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adviezen over gezond leven, zet in op de preventie van ziekten
(bv. door vaccinaties) en voorziet in meldpunten waar kinderen
van wie de ontwikkeling in het gevaar is, kunnen gemeld en
bijgestaan worden. In dit hoofdstuk nemen we gegevens over al
die zaken op.

De bescherming van kinderen tegen bepaalde aandoeningen,
ziekten en ongezonde of bedreigende leefomstandigheden
is een belangrijk onderdeel van het gezondheids- en
welzijnsbeleid. De Vlaamse overheid investeert daarom in
het opvolgen van de groei en het gewicht van kinderen, geeft
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1. BORSTVOEDING
Kind en Gezin vraagt tijdens zijn
contacten met gezinnen naar de voeding
die aan het kind gegeven wordt. Zo
weten we hoeveel kinderen starten
met borstvoeding en krijgen we ook
zicht op de duur van de borstvoeding.
Borstvoeding is immers de meest
natuurlijke voeding. Door haar specifieke
samenstelling is moedermelk niet enkel
een optimale voeding, maar ondersteunt
en bevordert ze ook de gezondheid en
ontwikkeling van het kind.
In december 2019 paste Kind en Gezin
zijn definitie over borstvoeding
aan om beter aan te sluiten
op de strikte definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
die wereldwijd wordt gehanteerd. We
spreken over uitsluitend borstvoeding als
het kind alleen maar borstvoeding krijgt.
Wanneer het kind naast moedermelk ook
kunstvoeding (ook al is het eenmalig),
water of andere voedingsmiddelen
krijgt, spreken we van niet uitsluitend

borstvoeding. Als er geen borstvoeding,
noch afgekolfde moedermelk meer
gegeven wordt, spreken we over geen
borstvoeding. De cijfers op basis van
registraties voor 1 december 2019
worden niet herberekend, maar worden
wel weergegeven volgens de nieuwe
benamingen. De gewijzigde definitie kan
een impact hebben op de cijfers.
Aansluitend besliste Kind en Gezin om
de voedingssituatie niet meer op 5 vaste
leeftijdsmomenten te bevragen, maar
om dat op elk contactmoment te doen
én voor 3 vaste leeftijdsmomenten
(24 uur na geboorte, op dag 6 en
op 6 maanden/26 weken). Zo wil
Kind en Gezin de kwaliteit van de
cijfers verhogen én een beter zicht
krijgen op het verloop van (langdurige)
borstvoeding. In deze editie schetsen
we enkel de cijfers voor de 3 vaste
leeftijdsmomenten, volgend jaar hopen
we cijfers op te nemen over voeding op
12 maanden.

BRONNEN EN TECHNISCHE BEMERKINGEN
kindermishandeling steunen op de registratie door medewerkers
van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK’s). Meer info
over de bronnen en berekeningswijzen vind je in de Bijlage.

De meeste cijfers uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op
de gegevens die medewerkers van Kind en Gezin tijdens
consulten en huisbezoeken registreren over de ontwikkeling
van de kinderen in de eerste 3 levensjaren. De cijfers over
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Kinderen voor wie de voeding voor een
bepaald tijdstip niet werd ingevuld,
laten we buiten beschouwing bij de
berekening voor dat tijdstip. Meer info
over de mate van (on)volledigheid van de
data vind je in de Bijlage.
Hoewel ze niet geheel volledig zijn,
hebben de cijfers wel betrekking op
een zeer groot deel van de populatie
pasgeborenen. Door de cijfers te
verbijzonderen naar kenmerken van
het gezin, de moeder, het kind en het
type kraamkliniek worden nog meer
beleidsrelevante inzichten gepresenteerd.
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1.1. Startvoeding op 24 uur

definitie, maar ook de coronacrisis zou
een rol kunnen spelen.

77,1% van de kinderen krijgt vanaf
het prille levensbegin uitsluitend
borstvoeding, een afname
met 1,8 procentpunt t.o.v. 2019.
Tegelijk zien we een stijging van het
aandeel kinderen dat niet uitsluitend
borstvoeding krijgt (van 1,9% naar 4,4%),
waardoor het aandeel kinderen dat
geen borstvoeding krijgt, is afgenomen
(een daling met 0,7 procentpunt t.o.v.
2019). Dat het aandeel kinderen met niet
uitsluitend borstvoeding is gestegen, kan
deels het gevolg zijn van de gewijzigde

De toename van het totale (uitsluitend
+ niet uitsluitend) aandeel kinderen met
borstvoeding doet zich al enkele jaren
voor. Sinds 2014 is er een stijging met
bijna 5 procentpunten (van 76,6% naar
81,4%).
Tabel 7.1 toont dat er verschillen zijn
tussen de provincies. In West-Vlaanderen
start 25,3% van de kinderen niet met
borstvoeding. In de andere provincies
ligt dat aandeel lager (19,8% in Limburg,

18,6% in Oost-Vlaanderen, 16,6% in
Antwerpen en 14,4% in Vlaams-Brabant).
In Vlaams-Brabant en Antwerpen wordt
het meest gestart met uitsluitend
borstvoeding, in West-Vlaanderen
duidelijk het minst.
We zien in alle provincies dat het
aandeel borelingen met uitsluitend
borstvoeding in 2020 afgenomen is
ten voordele van het aandeel dat niet
uitsluitend borstvoeding krijgt. Enkel in
Limburg zien we een stijging van het
aandeel kinderen dat op 24 uur geen
borstvoeding krijgt.
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4 procentpunten lager ligt dan op 24 uur.
Het gaat wel nog om 77%, waarbij
het grootste deel (64,1%) uitsluitend
borstvoeding krijgt.

Borstvoeding op dag 6 hoger dan
in 2019, wel minder uitsluitend
borstvoeding
6 dagen na de geboorte zien we dat het
aandeel kinderen met (uitsluitend of
niet uitsluitend) borstvoeding meer dan

Hoewel het aandeel kinderen met
uitsluitend borstvoeding daalt in
2020 (allicht deels door de gewijzigde
definitie), neemt het totaal aandeel

kinderen dat borstvoeding krijgt wel
verder toe. Ten opzichte van 2019
(zie grafiek 7.2) is er een toename met
1,2 procentpunt. Ten opzichte van
2014 bedraagt de stijging meer dan
4 procentpunten (van 72,5% naar 77%).

7.2 Evolutie borstvoeding op dag 6
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7.1 Borstvoeding bij kinderen op 24 uur
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7.1 Borstvoeding bij kinderen 24 uur na de geboorte - naargelang de provincie - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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7.2 Evolutie van het aandeel kinderen dat op dag 6 borstvoeding krijgt sinds 2014 - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Limburg krijgen respectievelijk 78,6%,
77,5% en 75,8% van de kinderen op
dag 6 borstvoeding (zie tabel 7.3). In
elk van de provincies zien we een
stijging van het aandeel kinderen dat
borstvoeding krijgt. In Oost-Vlaanderen

In Vlaams-Brabant ligt het percentage
het hoogst: 81,8% van de kinderen
krijgt er borstvoeding op dag 6. In
West-Vlaanderen ligt het percentage
het laagst (69,3%) en krijgt op
dag 6 bijna 1 op de 3 borelingen geen
borstvoeding (meer). In de provincies

is de toename het meest duidelijk en
stijgt ook het aandeel kinderen dat
uitsluitend borstvoeding krijgt.

