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General introduction 

Child abuse as a medical diagnosis was mentioned at first by Kempe et al. in 1962 [1]. They 
called it “the battered-child syndrome”. However, acknowledgement of child abuse as major 
health concern lasted a while. In 1989, the safeguarding of children and the protection for 
abuse was secured in article 19 in the Convention on the Rights of the Child [2]. The World 
Health Organization stated in 2002 that professionals are obliged to take their responsibility 
in this important health problem. In the Netherlands, a screening protocol with a screening 
instrument for child abuse at out-of-hours primary care (OOH-PC) services and emergency 
rooms is obligatory since 2011 [3;4]. Nevertheless, child abuse is still often unrecognized in a 
medical setting [5;6]. 

 

Definition of child abuse 

Child abuse is defined as any act or series of acts of commission or omission by a parent or 
other caregiver that results in harm, potential for harm, or threat of harm to a child [7]. There 
are multiple forms of child abuse: emotional neglect; physical neglect; emotional abuse; 
physical abuse; witness of abuse; sexual abuse; and other forms such as paediatric condition 
falsification (also known as Munchhausen by Proxy). All of these forms can have substantial 
short and long-term consequences. Victims of child abuse are at higher risk to develop 
emotional problems, behavioural issues and health problems [8-15]. Additionally, child abuse 
often continues in the next generation. Therefore, early detection of child abuse is essential 
to prevent the child for any further harm. This thesis focusses on early recognition of child 
abuse in a medical setting with the use of systematic screening, screening protocols and 
guidelines.  

 

Prevalence  

It is difficult to precisely determine the prevalence of child abuse, as it is often underreported 
or not recognized [16]. In high income countries, an estimated 4-16% of the children is 
physically abused and one in ten is neglected [16]. In the Netherlands, Alink et al. assessed 
that 34 per 1000 children are abused [17]. This prevalence is calculated with the use of 
reports to Child Protection Services (CPS) and informants (i.e. police and schools). An 
inventory among Dutch high school students showed that one-fifth of the students were a 
victim of abuse in the last year [18]. Child fatalities are also shocking: in the USA an 
estimated 1580 children <18 years died as a result of abuse in 2014 [19]. This is a national 
rate of 2.13 deaths per 100000 children. Especially young children are vulnerable, with a 
fatality rate due to child abuse of 17.96 per 100000 children <1 year. In the Netherlands, an 
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estimated minimal of 15 children <18 years die each year as the consequence of this 
devastating problem [20]. This is a calculated rate of 0.4 deaths per 100000 children.  

Emotional neglect is the most frequent type of abuse reported to CPS in the Netherlands in 
2013 (39.4%), followed by being a witness of abuse (24.1%) [21]. Physical abuse was 
concluded in 8.6% of all the children examined by the Dutch CPS [21].  

Child abuse can occur at any age, within all social economical groups, and with an equal 
distribution between boys and girls. Physical abuse is one of the most seen types by medical 
doctors [22]. 

 

Child abuse regulations: Dutch situation 

The Netherlands ratified the Convention on the Rights of the Child (IVRK) in 1995. After an 
inventory on the situation of child abuse detection in the OOH-PC in 2010 - which showed 
minimal recognition of this problem -, the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) obliged 
OOH-PC services to have a screening protocol for child abuse [3;4]. This screening protocol 
needs to consist of a screening instrument; which specific screening instrument can be 
chosen by the health care facility itself [23]. When there is a suspicion of child abuse, medical 
doctors are obligated to act according to a reporting code [24]. This reporting code is a step 
by step procedure to ensure consistent diagnostic evaluation of a suspicion, and adequate 
action in a child abuse case (figure 1). In the last step, the medical doctor weighs all the 
findings to indicate the risk of child abuse. When it is possible to avert the indicated risk, the 
medical doctor can implement care for child and family, and needs to monitor the situation. 
When it is not possible to avert safety risks, the child is reported to CPS. CPS is an 
organization where health professionals, victims, perpetrators and witnesses can ask advice 
and receive professional help. CPS will investigate the reports, implement safety plans and 
safeguard the reported children. In the Netherlands, medical doctors have the right, but not 
the obligation to report to CPS [25;26].  
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Figure 1. Reporting code for child abuse in the Netherlands (translation of the Dutch KNMG-
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld [25]. 

