschermer voert bij de start van de VOTS slechts een deel van het advies van de RvdK 

uit, namelijk de ouders trachten te motiveren voor een moeder & kind voorziening en de 

moeder weerbaarder te maken.  

 De jeugdbeschermer organiseert geen hulpverlening die passend is bij de complexe en voor 

de baby risicovolle problematiek van de ouders. Ook ontbreekt het aan hulpverlening gericht 

op het verder motiveren van de moeder om los te komen van de vader en het ontwikkelen en 

vergroten van de pedagogische vaardigheden van de ouders.  

 Hoewel de jeugdbeschermer een samenwerkingsprobleem met de vader ervaart wat betreft 

het inzetten van hulpverlening, leidt dit niet tot de afweging wat dit betekent voor de 

veiligheid van de baby.  

 Als de moeder met de baby bij ASVZ verblijft ontvangen de ouders opnieuw niet de 

aanvullende hulp die zij volgens de RvdK nodig hebben (noch onderbouwt de 

jeugdbeschermer waarom deze hulp niet meer nodig is).  

 

De jeugdbeschermer investeert hiermee niet in het vergroten van de draagkracht van de ouders 

en daarmee het belang van de baby, ook op de lange termijn.  
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Ouder signalen als kind risico’s duiden 

De jeugdbeschermer duidt de opgedane ervaringen met de ouders en het negatieve gedrag van 

de vader vooral vanuit het eigen perspectief en de betekenis ervan voor de eigen omgang met de 

ouders en niet zozeer als signalen over de veiligheid en ontwikkeling van de baby.  

De jeugdbeschermer reflecteert daarmee niet op wat het gedrag van de vader betekent voor de 

omgeving waarin de baby opgroeit, verbindt hier geen consequenties aan of voert deze ook 

daadwerkelijk uit. Ook duidt de jeugdbeschermer de signalen niet in de context van de informatie 

van de RvdK over de beperkte weerbaarheid van de moeder.  

De jeugdbeschermer biedt de vader juist meer ruimte. Dit om hem niet verder te frustreren en 

hem te kunnen (laten) observeren. Dit past ook bij de inhoud van de beschikking van de 

kinderrechter waarin staat dat de vader bij de hulp betrokken moet worden. Hierdoor, zo stelt de 

jeugdbeschermer, kan deze niet de vader op afstand plaatsen. De jeugdbeschermer ziet de 

uitspraken van de kinderrechter tevens als doelen die zo snel mogelijk gerealiseerd moeten 

worden en bepaalt niet of, en zo ja op welke wijze naar deze doelen toegewerkt kan worden, 

zonder de veiligheid en de ontwikkeling van de baby hiermee tekort te doen. 

Gevolg van dit alles is dat de vader steeds meer de ruimte krijgt, waaronder de ruimte om door te 

gaan met zijn ongewenst bepalende gedrag. De afweging of hiermee de baby (op de lange 

termijn) beschermd wordt en datgene krijgt wat het nodig heeft hebben de inspecties niet 

aangetroffen.  

 

Kind signalen duiden 

Als de baby in het ziekenhuis ligt, door van buitenaf aangebracht letsel, is dit niet nadrukkelijk 

onderwerp van gesprek tussen de jeugdbeschermer en de ouders. Tevens doet de 

jeugdbeschermer geen verder onderzoek naar de achtergrond van dit letsel. Ook wordt er geen 

aangifte gedaan van (mogelijke) kindermishandeling door de jeugdbeschermer. 

 

Dwang uitvoeren 

De jeugdbeschermer zet diens mogelijkheden tot dwang niet in, ondanks dat de RvdK in het 

rapport beschrijft wanneer dit nodig is. De jeugdbeschermer geeft de ouders nog een kans. Naar 

de mening van de inspecties waren er wel argumenten om richting de rechter te onderbouwen dat 

een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing van de dan nog ongeboren baby gerechtvaardigd 

was:  

 De bepalende en dreigende opstelling van de vader toont aan dat de persoonlijke 

problematiek van de ouders nog steeds actueel is en een bedreiging vormt voor de baby en 

de moeder.  