7.3 Borstvoeding op dag 6 naar provincie

Niet
uitsluitend
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Van de à terme geboren kinderen
krijgt 64,9% uitsluitend borstvoeding
(zie grafiek 7.4), bij premature baby’s gaat
het om 53,4%. Premature baby’s kennen
dus een hoger aandeel kinderen dat
naast borstvoeding andere voeding krijgt
(20,7% t.o.v. 12,3%).

Bij prematuur geboren kinderen
(<37 weken) ligt het percentage
dat op dag 6 borstvoeding krijgt
3 procentpunten lager dan bij à terme
geboren kinderen (74,1% t.o.v. 77,2%).
Het aandeel kinderen dat uitsluitend
borstvoeding krijgt verschilt wel sterker.

7.4 Borstvoeding op dag 6 naar zwangerschapsduur
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7 Gezond en veilig ontwikkelen

100

2020
Geen
borstvoeding

Totaal

Uitsluitend

Niet
uitsluitend

Geen
borstvoeding

Totaal

27,4

69,0

11,6

19,4

100,0

66,7

15,1

18,2

100,0

Antwerpen

66,9

10,9

22,2

100,0

65,3

13,3

21,4

100,0

OostVlaanderen

65,2

10,2

24,6

100,0

66,0

11,5

22,5

100,0

Limburg

64,0

11,1

24,9

100,0

61,2

14,6

24,2

100,0

WestVlaanderen

60,4

7,8

31,9

100,0

58,8

10,5

30,7

100,0

Vlaams
Gewest

65,4

10,4

24,2

100,0

64,1

12,9

23,0

100,0

25,9

9,9

15,8

60

VlaamsBrabant

23,9

66,1

56,8

40

12,3

20,7

64,9

53,4

20
0
Prematuur

Niet-prematuur

Prematuur

2019

Uitsluitend

Niet uitsluitend

Niet-prematuur
2020

Geen borstvoeding

7.4 Kinderen die op dag 6 borstvoeding krijgen naar zwangerschapsduur - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin

7.3 Kinderen naar situatie borstvoeding op dag 6 naargelang de provincie - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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Uit tabel 7.5 blijkt verder dat kinderen
met een moeder van niet-Belgische
origine (d.w.z. die bij haar geboorte niet
de Belgische nationaliteit had) vaker
borstvoeding op dag 6 krijgen dan kinderen
met een moeder van Belgische origine
(89,9% t.o.v. 71,1). In 2019 en 2020 zien we
dat het aandeel kinderen met borstvoeding
vooral toeneemt bij kinderen met een
moeder van Belgische origine.
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borstvoedingscijfers voor naargelang de
kansarmoedesituatie. Enkel bij de kansarme
kinderen met een moeder van Belgische
origine neemt het aandeel kinderen met
borstvoeding af.

Bij kinderen met een moeder die bij
haar geboorte de Belgische nationaliteit
had, doet zich een groot verschil voor
naargelang de kansarmoedesituatie van
het gezin. Kinderen in kansarmoede krijgen
veel minder (uitsluitend) borstvoeding
dan de kinderen die niet in kansarmoede
leven (47,7% versus 72,5%). Bij kinderen
met een moeder van niet-Belgische
origine doet zich amper een verschil in de

7.5 Evolutie borstvoeding op dag 6 naar kansengroep
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ze geboren zijn, dan wil dat niet
zeggen dat die verschillen (enkel en
alleen) te wijten zijn aan het feit
dat een kraamkliniek een BFHI-label
heeft of niet. Mogelijk kiezen ouders
bewust in functie van hun eigen
voorkeuren voor een bepaalde
kraamkliniek en/of verschilt het
ondersteuningsaanbod in de buurt
van BFHI- en niet-BFHI-kraamklinieken.
De data laten dus niet toe om een
definitieve uitspraak te doen over
de invloed van het BFHI-label op de
borstvoedingscijfers.
Tabel 7.6 geeft aan dat kinderen geboren
in een kraamkliniek met BFHI-label vaker
starten met (uitsluitend) borstvoeding
(84,4% t.o.v. 79,9%) en dat van die

1. Als een kraamkliniek een BFHI-label heeft,
dan is dat een indicatie dat er extra
aandacht gaat naar het ondersteunen
van borstvoeding. Het ontbreken van het
label wil uiteraard niet zeggen dat er in die
kraamklinieken geen ondersteuning voor
borstvoeding geboden wordt.
2. A
 angezien uit de voorgaande tabellen
bleek dat er verschillen qua borstvoeding
bestaan naar zwangerschapsduur, origine

140

groep op dag 6 nog een groter aandeel
(uitsluitend) borstvoeding krijgt dan
bij de kinderen die in een kraamkliniek
zonder BFHI-label zijn geboren (80,2%
t.o.v. 75,2%).
De verschillen moeten wel voorzichtig
geïnterpreteerd worden, want het profiel
van de borelingen in BFHI- en niet-BFHIkraamklinieken is niet gelijk. Zo kennen
BFHI-kraamklinieken zowel een hoger
aandeel kinderen met een moeder van
niet-Belgische origine als een hoger
aandeel kinderen in kansarmoede.
Aangezien die groepen vaker starten
met borstvoeding, is het ergens logisch
dat de borstvoedingscijfers verschillen.
Uit niet-opgenomen analyses blijkt
echter dat er ook na controle voor

dergelijke profielverschillen tussen
kraamklinieken met en zonder
BFHI-label verschillen blijven bestaan
in de borstvoedingscijfers. Binnen elke
kansengroep ligt bv. het aandeel kinderen
dat op 24 uur of dag 6 uitsluitend
borstvoeding krijgt hoger bij kinderen
geboren in een BFHI-kraamkliniek.

