
Gesprek met kinderen

Tips voor het gesprek
• Bepaal van tevoren het doel van het gesprek.
• Voer het gesprek met een open houding (OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig).
• Sluit aan bij waar het kind mee bezig is (bijv. spel, tekenen, knutselen).
• Ga op dezelfde ooghoogte zitten als het kind en kies een rustig moment en rustige plek uit.
• Stel het kind op zijn/haar gemak.
• Gebruik korte zinnen.
• Begin met open vragen (Wat is er/is er iets gebeurd?), en wissel deze af met gesloten vragen (Ben je gevallen? 

Heb je pijn?).
• Vul het verhaal niet in voor het kind.
• Stel geen ‘waarom’ vragen (dit kan veroordelend overkomen).
• Houd het tempo van het kind aan, niet alles hoeft in één gesprek.
• Vraag naar gebeurtenissen thuis, zowel naar moeilijke als naar leuke/fijne.
• Vraag wat het kind zou willen veranderen. 
• Onschuldig het kind als het vertelt dat er sprake is van huiselijk geweld: ‘Het is belangrijk dat je weet dat het niet 

jouw schuld is. Ouders mogen geen ruzie maken waarbij ze elkaar slaan’.
• Laat het kind niet merken dat je van het verhaal schrikt.
• Respecteer de gevoelens van het kind (bijv. ‘Het is oké dat je verdrietig en bang bent’).
• Val de ouders niet af, in verband met loyaliteitsgevoelens.
• Vertel het kind dat het heel knap is dat hij/zij het allemaal zo goed kan vertellen.
• Let tijdens het gesprek goed op de non-verbale signalen van het kind.
• Stop het gesprek wanneer de aandacht bij het kind weg is.
• Respecteer zelfbeschikking en ‘nee’. Als het kind niets wil vertellen, zal je andere stappen moeten nemen. 
• Laat merken dat je het kind gelooft, realiseer je ook dat de waarheid soms anders is dan wat een kind vertelt. 
• Geef aan dat je niet geheim kunt houden wat het kind vertelt. Leg uit dat je met anderen gaat kijken hoe je het 

beste kunt helpen. Leg het kind uit dat je het op de hoogte houdt van elke stap die je neemt. 
• Neem de tijd en rond het gesprek zorgvuldig af.
• Maak meteen of snel na het gesprek notities van het gesprek.

Vermoeden van seksueel misbruik
• Wees bij een vermoeden van seksueel misbruik terughoudend in het gesprek met het kind in verband met 

mogelijke toekomstige bewijslast. 
• Wees met name voorzichtig met het stellen van gesloten vragen. Hierdoor kan het namelijk gebeuren dat het 

kind woorden in de mond gelegd wordt. Het gesprek heeft niet tot doel het bewijs van seksueel misbruik te 
leveren!
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