 De ouders hebben zich niet bereid getoond om aan de, volgens de RvdK, noodzakelijke 

hulpverlening voor hun diverse individuele- en relationele problematiek mee te werken. De 

onderbouwing waarom een lichtere vorm van hulp voor de baby toch verantwoord is, 

ontbreekt.  



 

30 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | Inspectie Justitie en Veiligheid 

 

 Ook veronderstelt de jeugdbeschermer dat de kinderrechter destijds voor een verkorte VOTS 

koos omdat deze de casus minder urgent en bedreigend voor de baby vond. De 

jeugdbeschermer verwachtte dat de kinderrechter daarom minder snel akkoord zou gaan met 

een machtiging uithuisplaatsing. De inspecties hebben niet gezien dat de jeugdbeschermer 

deze aanname getoetst heeft.  

 

Toezicht op de baby (laten) uitoefenen  

De jeugdbeschermer organiseert niet dat er gegarandeerd toezicht op de baby is, passend bij wat 

er nodig is.  

 Als de baby na de geboorte uit het ziekenhuis ontslagen wordt vertrouwd, de 

jeugdbeschermer erop dat het de ouders lukt zelfstandig de kraamzorg voor het weekend te 

organiseren en dat de ouders, als hen dit niet lukt, contact opnemen met een achterwacht. De 

jeugdbeschermer zorgt er niet voor dat ook gecontroleerd wordt of tijdens dit weekend 

toezicht op de baby is.  

 Als blijkt dat de jeugdbeschermer en ASVZ verschillende verwachtingen hebben wat betreft de 

mate van toezicht op de baby/het gezin, leidt dit niet tot een gezamenlijke afstemming en 

besluitvorming, gericht op wat de baby nodig heeft.  

 

4.2 De inspecties beoordelen het handelen van ASVZ ouder 
& kind voorziening, wat betreft de bescherming van het 
kind, als onvoldoende 

In deze paragraaf beschrijven de inspecties de tekortkomingen in het handelen van de ASVZ 

Ouder & Kind voorzieningen. De inspecties concluderen dat het belang van de baby niet leidend is 

geweest in hun handelen. Dit blijkt uit het feit dat ASVZ niet toetste of zij de baby voldoende kon 

beschermen en niet investeerde in een goede samenwerkingsrelatie met de jeugdbeschermer.  

 

4.2.1 ASVZ toetst niet of zij de baby voldoende kan beschermen 

ASVZ motiveert niet, in afstemming met de jeugdbeschermer, waarom het aanbod dat zij bieden 

voldoende passend en veilig is voor de baby.  

ASVZ neemt de veiligheid en ontwikkeling van de baby niet als uitgangspunt bij de beoordeling of 

het hulpaanbod voor de baby voldoende passend is.  

 ASVZ werkt vanuit een vertrouwensrelatie met de ouder(s). Zij staan naast de ouder(s) en 

willen niet als een ‘controleur’ optreden. De begeleiders van ASVZ werken vanuit deze visie. 

ASVZ heeft hierdoor geen continue zicht op de ouder(s) en de baby en kan daarom niet 

beoordelen of de ouders zich aan de gestelde bodemeisen houden. De jeugdbeschermer 

daarentegen verwacht wel dat de baby, omdat deze in een 24-uursvoorziening is geplaatst, 

(mede) onder het toezicht van ASVZ komt te staan.  
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Zo verwacht de jeugdbeschermer dat de begeleiders van ASVZ op wisselende onverwachte 

momenten bij de ouder(s) en de baby langskomen ter controle, terwijl ASVZ stelt dat deze 

vorm van begeleiding niet past bij hun visie.  

 ASVZ signaleert bij de start van de hulp onvoldoende deze contradictie tussen de vrijwillige 

begeleiding van ASVZ aan de ouder(s) enerzijds, versus de jeugdbeschermingsmaatregel voor 

de baby anderzijds. De onderlinge verschillende verwachtingen zijn hierdoor onvoldoende 

uitgesproken. Het gevolg is dat ASVZ geen eenduidige afspraken maakt met de 

jeugdbeschermer over het toezicht op de baby. 