*H
 et BFHI-label (Baby Friendly Hospital Initiative)
is een label – gelanceerd door Unicef en de
Wereldgezondheidsorganisatie – om elke baby en ook de
moeders van bij de geboorte de beste kansen te geven op
het gebied van gezondheid en welzijn. In België kan het label
door de federale overheid aan een kraamkliniek worden
toegekend na evaluatie van diverse voorwaarden

7.6 Borstvoeding op 24 uur en dag 6 naar BFHI-label kraamkliniek
24 uur

7.5 Evolutie kinderen die op dag 6 (al dan niet uitsluitend) borstvoeding krijgen volgens kansengroep - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin

Kind en Gezin registreert voor bijna elk kind
in welke kraamkliniek het geboren is. In 2020
hadden 28 kraamklinieken een BFHI*-label,
een certificaat dat weergeeft dat ze een
borstvoedingsvriendelijk beleid voeren. We
verkennen voor het eerst of er verschillen zijn
in de borstvoedingscijfers naargelang het kind
geboren is in een kraamkliniek met of zonder
BFHI-label. Bij de interpretatie van de cijfers
moeten wel drie zaken meegenomen worden:
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en kansarmoede, is het logisch dat
verschillen tussen kraamklinieken ook te
maken kunnen hebben met verschillen in
de populatie borelingen. Uitspraken over
verschillen naargelang kenmerken van de
kraamkliniek mogen dan ook pas gedaan
worden na controle voor/verrekening van
die verschillen.
3. Als er verschillen zijn tussen kinderen
naargelang de kraamkliniek waarin

Dag 6

Uitsluitend

Niet
uitsluitend

Geen
borstvoeding

Totaal

Uitsluitend

Niet
uitsluitend

Geen
borstvoeding

Totaal

Met BFHI-label

79,3

5,1

15,6

100,0

67,5

12,7

19,8

100,0

Zonder BFHIlabel

75,9

4,0

20,1

100,0

62,1

13,1

24,8

100,0

Alle kinderen

77,1

4,4

18,6

100,0

64,1

12,9

23,0

100,0

7.6 Kinderen die op 24 uur en dag 6 borstvoeding krijgen volgens het BFHI-label van de kraamkliniek waarin ze geboren zijn - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2020
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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1.3. Borstvoeding op
6 maanden
Omdat borstvoeding zoveel voordelen
voor de gezondheid en ontwikkeling van
het kind heeft, adviseert de WGO niet
alleen om kinderen tot de leeftijd van
6 maanden uitsluitend moedermelk te
geven, maar ook om borstvoeding tot
de leeftijd van 2 jaar als melkvoeding
te blijven geven. Het is dus van belang
om na te gaan hoelang kinderen
borstvoeding krijgen.
Op de leeftijd van 6 maanden krijgt
30,9% van de kinderen (geboren in 2019)
nog borstvoeding. 1 op de 10 (10,7%) krijgt
dan nog uitsluitend borstvoeding. Ten
opzichte van de geboortecohorte van
2018 zien we dat het aandeel kinderen
dat op 6 maanden nog borstvoeding
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krijgt, is gedaald (-1,3% procentpunt)
en dat het aandeel kinderen dat niet
uitsluitend borstvoeding krijgt, is
toegenomen, allicht (deels) ten gevolge
van de gewijzigde definitie.
Uit niet-opgenomen cijfers blijkt
dat er zich – net zoals bij de andere
tijdstippen waarop we de voeding
bekeken – verschillen voordoen tussen
de provincies. In West-Vlaanderen
krijgt 22,4% van de borelingen uit
2019 op de leeftijd van 6 maanden nog
borstvoeding (van wie ongeveer een
derde uitsluitend borstvoeding). In de
andere provincies gaat het om 30% of
meer. In Vlaams-Brabant is het aandeel
kinderen dat nog borstvoeding krijgt
het grootst (35,8%) en wordt er meer
uitsluitend (13,4%) borstvoeding gegeven
in vergelijking met de andere provincies.

We zien op 6 maanden dat bijna de
helft (48,1%) van de kinderen met een
moeder van niet-Belgische origine nog
borstvoeding krijgt, terwijl dat minder
dan een kwart is (23,7%) bij kinderen met
een moeder van Belgische origine. Ook
op 6 maanden zien we bij de kinderen
met een moeder van Belgische origine
dat kinderen in kansarmoede vaker geen
borstvoeding (meer) krijgen dan kinderen
die niet in kansarmoede leven.
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7.7 Borstvoeding op de leeftijd van 6 maanden (1)
Uitsluitend

Niet uitsluitend

Geen borstvoeding

Totaal

2018

13,0

18,7

68,4

100,0

2019 (2)

10,7

20,2

69,1

100,0

7.7 Kinderen per geboortejaar naar borstvoeding op de leeftijd van 6 maanden - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
(1) De percentages worden berekend voor alle kinderen voor wie een voeding wordt geregistreerd op het betreffende tijdstip
(2) Sinds december 2019 wordt de voeding geregistreerd volgens een meer strikte definitie. Die nieuwe registratiewijze kan een impact hebben op de cijfers t.o.v. vorig jaar

7.8 Borstvoeding op de leeftijd van 6 maanden naar kansengroepen
2019
Uitsluitend

Niet
uitsluitend

Geen
borstvoeding

Totaal

15,6

32,4

51,9

100,0

die niet in kansarmoede leven

16,2

31,7

52,1

100,0

die in kansarmoede leven

14,2

34,3

51,5

100,0

8,6

15,1

76,3

100,0

die niet in kansarmoede leven

8,9

15,4

75,7

100,0

die in kansarmoede leven

4,3

10,3

85,4

100,0

10,7

20,2

69,1

100,0

Kinderen met moeder van niet-Belgische origine

Kinderen met moeder van Belgische origine

Alle kinderen

7.8 Kinderen naar borstvoeding op de leeftijd van 6 maanden (26 weken) per kansengroep - Vlaams Gewest (percentage)
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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2. VACCINATIE BIJ ZEER JONGE KINDEREN
2.1. Vaccinatiegraad bij zeer
jonge kinderen: cijfers
vaccinatiegraadstudie*

2.2. Vaccinatiebereik bij zeer
jonge kinderen: cijfers op basis
van administratieve data

De vaccinatiegraad bij jonge kinderen
in het Vlaamse Gewest ligt voor alle
basisvaccins ruim boven de 90%. De
vaccinatiegraad ligt het hoogst voor het
vaccin tegen mazelen, bof en rubella
(MBR) en voor het pneumokokkenvaccin.
De doelstelling van 95% voor de eerste
dosis van het MBR-vaccin – vereist voor
de eliminatie van mazelen in België –
werd in 2016 dus opnieuw bereikt.

Dankzij de samenwerking met het
Agentschap Zorg en Gezondheid
kan Kind en Gezin per vaccin cijfers
voorleggen over het percentage kinderen
dat er geldig mee werd gevaccineerd
(door Kind en Gezin of door andere
vaccinatoren zoals geregistreerd in
Vaccinnet). Omdat niet alle vaccinaties
geregistreerd worden en/of omdat niet
altijd kan worden afgeleid over welke
dosis het gaat en/of het vaccin geldig
werd toegediend, moeten de cijfers
wel als minimumpercentages worden
beschouwd. De groep kinderen over
wie we geen gegevens hebben over een
geldig toegediend vaccin, beschouwen
we daarom als niet gevaccineerd of niet
geregistreerd.

De vaccinatie voor het rotavirus
haalt een lager niveau (89,7%) dan de
andere zuigelingenvaccins, maar de
vaccinatiegraad ligt eigenlijk erg hoog,
zeker omdat dat vaccin niet gratis is.