 

Awareness among medical doctors 

Despite child abuse being a worldwide health concern, it is often unrecognized at OOH-PC 
services and emergency departments [27]. Additionally, precisely those two services can play 
an important role in the detection of child abuse. Firstly, more children are presented to 
those services in comparison to the day practice [28]. Secondly, children who are a victim of 
abuse are more likely to visit the emergency department than children in the general 
population, partly due to the relative anonymity of the emergency department [29]. Goren et 
al. conducted a retrospective study among children who were abused according to CPS [5]. A 
total of 193 children, of the studied 368, attended an OOH-PC service, once or multiple 
times, in the study period. For those 193 children, an expert panel concluded that 24 of the 
709 consultations were highly suspicious for child abuse but not recognized as possible 
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abuse. Also, in 82 consultations child abuse could not be excluded based on the given 
findings. The expert panel knew they were assessing the files of abused children, and 
therefore used pre-determined characteristics for abuse. Another study, on fatal child abuse 
cases, showed that 30% of those children had seen a physician in the last year, and even 19% 
in the month before death [30]. Child abuse is a difficult topic and increasing the awareness 
of child abuse might result in higher detection rates.  

 

Multiple options can be considered for increasing the awareness of child abuse in a medical 
setting. For example: education; clinical prediction rules for specific injuries; guidelines; 
consultation of ‘child abuse experts’ or medical forensic expertise for discriminating between 
accidental and inflicted injuries; and systematic screening [31-34].                                                                     

Education comes in different forms: training during medical school, specific training for 
nurses and medical doctors, e-learning or a virtual patient [35-37]. Training can focus on 
recognizing symptoms of child abuse, but also on how to communicate with child and 
parents or on legal issues. In the Netherlands, education about child abuse is obligated for 
medical doctors working at the emergency department or in the OOH-PC [24]. Flaherty et al. 
showed that educated physicians on the child abuse topic are more likely to report a 
suspicion of child abuse to CPS [38].   

A clinical prediction rule is an evidence based tool which combines specified clinical factors 
to give a prediction on diagnosis, therapy or prognosis [31;39;40]. A clinical prediction rule is 
especially useful when decision-making is complex and/or has major consequences, as is the 
case for child abuse.  

Guidelines provide - evidence based - recommendations on clinical interventions, policies, 
therapy, decision making et cetera. All relevant evidence on an issue is combined, graded 
and leads to a recommendation with a specified level of evidence. Multiple guidelines on the 
subject child abuse are available [32;41]. For example, the guideline on child maltreatment 
from The National Institute for Health and Care Excellence, which provides a summary on 
clinical features suggestive for abuse, but not on how to diagnose it [32]. The guideline of 
1992 from the American Medical Association however, focusses on diagnostics and 
treatment of child physical abuse [32;42].  

Medical forensic expertise or ‘child abuse experts’ can be helpful when there is a suspicion of 
child abuse. Often, not only a health professional is needed to reflect on a suspicion of child 
abuse: medical forensic expertise can greatly reduce the false positive cases [33]. In the 
Netherlands, there are multiple institutions where medical forensic expertise can be obtained 
in case of a suspicion of child abuse [26]. 