 Omdat ASVZ niet de baby, maar de hulpvraag van de ouder(s) als uitgangspunt neemt, stelt 

zij geen kritische vragen over het eerdere verloop van de casus, het handelen van de 

jeugdbeschermer en diens overwegingen de baby aan te melden bij de ouder & kind 

voorziening.  

 ASVZ toetst door dit alles niet of haar aanbod aansluit bij dat wat de baby aan bescherming 

nodig heeft en of zij dat kan bieden.  

 ASVZ laat zich, net als de jeugdbeschermer, leiden door de uitspraak van de kinderrechter in 

de beschikking dat het van belang is de vader bij het gezin en de hulp te betrekken. 

Tegelijkertijd beoordeelt ASVZ niet hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de zorgen van de 

RvdK. Ook bepaalt zij niet hoe zij, samen met de jeugdbeschermer, toe kan werken naar de 

door de kinderrechter geformuleerde doelen, zonder de veiligheid en de ontwikkeling van de 

baby te kort te doen.  

 ASVZ maakt enkel een risico-inschatting van de moeder en niet van de baby. Wat betreft de 

inschatting van het gedrag van de vader stelt ASVZ dat zij, omdat niet bewezen is dat één 

van de ouders schuldig is bevonden aan het incident met het letsel, de ouders 

onbevooroordeeld tegemoet wil treden en hen niet wil begrenzen in het contact met de baby. 

De inspecties hebben geen afwegingen aangetroffen waarin ingeschat is welke mogelijke 

risico’s dit voor de baby met zich meebrengt en welke bescherming ASVZ de baby moet 

bieden om deze mogelijke risico’s te ondervangen.  

 

4.2.2 ASVZ investeert niet in de samenwerking met de jeugdbeschermer 

ASVZ stuurt niet aan op het verbeteren van de samenwerking tussen de jeugdbeschermer en de 

ouders, ten behoeve van de baby.  

 Het feit dat de jeugdbeschermer ASVZ inhoudelijk niet aanstuurt op het belang van het 

hanteren van overwegingen vanuit het perspectief van de baby, ontslaat ASVZ niet van de 

plicht om de jeugdbeschermer hierop te bevragen en de visie en werkwijze van ASVZ te 

expliciteren. 

 Als de ouders hun boosheid over de jeugdbeschermer uiten of stellen dat zij een andere 

jeugdbeschermer willen, onderneemt ASVZ geen actie om met de jeugdbeschermer eenduidig 

richting de ouders op te treden en met hen te komen tot een verbetering van de 

samenwerkingsrelatie.  
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 ASVZ schat de zorgsignalen van de jeugdbeschermer over de rol van de vader en de 

dynamiek tussen de ouders anders in. Zij ziet de informatie over de rol van de vader eerder 

als een verslechterde samenwerkingsrelatie tussen de jeugdbeschermer en de vader, zonder 

deze inschatting met de jeugdbeschermer te bespreken.  

Dit omdat ASVZ wel een goede samenwerking met de vader ervaart. Ook ziet ASVZ positieve 

krachten bij zowel de vader als de moeder, wat het beeld bij ASVZ bevestigt dat de ouder(s) 

met de plaatsing van de moeder en de baby bij ASVZ terecht een nieuwe kans krijgen. ASVZ 

bespreekt deze andere visie op de ouders niet met de jeugdbeschermer om gezamenlijk weer 

op één lijn te komen. 