*V
 andermeulen, C., Theeten, H. Hoppenbrouwers K. et al,
Studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2016,
januari 2017

Tabel 7.9 geeft aan wat het aandeel van
de in Vlaanderen geboren kinderen is
dat de betreffende dosis van een vaccin
toegediend kreeg. De cijfers bevestigen
vooreerst dat het vaccinatiebereik in
Vlaanderen voor de meeste dosissen
erg hoog ligt. Ongeacht wie vaccineert,
blijkt voor alle gratis vaccins dat
minstens 89,1% van de kinderen geboren
in 2019 in het eerste levensjaar werd
gevaccineerd. Dat het bereik op basis van
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de administratieve data lager ligt dan
de cijfers van de vaccinatiegraadstudie
illustreert dat nog niet alle vaccinaties
administratief en/of juist geregistreerd
worden.
Ten tweede bevestigen de cijfers dat Kind
en Gezin de belangrijkste vaccinator
is in het eerste levensjaar en – op de
tweede dosis van het rotavaccin na –
minstens 8 op de 10 kinderen vaccineert.
De administratieve data tonen aan dat
– behalve voor het rotavirus – 7 à 9%
van de jonge kinderen door een andere
actor (huisarts, pediater …) gevaccineerd
wordt. Dat het rotavaccin amper door
externe vaccinatoren toegediend
zou worden, moet voorzichtig
geïnterpreteerd worden, want externe
vaccinatoren zijn niet verplicht om dat
vaccin te registreren in Vaccinnet. Dat
er minder kinderen tegen het rotavirus
gevaccineerd worden valt echter te
verwachten, aangezien die vaccins niet
gratis zijn.
Ten derde zien we – net zoals in de
vaccinatiegraadstudie – dat het aandeel
geldig gevaccineerde kinderen afneemt
naargelang de vaccinatiedosis.

7.9 Gevaccineerde kinderen in het eerste levensjaar naar vaccinator
Hexavalent (1)
dosis 1

Hexavalent (1)
dosis 2

Hexavalent (1
dosis 3

Pneumokokken
dosis 1

Pneumokokken
dosis 2

Rotavirus
dosis 1

Rotavirus
dosis 2

Kind en Gezin

85,6

81,8

81,4

85,5

81,6

80,4

75,7

Andere
vaccinator

8,2

9,8

7,7

7,9

7,6

1,6

1,9

Niet gevaccineerd
of niet
geregistreerd (2)

6,2

8,4

10,9

6,6

10,9

18,0

22,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totaal

7.9 Gevaccineerde kinderen in het eerste levensjaar naar vaccinator - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2019
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin, cijfers juni 2020
(1) Het Hexavalent-vaccin beschermt tegen 6 infectieziekten: polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenza B en hepatitis B
(2) Omdat niet alle vaccinaties geregistreerd worden in Vaccinnet en omdat Kind en Gezin van extern gegeven vaccins niet altijd de dosis of de geldigheid kan afleiden, beschouwen we de
kinderen over wie we geen (zuivere) gegevens hebben als niet gevaccineerd of niet geregistreerd

Uit niet-opgenomen cijfers weten we
dat kinderen in kansarmoede bijna even
goed gevaccineerd worden als kinderen
die niet in kansarmoede geboren worden.
Kind en Gezin vaccineert een hoger
aandeel kinderen met een moeder van
niet-Belgische origine, vooral omdat de
gezinnen met een moeder van Belgische
origine vaker een beroep doen op een
kinderarts, een huisarts of een andere
instantie.
Als we dezelfde berekeningen maken
voor de vaccins in het tweede
levensjaar (waaronder het vaccin tegen

mazelen, bof en rubella), dan illustreert
tabel 7.10 dat het vaccinatiebereik ook
in het tweede levensjaar hoog blijft
liggen: 88,3% voor het vaccin tegen
meningokokken, 90,5% voor de vierde
dosis van het Hexavalent-vaccin en 92,1%
voor het vaccin tegen pneumokokken.
92,6% van de kinderen geboren in 2018
werd gevaccineerd tegen mazelen, bof
en rubella. Dat cijfer ligt hoger dan dat
van de andere vaccins omdat hier alle
extern toegediende vaccins wel zuiver
konden worden meegeteld. Ook in het
tweede levensjaar blijft Kind en Gezin
de belangrijkste vaccinator met een
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vaccinatiebereik van minstens 75%.
Uit niet-opgenomen cijfers weten we
dat 63,9% van de in 2018 in Vlaanderen
geboren kinderen op de leeftijd van
18 maanden zelfs alle vaccins uit het
vaccinatieschema gekregen heeft van
Kind en Gezin.
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De cijfers voor overgewicht omvatten
ook de kinderen met obesitas.

7.10 Gevaccineerde kinderen in het tweede levensjaar naar vaccinator
Mazelen, bof en rubella

Pneumokokken

Meningokokken type C

Hexavalent (1)
dosis 4

Kind en Gezin

80,9

80,8

75,4

79,7

Andere vaccinator

11,6

11,3

12,9

10,8

Niet gevaccineerd of
niet geregistreerd (2)

7,4

7,9

11,7

9,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Totaal
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7.10 Gevaccineerde kinderen in het tweede levensjaar naar vaccinator - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2018
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin, cijfers juni 2020
(1) Het Hexavalent-vaccin beschermt tegen 6 infectieziekten: polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenza B en hepatitis B
(2) Omdat niet alle vaccinaties geregistreerd worden in Vaccinnet en omdat Kind en Gezin van extern toegediende vaccins niet altijd de dosis of de geldigheid kan afleiden, beschouwen we de
kinderen over wie we geen (zuivere) gegevens hebben als niet gevaccineerd of niet geregistreerd

We geven de cijfers weer voor de kinderen
die in Vlaanderen wonen, ongeacht
waar ze geboren zijn. Meer info over de
bronnen en berekeningswijzen vind je in
de Bijlage. Doordat Kind en Gezin door de
coronacrisis gedurende enkele maanden
minder kinderen kon meten en wegen op
de leeftijd van 24 maanden, zijn de cijfers
voor het geboortejaar 2018 berekend
op een kleiner aandeel kinderen dan
de vorige jaren. Nadere analyses tonen
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echter aan dat dat niet voor een grote
vertekening zorgt, waardoor de cijfers
nog steeds toelaten om valide uitspraken
te doen over gewichtsevoluties in de
populatie.
11,4% van de kinderen geboren in 2018
heeft op de leeftijd van 2 jaar overgewicht.
1,8% van de kinderen is obees. Het
aandeel kinderen met een lage BMI ligt
laag (0,6%). Het aandeel kinderen met
overgewicht neemt verder toe, maar wel
sterker dan de voorbije jaren (stijging
met 1,8 procentpunt).

Op basis van de beschikbare data
kunnen we geen uitspraken doen over
de precieze redenen voor die toename, al
lijkt het er op basis van niet-opgenomen
analyses wel op dat de coronacrisis een
impact heeft gehad op de gewichtsstatus
van jonge kinderen.