Screening can be defined as early identification of a disease or condition which is not yet 
manifested, with the use of easily performed tests, examinations or other procedures [43]. 
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This makes it possible to differentiate between individuals with the disease or condition and 
individuals without, in a seemingly healthy population [43]. The screening is used to find a 
(medical) condition, a genetic predisposition for a disease, or factors which increases the risk 
for a specific disease. Examples of screening in the Netherlands are screening for cystic 
fibrosis, phenylketonuria and sickle cell disease in the neonatal heel prick; breast cancer 
screening; and cervical cancer screening [44]. Locations where screening tools can be applied 
for child abuse are inter alia schools, daycare centers, the youth health care, primary health 
care and hospitals. With especially the younger children being more vulnerable for abuse, 
daycare centers and youth health care services (well baby clinics) can play a role in 
identifying abuse in this subgroup. With repeating contacts in those services, it is possible to 
observe repetitive patterns; which is for example essential for recognizing emotional neglect. 
Frequently, concerns about child abuse are based on the contact with an adult. Parental 
factors can be associated with a higher risk for child abuse (i.e. parental risk factors), such as 
substance abuse and low socio-economic status [45]. Therefore, a child check was 
incorporated into the reporting code in the Netherlands, meaning that every professional 
working with adults (parents) is obligated to check if there are risk factors present, and if the 
safety of the children is guaranteed (figure 1)[24]. For the detection of physical child abuse 
and/or neglect, the primary health care and hospitals seem the prime locations for adequate 
differentiation between accidental and inflicted injury. Sittig et al. assessed the value of 
systematic screening at emergency departments, which shows a 100% negative predictive 
value (NPV) of a checklist for child physical abuse and a positive predictive value (PPV) of 3% 
[33]. The checklist applied in this study was developed for the detection of physical abuse, 
but also the predictive values of the checklist for ‘need for help’ and ‘injury due to neglect’ 
were assessed. Slightly lower NPVs of the checklist were found for those outcomes, with 
88.9% and 99.8% for ‘need for help’ and ‘injury due to neglect’ respectively. The PPV of 
especially the outcome ‘need for help’ was higher than for physical abuse, with a value of 
33%. It seems possible to use a checklist not only for physical abuse and neglect at 
emergency departments, but for all types of child abuse. Louwers et al. determined the 
diagnostic value of a checklist for all types of abuse at emergency departments [46]. They 
also found a low PPV and high NPV of a checklist for child abuse. However, the checklist was 
not applied in all children attending the emergency department, resulting in a selected 
population. It is important to know the validity of checklists for all types of child abuse 
among all children attending a medical service. Namely, the most common barrier assessed 
for the implementation of a screening instrument for child abuse in study of Crichton et al. is 
the lack of a validated screening instrument [47]. Moreover, in the same study, it was felt that 
the use of a screening instrument increases the detection rates.  
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SPUTOVAMO-R2 checklist 

The screening for child abuse can be performed with the use of a screening instrument 
(‘checklist’). This checklist can systematically be applied for all children attending an OOH-PC 
service or emergency department to detect children who are a victim of abuse. The first 
attempt for systematic screening was made in Canada, in 1976 [48]. Pless et al. introduced 
the screening instrument Accident-SCAN at an emergency department for 18 weeks. In the 
Netherlands, the first screening instrument is the – still widely used – SPUTOVAMO, 
developed by Compernolle in 1996 [49]. SPUTOVAMO is an acronym: the first letters refer to 
the 9 questions in the screening instrument. SPUTOVAMO consists of 9 questions and with 
one deviant answer classifies positive for child abuse. After this, multiple other screening 
instruments were developed, mostly revisions of the SPUTOVAMO [50-52]. The scarce 
research on the validity of those screening instruments for child abuse shows low PPVs and 
high NPVs at emergency departments [33;46]. Until now, the diagnostic value of a screening 
instrument for child abuse at OOH-PC services has not been assessed. For OOH-PC services, 
the SPUTOVAMO for emergency rooms was modified into SPUTOVAMO-R2 (figure 2). The 
SPUTOVAMO-R2 consists of five questions to guarantee identification of all types of child 
abuse. This screening instrument was implemented at nine OOH-PC services in the region of 
Utrecht, the Netherlands in 2012. The SPUTOVAMO-R2 is the screening instrument studied 
in this thesis. 
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high NPVs at emergency departments [33;46]. Until now, the diagnostic value of a screening 
instrument for child abuse at OOH-PC services has not been assessed. For OOH-PC services, 
the SPUTOVAMO for emergency rooms was modified into SPUTOVAMO-R2 (figure 2). The 
SPUTOVAMO-R2 consists of five questions to guarantee identification of all types of child 
abuse. This screening instrument was implemented at nine OOH-PC services in the region of 
Utrecht, the Netherlands in 2012. The SPUTOVAMO-R2 is the screening instrument studied 
in this thesis. 
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Figure 2. Screening instrument SPUTOVAMO-R2 for child abuse