 Als de jeugdbeschermer signalen ontvangt dat de vader vaker aanwezig is dan afgesproken 

wordt dit gemeld bij ASVZ. ASVZ vroeg dit na en toetste dit ook tijdens niet afgesproken 

bezoekmomenten door aan te bellen en in de woonkamer rond te kijken. Vader is door ASVZ 

niet in de woonkamer aangetroffen op momenten dat hij niet in de woning aanwezig mocht 

zijn. Na het overlijden van de baby, vertellen de ouders dat dit toch het geval is geweest. Er 

is door beide partijen niet besproken of de wijze van toezicht bij ASVZ  nog voldeed aan de 

verwachtingen van de jeugdbeschermer en de passendheid van de hulpverlening gezien de 

veiligheidsrisico’s van de baby. Gezien de zelfbepalendheid van de vader en de 

veiligheidsrisico’s voor de baby had verwacht mogen worden dat er grondiger onderzoek had 

plaatsgevonden.  
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Bijlage 1 De uitvoering van het onderzoek 

De onderzoeksactiviteiten in het kader van het onderzoek bestonden uit dossieronderzoek en 

gesprekken met de professionals die betrokken waren bij de hulp aan de ouders en de baby.  

 

1. De gesprekken zijn gevoerd met:  

 de raadsonderzoeker van de RvdK;  

 de gedragsdeskundige van de RvdK; 

 de juridisch deskundige van de RvdK; 

 de gedragswetenschapper van WSS JB&JR; 

 de gebiedsmanager van WSS JB&JR; 

 de betrokken jeugdbeschermer van WSS JB&JR,  

 de betrokken drie jeugdverpleegkundigen van Careyn JGZ; 

 de stafarts en de programmamanager van Careyn JGZ; 

 de psychologe en klinische psychologe van ASVZ;  

 de begeleider van ASVZ die aanwezig was tijdens de nacht van de calamiteit; 

 de twee persoonlijk begeleiders van ASVZ; 

 de twee teamleiders van ASVZ; 

 één ouder van de baby 

Ter verificatie is vervolgens opnieuw een gesprek gevoerd met: 

 één van de teamleiders en de psychologe van ASVZ; 

 de jeugdbeschermer van WSS JB&JR. 

 

Van alle gevoerde gesprekken zijn gespreksverslagen gemaakt, die zijn geaccordeerd door de 

gesprekspartners.  

 

2. Dossieronderzoek bij: RvdK, WSS JB&JR, Careyn JGZ, ASVZ 

 

3. De volgende documenten zijn beoordeeld: 

 reconstructies van de RvdK, WSS JB&JR, Careyn JGZ en ASVZ; 

 beschikkingen van de rechtbank; 

 formulier Veiligheid Plus Lijst (in ontwikkeling) WSS JB&JR  

 formulier cliënt veiligheidslijst ASVZ. 
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35 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | Inspectie Justitie en Veiligheid 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.igj.nl 
 
www.inspectiejenv.nl 

 

 


	Samenvatting
	1     Inleiding
	1.1 Aanleiding en belang
	1.2 Het onderzoek
	1.3 Leeswijzer

	2 Conclusies inspectieonderzoek
	2.1 Conclusies
	2.2 Vervolg

	3 Casus en verloop (jeugd)hulpverlening
	3.1 Ongeboren baby
	3.2 Baby te vroeg geboren
	3.3 De baby is 5 weken oud
	3.4 De baby is 6 weken oud
	3.5 De baby is 23 weken oud
	3.6 De baby is 26 weken oud
	3.7 De baby is 30 weken oud

	4 Onderbouwing conclusies WSS JB&JR en ASVZ
	4.1 De inspecties beoordelen het handelen van de WSS JB&JR, wat betreft de bescherming van het kind, als onvoldoende
	4.1.1 De gedragswetenschapper wijkt af van de focus van de RvdK op de baby
	4.1.2 De gebiedsmanager wijkt af van de focus van de RvdK op de baby
	4.1.3 Het team wijkt af van de focus van de RvdK op de baby
	4.1.4 De jeugdbeschermer wijkt af van de focus van de RvdK op de baby

	4.2 De inspecties beoordelen het handelen van ASVZ ouder & kind voorziening, wat betreft de bescherming van het kind, als onvoldoende
	4.2.1 ASVZ toetst niet of zij de baby voldoende kan beschermen
	4.2.2 ASVZ investeert niet in de samenwerking met de jeugdbeschermer


	Bijlage 1 De uitvoering van het onderzoek