7.11 Evolutie BMI bij 2-jarigen

3. BODY MASS INDEX BIJ KINDEREN VAN 2 JAAR
Van alle kinderen die gemeten en
gewogen worden rond de leeftijd van
2 jaar kan Kind en Gezin een afgeleide
body mass index (BMI) berekenen. De BMI
is het gewicht (in kilo’s) gedeeld door
de lengte (uitgedrukt in meter) in het
kwadraat. Net als bij volwassenen is de
BMI een snelle en gemakkelijke methode
om overgewicht en obesitas vroeg op te
sporen.
Tot de leeftijd van 18 jaar is het omwille
van een natuurlijke leeftijdsevolutie
noodzakelijk om leeftijdsspecifieke
grenswaarden voor de BMI te gebruiken.
Bij kinderen liggen de grenswaarden

van een normale en afwijkende BMI
dus anders dan bij volwassenen. De
keuze voor de grenswaarden is niet
zonder gevolgen, want het bepaalt
de prevalenties van de normale
en afwijkende gewichtsstatus. Er
bestaan echter meerdere mogelijke
referentiekaders qua grenswaarden.
Op advies van onderzoekers van de
KU Leuven hanteert Kind en Gezin
voor de prevalentiecijfers een gemengd
referentiekader. Voor overgewicht en
obesitas worden de grenswaarden
van de zogeheten ‘uitgebreide
IOTF*-criteria’ gebruikt. Voor laag
gewicht of ondergewicht steunen
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we op de groeistandaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (waarbij
waarden lager dan -2 standaarddeviaties
beschouwd worden als laag gewicht of
ondergewicht voor leeftijd). We spreken
over een lage BMI voor leeftijd in plaats
van ondergewicht omdat die term vaak
geassocieerd wordt met ondervoeding.
Een hoge BMI-waarde verwijst naar
een relatief hoge lichaamsmassa t.o.v.
de gestalte, ongeacht de samenstelling
van die hoge lichaamsmassa. Hoge
BMI-waarden mogen we dus niet
automatisch problematiseren in termen
van overtollig vet.

2014

2015

2016

2017

2018

Lage BMI voor leeftijd

0,8

0,7

0,8

0,7

0,6

Normaal gewicht

91,1

90,7

90,6

89,7

87,9

Overgewicht

8,1

8,6

8,7

9,6

11,4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

waarbij obesitas
Totaal

7.11 Evolutie BMI bij 2-jarigen naar geboortejaar - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2014-2018
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin

* IOTF: International Obesity Task Force
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Als we de cijfers voor overgewicht
uitsplitsen per geslacht, dan zien we
dat meisjes een iets hoger aandeel
overgewicht kennen dan jongens. Zowel
bij jongens als bij meisjes zien we een
toename van het aandeel kinderen met
overgewicht en obesitas.
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het laagst (8,9%). Daarbij mogen we niet
vergeten dat de provinciale verschillen
zeker ten dele verklaard kunnen
worden doordat er sterke provinciale
verschillen bestaan op het vlak van het
aantal kinderen met een moeder van
niet-Belgische origine (zie hoofdstuk 2).

We stellen ook vast dat de prevalentie
van overgewicht duidelijk hoger is
bij kinderen met een moeder van
niet-Belgische origine (15,9% versus 9,5%)
en dat er provinciale verschillen zijn
(zie tabel 7.13). In de provincie Antwerpen
is het aandeel 2-jarigen met overgewicht
het grootst (13,1%), in West-Vlaanderen
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We zien ook dat de gewichtsstatus op
de leeftijd van 2 jaar niet alleen verschilt
naargelang de origine van de moeder, maar
ook naargelang de kansarmoedesituatie.
Het aandeel kinderen met overgewicht

ligt hoger bij kinderen in kansarmoede,
ongeacht of de moeder van Belgische
of niet-Belgische origine is. Opmerkelijk
is dat de duidelijke toename van het
aandeel kinderen met overgewicht zich

bijna in elke groep voordoet. Enkel bij de
kinderen in kansarmoede met een moeder
van Belgische origine is de toename veel
minder groot.

7.14 Overgewicht bij 2-jarigen naar kansengroep
2017

7.12 Overgewicht bij 2-jarigen naar geslacht
2016

Jongens

Overgewicht
(inclusief
obesitas)
8,3

2017
Obees

Overgewicht
(inclusief
obesitas)

1,2

9,2

2018

Totaal

Normaal
gewicht

Overgewicht
(inclusief
obesitas)

Totaal

13,9

100,0

0,7

83,4

15,9

100,0

Normaal
gewicht

0,9

85,2

Obees

Overgewicht
(inclusief
obesitas)

Obees

Kinderen met
moeder van nietBelgische origine

1,3

10,9

1,7

die niet in
kansarmoede leven

0,7

86,1

13,2

100,0

0,7

84,2

15,1

100,0

die in kansarmoede
leven

1,4

83,6

15,1

100,0

0,8

81,8

17,4

100,0

Kinderen met
moeder van
Belgische origine

0,6

91,6

7,8

100,0

0,6

89,9

9,5

100,0

die niet in
kansarmoede leven

0,6

91,8

7,6

100,0

0,6

90,0

9,4

100,0

die in kansarmoede
leven

0,8

87,3

11,9

100,0

1,0

86,9

12,1

100,0

Alle kinderen

0,7

89,7

9,6

100,0

0,6

87,9

11,4

100,0

Meisjes

9,1

1,2

10,0

1,4

11,9

1,9

Totaal

8,7

1,2

9,6

1,3

11,4

1,8

7.12 Overgewicht bij 2-jarigen naar geslacht - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2016-2018
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin

7.13 Overgewicht bij 2-jarigen per provincie en naar origine van de moeder
Origine van de moeder
Belgisch

2018
Lage BMI
voor
leeftijd

Overgewicht
(inclusief
obesitas)

Lage BMI
voor
leeftijd

Niet-Belgisch
2018

Totaal

2017

2018

2017

2017

2018

Antwerpen

9,0

11,1

15,0

Vlaams-Brabant

8,7

9,7

13,8

16,7

11,2

13,1

14,3

10,1

11,1

Oost-Vlaanderen

7,1

9,0

14,3

17,0

9,1

11,1

Limburg

7,1

9,5

10,9

14,5

8,1

11,0

West-Vlaanderen

6,7

7,6

12,2

14,5

7,7

8,9

Totaal

7,8

9,5

13,9

15,9

9,6

11,4

7.14 Overgewicht bij 2-jarigen naar kansengroep - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2017 en 2018
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin

7.13 Overgewicht bij 2-jarigen per provincie en naar origine van de moeder - Vlaams Gewest (percentage) - kinderen geboren in 2017 en 2018
Bron: Mirage - registratiesysteem Kind en Gezin
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4. KINDERMISHANDELING
In de loop van 2020 ontvingen de
vertrouwenscentra kindermishandeling
7164 nieuwe meldingen, waarbij 9311
verschillende minderjarigen betrokken
waren

4.1. Inleiding op de cijfers en
begrippen
Meldingen over (vermoedens van)
kindermishandeling en verontrusting
komen in Vlaanderen bij diverse
organisaties terecht. Voor burgers
bestaat sinds 2012 een centraal
telefoonnummer – 1712 – voor alle
mogelijke geweldsituaties. Uit het
jaarverslag 2020 van 1712 blijkt dat bij
56,7% van de personen voor wie contact
werd opgenomen, kindermishandeling de
meest geregistreerde problematiek is. 1712
noteert in 2020 een sterke stijging van
het aantal (mogelijke) slachtoffers van
kindermishandeling (+45%).
Daarnaast spelen de vertrouwenscentra
kindermishandeling (VK’s) en de
ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ’s)
vooral een rol voor meldingen vanuit
professionele zorg- en hulpverleners over
kinderen. De VK’s rapporteren over die
meldingen aan Opgroeien.