To summarize, OOH-PC services are an important location for the detection of child abuse. 
However, it is often unrecognized at those locations. A solution to this problem could be a 
screening instrument with a screening protocol used by medical doctors for every child, to 
correctly identify the child abuse cases. To interpret positive and negative screen results, it is 
necessary to assess the validity of a screening instrument for child abuse. Hence, a checklist 
should be applied for all children and the outcomes of this checklist (index test) should be 
compared with a reference test to determine the diagnostic value. 
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Aim 

The specific aim of this thesis was to assess the diagnostic value of the screening instrument 
SPUTOVAMO-R2 for child abuse among all children attending an OOH-PC service. Secondly, 
it aims to improve the awareness and recognition of child abuse at OOH-PC services. 
Therefore, the primary focus is on systematic screening for child abuse and its diagnostic 
value. Additionally, guidelines were developed, a screening protocol for child abuse was 
evaluated and integrated forensic and medical expertise is described.  

 

OUTLINE OF THIS THESIS 

Chapter 2 provides two guidelines. 

Chapter 2A: a guideline reviewing the available screening instruments for child abuse, with 
evidence-based recommendations on screening (in Dutch).  

Chapter 2B: a guideline providing evidence-based recommendations on which bruises are 
suspicious for inflicted injury (in Dutch). 

Chapter 3 shows the results of the implementation of a screening protocol child abuse and 
reporting code at OOH-PC services.  

Chapter 4 evaluates the impact of a screening protocol for child abuse in the OOH-PC on 
the professional performance. 

Chapter 5 shows the diagnostic value of the screening instrument SPUTOVAMO-R2 for child 
abuse at OOH-PC services.  

Chapter 6 describes the need of an integrated approach with forensic and medical expertise 
when there is a suspicion of child abuse (article in Dutch). 

Chapter 7 provides a general discussion on the implications of screening in the OOH-PC and 
perspectives on improving the awareness for child abuse.  
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Introduction 

This chapter consists of two guidelines. Guidelines can be defined as “systematically 
developed statements to assist practitioner and patient decisions about appropriate health 
care for specific clinical circumstances” [1]. The aim of clinical guidelines is to improve the 
current health care, with recommendations on, for example, diagnosis, treatment and 
prognosis [2]. The benefits of guidelines are various including consistent care, attention for 
under-recognized health issues, and support for physicians dealing with difficult health 
problems in their practice [2]. The development of evidence based guidelines asks for a 
systematic search for evidence, assessment of the quality of the evidence and structured 
evidence summaries.  

The two guidelines in this thesis are developed according to the GRADE approach 
(www.gradeworkinggroup.org). GRADE is an acronym for Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation [1]. When developing guidelines, the start is to 
formulate a question using a PICO (Patient/Population, Intervention, Control, Outcome). 
Search terms are formulated on the basis of this PICO, and databases are searched for 
evidence. The quality of the evidence is graded per outcome (and could be high, moderate, 
low or very low). The evidence summary and the results of the quality of the evidence 
assessment are presented in a summary of findings table. The evidence, its quality and 
additional considerations will lead to formulating the recommendations.  

The recommendations in guidelines are not statutory regulations, but on evidence based 
insights to serve high quality of care. The recommendations are based on an ‘average 
patient’, therefore, health professionals can choose to act differently than recommended. 
Sometimes, even the specific situation of the patient asks for a different approach.  

The child abuse topic is a difficult one. Not only a health problem, but also an ethical, legal, 
political and moral problem. A guideline can be useful when there is no clear answer – yet – 
on the most appropriate practice [2]. In the Netherlands, clinical guidelines are widely used 
(e.g. guidelines of the Dutch College of General Practitioners). However, a guideline on the 
screening for child abuse at emergency departments and out-of-hours primary care services 
was lacking. Also, a guideline on bruising and child abuse for professionals working with 
children was missing.  