We kunnen de cijfers van 1712 en de VK’s
echter niet samen analyseren omdat
er verschillen zijn qua registratie (1712
heeft bv. vaak anonieme meldingen) en
omdat sommige kinderen ook gemeld
worden bij beide meldpunten. Aangezien
er vooral doorverwijzingen zijn van 1712
naar de VK’s en omdat er meer kinderen
bij de VK’s gemeld worden dan bij 1712,
belichten we hierna enkel de meldingen
bij de VK’s.
Met de VK’s wordt contact opgenomen
voor concrete situaties of vermoedens
van kindermishandeling: seksueel
misbruik, grensoverschrijdend
gedrag, fysieke mishandeling of
verwaarlozing, emotionele mishandeling
of verwaarlozing. Soms gaat het
over een risicosituatie. Nog andere
contactopnames blijken te gaan
over onduidelijke problematieken.
Tot slot zijn er ook contactopnames
bij verwerkingsproblemen n.a.v. een
vroegere mishandeling of verwaarlozing
en contactopnames voor andere
problemen dan de vermelde zaken. In
het vervolg van deze tekst spreken we
over meldingen. Sinds 2016 zijn er ook
meldingen mogelijk via de chatbox
‘nupraatikerover.be’.
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De VK’s krijgen niet alleen meldingen
over minderjarigen, maar ook over
meerderjarigen (18 jaar en ouder). Bij
diverse meldingen zijn trouwens zowel
meerder- als minderjarigen betrokken.
Onder gemelde minderjarigen verstaan
we alle kinderen onder de 18 jaar, ook de
ongeboren kinderen en de meerderjarigen
onder bewindvoering (voorheen verlengd
minderjarigen).
Wanneer we bij de cijfers spreken
over meldingen in een jaar, dan gaat
het om de meldingen die een VK in
het vernoemde jaar ontving, dus met
startdatum in het betrokken jaar. De
cijfers hebben m.a.w. geen betrekking
op de nog lopende dossiers in een
VK, waarbij de initiële melding in een
voorgaand jaar plaatsvond, maar
waarvoor het VK in het betrokken jaar
nog acties onderneemt.
Ook het onderscheid tussen de term
uniek kind en kindregistratie is van
belang. Een kind dat in een bepaald
jaar bij meerdere meldingen betrokken
is, wordt slechts 1 keer geteld bij het
aantal unieke kinderen. Voor elk kind dat
bij meerdere meldingen in een bepaald
jaar betrokken is, worden er echter per
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melding afzonderlijke kindregistraties
genoteerd, bv. per melding de
belangrijkste gemelde problematiek
voor dat kind. Dat verklaart waarom
het totale aantal kindregistraties steeds
hoger is dan het totale aantal unieke
kinderen.
Meermaals gemelde kinderen zijn
het aantal unieke kinderen dat in het
betrokken jaar meer dan 1 keer gemeld
werd. Kinderen met een meldingshistoriek
zijn het aantal unieke kinderen dat
gemeld werd in het betrokken jaar, maar
van wie geweten is dat ze ook al in een
voorgaand jaar minstens eenmaal gemeld
waren bij een VK.
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4.2. Aantal meldingen
De 6 VK’s ontvingen in 2020 in totaal
7164 meldingen. Bij 6866 meldingen was
er (minstens) 1 minderjarige betrokken,
het aantal meldingen met (een)
minderjarige(n) neemt toe met 1,8% t.o.v.
2019. Bij 5,7% van de meldingen bij een
VK zijn ook meerderjarigen betrokken.
Ook het aantal meldingen met (minstens)
1 meerderjarige is toegenomen in 2020.
We zien dus een stijging van het aantal
meldingen, maar de toename is veel
minder groot dan bij 1712. Allicht heeft
dat (minstens gedeeltelijk) te maken met
het feit dat heel wat basisvoorzieningen
hun werking door de coronacrisis

gedurende een bepaalde tijd drastisch
hebben moeten terugschroeven,
waardoor ze minder in contact kwamen
met kinderen en zo minder zicht hadden
op situaties van verwaarlozing en
mishandeling.

7.15 Aantal meldingen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal meldingen
met (minstens) 1
minderjarige

7 311

6 787

6 904

6 552

6 543

6 743

6 866

Aantal meldingen
met (minstens) 1
meerderjarige

302

189

217

330

308

380

408

7 542

6 922

7 080

6 790

6 769

7 028

7 164

Totaal aantal unieke
meldingen

7.15 Aantal meldingen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
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4.3. Aard van de meldende
instanties
Als we kijken naar alle meldingen waarbij
(minstens) een minderjarige betrokken
was (6866), dan zien we dat in 2020
nog steeds 12,6% van de melders uit de
primaire omgeving van het kind komt.
Die directe toegangsmogelijkheid tot
de VK’s voor gezinnen, kinderen en
jongeren is aanvullend op de algemene
bekendmaking en toeleiding van burgers
naar 1712.
25,3% van de meldingen komt
van schoolse voorzieningen en
opvangvoorzieningen, waarvan CLB’s het
grootste deel uitmaken.
Welzijnsorganisaties en personen en
organisaties uit de gezondheidszorg
zijn samen goed voor 38,7% van het
aantal meldingen. In 2019 merkten we
een opvallende stijging van het aantal
meldingen uit de gezondheidszorg. Die
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stijging kwam er nadat eind 2018 de
kindreflex werd geïntroduceerd in de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor
ouders met een psychische problematiek
of een verslavingsproblematiek. De
kindreflex is een stappenplan dat
hulpverleners ondersteunt om bij alle
cliënten ouderschap bespreekbaar te
maken en onveiligheid van kinderen te
detecteren en aan te pakken. Uit nietopgenomen cijfers weten we dat het
aantal meldingen en het aantal kinderen
gemeld in het kader van die kindreflex
in 2020 verder toeneemt. Bijna 7%
van de meldingen in 2020 kadert in de
kindreflex. Die 463 meldingen gingen over
648 kinderen.
In 2020 komen er 455 meldingen vanuit
het parket, waarbij 883 minderjarigen
betrokken waren. Die cijfers vallen vooral
te verklaren door de positie van de VK’s
als gemandateerde voorziening binnen
de integrale jeugdhulp, waarbij het
jeugdparket een beroep kan doen op het

VK voor een onderzoek maatschappelijke
noodzaak (MANO). In totaal ontvingen de
VK’s in 2020 747 MANO-meldingen voor
minderjarigen.
In 2020 komen er vooral meer meldingen
vanuit 1712. 7,2% van de meldingen komt
nu via 1712, 1 procentpunt meer dan in
2019. Ook het aantal meldingen vanuit
politionele en justitiële instanties en
vanuit de primaire omgeving neemt
echter duidelijk toe.
360 meldingen over een minderjarige
werden ontvangen via de chatbox
‘nupraatikerover.be’. Dat is een toename
met 18,8% t.o.v. 2019.
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7.16 Aantal meldingen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling naar meldende instantie
2017

2018

2019

2020

Primaire omgeving

11,3

12,0

12,0

12,6

waaronder moeder

3,9

4,0

3,5

3,2

Opvang, schoolse en buitenschoolse
voorziening

26,3

26,5

25,9

25,3

waaronder CLB

18,7

19,0

17,8

18,1

Gezondheidszorg

23,0

23,5

25,1

25,2

waaronder Kind en Gezin

3,8

3,6

3,2

3,5

Welzijnsorganisaties

15,9

15,2

14,3

13,5

waaronder CAW

2,1

2,1

2,3

1,9

dienstverlening personen met beperking

3,3

1,3

1,1

0,9

ander VK

1,2

1,3

1,5

1,3

Jeugdhulp Opgroeien (ex-Jongerenwelzijn)

7,6

7,8

8,1

7,5

Hulplijn Geweld, Misbruik en
Kindermishandeling (1712)

7,6

6,2

6,2

7,2

Politionele en justitiële instanties

6,9

7,8

7,4

7,9

waaronder parket

5,3

6,5

6,2

6,6

Ketenaanpak (1)

0,1

0,2

0,2

0,3

Onbekend

0,9

0,8

0,7

0,5

Niet ingevuld

0,4

0,1

0,1

0,1

100,0
(N=6 552)

100,0
(N=6 543)

100,0
(N=6 743)

100,0
(N=6 866)

Totaal

7.16 Aantal meldingen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling naar meldende instantie (percentage)
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
(1) Deze categorie werd vanaf 2017 toegevoegd en omvat een samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening waarbij het Family Justice Center vooralsnog als enige concrete
meldende instantie onderscheiden wordt
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4.4. Aantal unieke kinderen
gemeld bij een VK volgens
leeftijd
In 2020 waren er 9311 verschillende
minderjarige kinderen betrokken bij
een VK-melding. Dat is 4,4% meer dan in
2019 (zie tabel 7.17) en 7,4% meer dan in
2018 (+642).
28,9% van de gemelde kinderen is onder
de 6 jaar, 13,7% is onder de 3 jaar. De
kinderen tussen 6 en 12 jaar vormen nog
steeds de grootste groep van de gemelde
kinderen (36%), maar het aantal kinderen
tussen 12 en 18 jaar kent een opmerkelijke
toename (+261).

4.5. Aantal meermaals gemelde
kinderen en kinderen met een
meldingshistoriek
94,1% van de 9311 unieke kinderen werd
in 2020 slechts 1 keer gemeld. Een kleine
minderheid (5,2%) werd 2 keer gemeld
en 0,7% (63 kinderen) 3 of meer keer.
Meerdere meldingen binnen hetzelfde
jaar over hetzelfde kind zijn mogelijk
wanneer het bv. gaat over verschillende
melders die los van elkaar en op eigen
initiatief informatie aanleveren over
dat kind of als hetzelfde probleem zich
opnieuw voordoet.
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7.17 Leeftijd van de gemelde kinderen bij de vertrouwenscentra
kindermishandeling
2019

2020

Aantal

Aandeel

Aantal

Aandeel

65

0,7

87

0,9

Onder de 3 jaar

1 249

14,0

1 190

12,8

Tussen 3 en 6 jaar

1 366

15,3

1 417

15,2

Tussen 6 en 12 jaar

3 282

36,8

3 351

36,0

Tussen 12 en 8 jaar

2 685

30,1

2 946

31,6

Meerderjarig onder
bewindvoering

5

0,1

5

0,1

268

3,0

315

3,4

8 920

100,0

9 311

100,0

Ongeboren

Onbekend
Totaal

7 Gezond en veilig ontwikkelen

Daarnaast blijkt dat 1067 van de 9311
kinderen (11,5%) minstens 1 keer gemeld
werden bij een VK vóór 2020 en dus een
meldingshistoriek hebben (cijfer niet
opgenomen in tabel 7.18).

en het totale aantal minderjarigen in
Vlaanderen leert ons dat er 65,4 op de
10 000 minderjarigen in het Vlaamse
Gewest gemeld worden bij een VK
(zie tabel 7.19).

4.6. Aantal gemelde kinderen
per 10 000 minderjarigen

Het relatieve aantal gemelde kinderen
verschilt naargelang de provincie. WestVlaanderen kent in 2020 het laagste
aantal gemelde minderjarigen op de
10 000 minderjarigen. In de provincie
Vlaams-Brabant ligt de verhouding het
hoogst (75 op de 10 000 minderjarigen).

Van het totale aantal gemelde kinderen
was het grootste deel (89,7%) in het
Vlaamse Gewest gedomicilieerd. De
verhouding tussen de gemelde kinderen
die in het Vlaamse Gewest wonen

2019
Kind betrokken bij

2020

Aantal

Aandeel

Aantal

Aandeel

8 378

93,9

8 761

94,1

2 meldingen

467

5,2

487

5,2

3 meldingen

60

0,7

49

0,5

4 meldingen

13

0,1

13

0,1

5 meldingen

2

0,0

1

0,0

8 920

100,0

9 311

100,0

1 melding

Totaal

2017

2018

Vlaams-Brabant

67,8

Antwerpen

70,3

Limburg

65,4

65,3

66,1

62,4

Oost-Vlaanderen

52,7

47,6

54,5

59,8

West-Vlaanderen

60,5

63,2

60,0

54,5

Vlaams Gewest

63,5

62,2

63,3

65,4

2019

2020

68,5

64,7

75,3

67,7

70,0

71,0

7.19 Kindermishandeling: aantal gemelde minderjarigen per 10 000 kinderen onder de 18 jaar in het Vlaamse Gewest - per provincie
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling

7.18 A
 antal unieke kinderen gemeld bij de vertrouwenscentra kindermishandeling naar aantal (her)meldingen binnen
hetzelfde jaar - 2019-2020
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
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Die cijfers geven een belangrijke indicatie
van een probleem, maar mogen niet
als incidentiecijfers over (risico’s op)
kindermishandeling geïnterpreteerd
worden. Niet alle meldingen over de
mishandeling of verwaarlozing van
minderjarigen komen bij de VK’s terecht,
van niet alle gemelde kinderen is de
woonplaats gekend en niet alle gevallen
van mishandeling of verwaarlozing
worden gemeld.