Guidelines are important for ensuring high quality medicine. Due to organizational reasons, 
location, country specific laws, or other factors, it can be necessary to develop guidelines for 
specific situations or professionals. To increase the impact of a guideline, the awareness of 
the guideline among potential users should be high [3]. Therefore, not only a systematic 
development of the guideline itself is necessary, but also special attention should be given to 
the implementation of guidelines [3;4]. 

Chapter 2  
 

 
24 

Introduction 

This chapter consists of two guidelines. Guidelines can be defined as “systematically 
developed statements to assist practitioner and patient decisions about appropriate health 
care for specific clinical circumstances” [1]. The aim of clinical guidelines is to improve the 
current health care, with recommendations on, for example, diagnosis, treatment and 
prognosis [2]. The benefits of guidelines are various including consistent care, attention for 
under-recognized health issues, and support for physicians dealing with difficult health 
problems in their practice [2]. The development of evidence based guidelines asks for a 
systematic search for evidence, assessment of the quality of the evidence and structured 
evidence summaries.  

The two guidelines in this thesis are developed according to the GRADE approach 
(www.gradeworkinggroup.org). GRADE is an acronym for Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation [1]. When developing guidelines, the start is to 
formulate a question using a PICO (Patient/Population, Intervention, Control, Outcome). 
Search terms are formulated on the basis of this PICO, and databases are searched for 
evidence. The quality of the evidence is graded per outcome (and could be high, moderate, 
low or very low). The evidence summary and the results of the quality of the evidence 
assessment are presented in a summary of findings table. The evidence, its quality and 
additional considerations will lead to formulating the recommendations.  

The recommendations in guidelines are not statutory regulations, but on evidence based 
insights to serve high quality of care. The recommendations are based on an ‘average 
patient’, therefore, health professionals can choose to act differently than recommended. 
Sometimes, even the specific situation of the patient asks for a different approach.  

The child abuse topic is a difficult one. Not only a health problem, but also an ethical, legal, 
political and moral problem. A guideline can be useful when there is no clear answer – yet – 
on the most appropriate practice [2]. In the Netherlands, clinical guidelines are widely used 
(e.g. guidelines of the Dutch College of General Practitioners). However, a guideline on the 
screening for child abuse at emergency departments and out-of-hours primary care services 
was lacking. Also, a guideline on bruising and child abuse for professionals working with 
children was missing.  

Guidelines are important for ensuring high quality medicine. Due to organizational reasons, 
location, country specific laws, or other factors, it can be necessary to develop guidelines for 
specific situations or professionals. To increase the impact of a guideline, the awareness of 
the guideline among potential users should be high [3]. Therefore, not only a systematic 
development of the guideline itself is necessary, but also special attention should be given to 
the implementation of guidelines [3;4]. 

        



 Guidelines 

 

 
25

For both guidelines, a guideline development group (GDG) was formed with health 
professionals working in different levels of care. The GDG members formulated key questions 
for the guidelines. A distinction was made between key questions that could be answered 
based on an evidence search, and key questions that could be answered best in a consensus 
process. One GDG member (MCMS) was appointed to coordinate the development of the 
guidelines. The systematic search, quality assessment and grading of the evidence for both 
guidelines was performed by two researchers (MCMS, MWL). The first researcher (MCMS) 
wrote, with help of the GDG chair (EMP), the first draft of the guidelines. In deliberation with 
the chair of the guideline, draft recommendations were formulated. All GDG members were 
involved in drafting the text for the guidelines and provided feedback on the drafted 
recommendations in 2-3 guideline panel meetings. In the final GDG meeting, the content of 
the guidelines was approved by the GDG members, and the recommendations were 
finalized. Following approval by the GDG, the guidelines were sent out to several medical 
associations for review. After revision of the guidelines based on the feedback of the medical 
associations, the guidelines were authorized and published on various websites. Only the 
evidence based chapters of both guidelines are incorporated in this thesis; the consensus 
chapters are available from the NVK website  (www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht).  