7.19 Aantal gemelde minderjarigen per 10 000 per provincie

7.17 Aantal unieke kinderen gemeld bij de vertrouwenscentra kindermishandeling naar leeftijd - 2019-2020
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling

7.18 Aantal meermaals gemelde kinderen
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4.7. Geregistreerde
problematieken
Het principe is dat er bij elke melding
steeds 1 probleemcategorie moet worden
geregistreerd over elk betrokken kind.
Dat registreert het VK als belangrijkste
probleem.
Wanneer de melder meerdere problemen
aangeeft, maakt het VK onderscheid
tussen het belangrijkste probleem en een
bijkomend probleem (dat dus niet bij
elke kindregistratie voorkomt). In tabel
7.20 geven we enkel een zicht op het
belangrijkste gemelde probleem.
Tabel 7.20 toont aan dat in 2020 het
merendeel (78,8%) van de kinderen
gemeld werd omdat er sprake was
van (een vermoeden van) een concrete
mishandeling of verwaarlozing
(lichamelijk, emotioneel of seksueel
misbruik) door een volwassene.
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Daarbij worden meer kinderen gemeld
voor een (vermoeden van een) concrete
situatie van emotionele mishandeling
of verwaarlozing (36,7%) dan voor
(een vermoeden van) lichamelijke
mishandeling of verwaarlozing (29,4%)
of seksueel misbruik (12,7%). 1 op de
5 kinderen wordt gemeld voor een
vermoeden van concrete lichamelijke
mishandeling door een volwassene.
Bij 9,5% van de gemelde kinderen gaat
het om een risicosituatie. Bij 1% gaat
het om een verwerkingsproblematiek.
4,4% van de gemelde kinderen werd
(vermoedelijk) geconfronteerd met
grensoverschrijdend gedrag door een
andere minderjarige. In meer dan de helft
van de gevallen met minderjarige plegers
is seksueel misbruik de belangrijkste
problematiek.

meer kinderen zijn gemeld voor een
vermoeden van emotionele mishandeling
of verwaarlozing, waardoor dat nu
duidelijk de meest vermelde belangrijkste
problematiek is (36,7%). Het aantal
kinderen gemeld voor (een vermoeden
van) seksueel misbruik is afgenomen
(-78), net zoals het aantal meldingen
door grensoverschrijdend gedrag door
minderjarigen.
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7.20 Belangrijkste gemelde problematiek kindermishandeling
2019
Meldingen over mishandeling of verwaarlozing

Aantal

%

Aantal

%

2 817

29,5

2 920

29,4

waarvan lichamelijke mishandeling

1 943

20,3

1 995

20,1

geïnduceerde gefalsificeerde aandoening

58

0,6

28

0,3

niet-accidenteel (intra)craniaal letsel

21

0,2

32

0,3

lichamelijke verwaarlozing

795

8,3

865

8,7

Emotionele mishandeling of verwaarlozing

3 198

33,5

3 649

36,7

waarvan emotionele mishandeling

1 287

13,5

1 457

14,7

getuige van geweld

980

10,3

1 127

11,3

emotionele verwaarlozing

931

9,7

1065

10,7

Seksueel misbruik

1 343

14,1

1 265

12,7

waarvan incest

620

6,5

558

5,6

extrafamiliaal seksueel misbruik

372

3,9

320

3,2

onbekend of het incest is

351

3,7

387

3,9

959

10,0

948

9,5

77

0,8

103

1,0

Onbekende/andere/onduidelijke problematiek

542

5,7

530

5,3

Meldingen grensoverschrijdend gedrag door
minderjarigen

549

5,7

437

4,4

waarvan onbepaalde problematiek

137

1,4

163

1,6

lichamelijke mishandeling

72

0,8

33

0,3

Meldingen risicosituatie

emotionele mishandeling

9

0,1

10

0,1

seksueel misbruik - incest

165

1,7

116

1,2

seksueel misbruik - extrafamiliaal

166

1,7

115

1,2

69

0,7

87

0,9

9 554

100,0

9 939

100,0

Niet ingevuld
Totaal

7.20 Overzicht van de belangrijkste gemelde problematiek op basis van kindregistraties - 2019-2020
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
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2020

Lichamelijke mishandeling of verwaarlozing

Meldingen verwerkingsproblematiek

Ten opzichte van de voorgaande
jaren zien we dat er in 2020 heel wat
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In tabel 7.21 bekijken we per
leeftijdscategorie van de gemelde
kinderen welke problematiek het
vaakst vermeld werd als belangrijkste
problematiek. Hier worden de kinderen
onder bewindvoering en de kinderen
van wie de leeftijd onbekend is, niet
meegeteld. Dat verklaart het verschil in
de totaalsom tussen tabel 7.20 (9939) en
tabel 7.21 (9528).
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Er doen zich wel enige verschillen voor
naar de leeftijd van de kinderen. Bij
de kinderen onder de 3 jaar scoren
de risicosituaties en vermoedens
van lichamelijke mishandeling of
verwaarlozing als gemeld probleem
opvallend hoger dan bij alle
leeftijdsgroepen vanaf 3 jaar. Seksueel
misbruik wordt vaker vermeld als
probleem bij meldingen over kinderen
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tussen 6 en 12 jaar. Bij 40% van
de gemelde kinderen tussen 12 en
18 jaar is emotionele mishandeling
of verwaarlozing de belangrijkste
problematiek, een sterke toename
t.o.v. 2019.

7.21 Gemelde problematieken kindermishandeling naar leeftijdscategorie
Kinderen onder
de 3 jaar
2019

Kinderen van
3 tot 6 jaar

2020

2019

2020

Kinderen van
6 tot 12 jaar
2019

2020

Kinderen van
12 tot 18 jaar
2019

2020

Meldingen over mishandeling of verwaarlozing door volwassenen
Lichamelijke mishandeling of verwaarlozing

34,8

37,0

30,4

30,4

31,0

25,5

25,1

29,9

Emotionele mishandeling of verwaarlozing

33,8

34,9

35,7

37,5

36,4

34,2

29,3

40,3

Seksueel misbruik en incest

3,4

3,2

14,3

15,1

13,0

17,8

20,8

11,1

Risicosituatie

23,0

19,5

10,2

9,4

7,7

6,3

5,3

7,8

Verwerkingsproblematiek

0,1

0,2

0,5

0,3

0,7

2,1

1,5

0,8

Onbekend

3,9

4,1

4,8

4,2

4,7

5,5

7,4

4,8

Meldingen over mishandeling/verwaarlozing/grensoverschrijdend gedrag minderjarigen
Lichamelijke, emotionele mishandeling
of grensoverschrijdend gedrag

0,3

0,3

1,3

0,9

2,3

3,6

3,8

2,1

Seksueel misbruik (al dan niet incest)

0,1

0,1

2,2

1,1

3,5

4,1

6,0

2,3

Niet ingevuld

0,5

0,8

0,6

1,2

0,8

0,9

0,7

0,8

100,0
(N=1 359)

100,0
(N=1 279)

100,0
(N=1 480)

100,0
(N=1 511)

Totaal

100,0
100,0
100,0
100,0
(N=3 525) (N=3 139) (N=2 846) (N=3 599)

7.21 Overzicht van de gemelde belangrijkste problematiek volgens leeftijdscategorie van de gemelde kinderen op basis van kindregistraties - 2019-2020
Bron: Opgroeien - registratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling
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