 

General methods evidence based questions 

For the evidence-based questions, we started with search terms based on the PICO 
questions. Databases were searched and selection of the studies were performed by two 
reviewers independently. To select eligible studies the search results were first screened 
based on title and abstract. All studies remaining from this first selection were fully read and 
scored for eligibility using the items in our PICO question (e.g. is the study among our study 
population (children)). We used a standardized form; the two scoring lists were compared to 
decide on which studies were included and excluded. If the two reviewers were not 
unanimous, a third reviewer was asked to make a final decision. The quality of the included 
studies was scored with the use of quality assessment forms 
(www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht). Those forms consisted of general questions (such 
as publication year and study type), and checklists from the Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP – www.casp-uk.net). Depending on the type of study (review, case-report 
et cetera), the appropriate CASP checklist was completed. If the two reviewers scored 
differently on an item in the quality assessment form, a third reviewer was asked to fill in the 
quality assessment form, to come to a final conclusion on the score. Studies of low 
methodological quality were excluded (methodological criteria scored were inter alia: clearly 
stated aim, explicit inclusion criteria and consideration of study size). Following the decision 
on inclusion of a study, the quality of evidence for each outcome was rated according to the 
GRADE principles. For each outcome we assessed if study limitations, inconsistency between 
studies, imprecision (low sample sizes), indirectness of the evidence and/or publication bias 
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could decrease our confidence in the estimates of the effect (for example the numbers of 
bruises as indicator of child abuse). The quality of evidence could be high, moderate, low or 
very low. This method is used for both guidelines. For each key question we formulated a 
conclusion based on the result of the evidence summary and the quality of the evidence. The 
recommendations are the result of those conclusions and other considerations that needed 
to be taken into account.  
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[Richtlijn signalering kindermishandeling in de spoedeisende 
medische zorg] 

Inleiding 
 

Aanleiding  
Kinderen kunnen voor spoedeisende medische zorg in Nederland terecht bij een 
huisartsenpost (HAP) en op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen. Dit zijn belangrijke 
locaties voor de signalering van kindermishandeling vanwege de – relatieve – anonimiteit en 
het gekozen moment waarop de ouders de stap gezet hebben om zorg te vragen voor hun 
kind, hetgeen een ‘window of opportunity’ creëert. Kinderen presenteren zich 
verhoudingsgewijs meer in de spoedzorg dan in de dagzorg [1]. Tevens is de incidentie van 
fysieke kindermishandeling hoger op de SEH dan in de algemene populatie (kinderen in de 
thuissituatie), en ontstaat vanwege de acute medische (zorg)vraag een mogelijkheid tot een 
gesprek over wel of geen toegebracht letsel [2]. 

Tussen de twee settingen waar patiënten terechtkunnen voor spoedeisende medische zorg 
zijn verschillen. Een HAP beschikt over minder middelen voor diagnostiek en behandeling 
dan een SEH-afdeling en de consulttijd is op een HAP korter dan op een SEH-afdeling. 
Daarnaast verschilt de patiëntenpopulatie; op een SEH-afdeling presenteren zich patiënten 
met vaak ernstiger klachten/letsels. 

Verhoudingsgewijs presenteren meer kinderen zich op een SEH of HAP ten opzichte van de 
dagpraktijk bij de huisarts. In 2009 is een maand lang gemeten wie zich presenteerden in de 
spoedeisende medische zorg in verschillende regio’s in Nederland. Een bezoek aan de HAP 
en de SEH betrof in 29% respectievelijk 19% van de gevallen een kind jonger dan 14 jaar [3]. 
Kindermishandeling wordt vaak nog niet als zodanig herkend [4-6].  

Screeningsinstrumenten kunnen een bijdrage leveren aan de signalering van 
kindermishandeling [4;7]. Sinds 2011 is toepassing van een screeningsprotocol met een 
screeningsinstrument voor kindermishandeling verplicht op elke SEH-afdeling en op elke 
HAP [8;9]. Welk instrument professionals kiezen, wordt aan henzelf overgelaten.  

Deze richtlijn beoogt onder andere een wetenschappelijke onderbouwing te bieden bij de 
keuze van de screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling in de 
spoedeisende medische zorg.  

Epidemiologie 
Alink et al. berekenden de prevalentie van kindermishandeling in Nederland op 34/1000 [10]. 
Onderzoek onder middelbare scholieren in Nederland liet zien dat ruim een derde van de 
jongeren ooit mishandeld is en dat één op de vijf jongeren in het jaar voorafgaand aan het 
onderzoek slachtoffer was van kindermishandeling [11]. Meerdere onderzoeken toonden aan 
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dat de prevalentie van bevestigde kindermishandeling op een SEH-afdeling varieert van 
0,07-1,1% [2;7;12]. 

Signalering kindermishandeling 
Voor de signalering van kindermishandeling kan gebruik worden gemaakt van het 
screeningsinstrument SPUTOVAMO (in 1997 ontwikkeld door Compernolle), maar kan ook 
worden gekozen voor andere screeningsinstrumenten [8;13]. Tot nu toe is onduidelijk of 
detectie van kindermishandeling vaker plaatsvindt sinds screening voor kindermishandeling 
verplicht is gesteld. Daarnaast is sinds 2013 de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van kracht [14]. In het kader van deze wet hebben instellingen de plicht 
om 1) te beschikken over een meldcode die ten minste de vijf stappen bevat uit het 
‘Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 2) om de kennis en het gebruik van de 
meldcode binnen de organisatie te bevorderen. De meldcode heeft tot doel de signalering 
van kindermishandeling en huiselijk geweld te ondersteunen. De meldcode bevat tevens de 
kindcheck, wat inhoudt dat een professional in bepaalde gevallen de verplichting heeft om 
na te gaan of een volwassen patiënt/cliënt die zich presenteert, de zorg heeft voor kinderen. 
Meent de professional dat de medische conditie of de omstandigheden waarin de 
patiënt/cliënt verkeert, een risico vormt voor de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen, 
of als hij daarover twijfelt, dan worden de stappen van de meldcode doorlopen.  

Voor alle artsen is de ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)’ van de 
KNMG van toepassing. Op basis van deze KNMG-meldcode heeft de Landelijke Huisartsen 
Vereniging de Toolkit ‘Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg’ 
ontwikkeld, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen en de 
KNMG. 

Doel 
Het doel van de richtlijn is professionals te ondersteunen in de signalering van 
kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg.  

Doelgroep 
De richtlijn richt zich op professionals die werkzaam zijn in spoedeisende medische zorg. Dit 
zijn huisartsen en triagisten die werkzaam zijn op de HAP’s, SEH-artsen en medisch 
specialisten (o.a. kinderartsen, kinderchirurgen), verpleegkundigen op SEH-afdelingen, en 
ieder andere professional die kinderen ziet binnen de spoedeisende medische zorg. 

Definities 
- In de richtlijn wordt de definitie van kindermishandeling gehanteerd zoals beschreven in 

de Jeugdwet: 
‘Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
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afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel’ (artikel 1.1 Jeugdwet). 

Een eenvoudigere definitie kindermishandeling is de definitie van Baartman:  

‘Kindermishandeling is het doen of laten van ouders, of anderen in soortgelijke 
positie ten opzichte van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt 
voor de veiligheid en het welzijn van het kind’ [15]. 

- Onder kinderen wordt in deze richtlijn verstaan: ‘elke persoon tot de leeftijd van 18 jaar’ 
(artikel 1 IVRK). 

- In de richtlijn zal gesproken worden over ouders, waarmee gezaghebbende ouder(s) 
en/of verzorger(s) van het kind bedoeld worden. De ouder die gezag heeft, is (met 
inachtneming van de daarvoor geldende leeftijdsgrenzen) bevoegd om beslissingen te 
nemen ten aanzien van de zorg van een kind.  

- Screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling zijn gedefinieerd als 
meetinstrumenten die zich op kinderen richten, waarin door middel van het 
beantwoorden van vragen duidelijk wordt of sprake is van (mogelijke) 
kindermishandeling, en die toepasbaar zijn voor alle kinderen die zich presenteren in de 
spoedeisende medische zorg. Instrumenten die zijn gericht op specifieke letsels worden 
buiten beschouwing gelaten.  

- Spoedeisende medische zorg omvat de SEH-afdelingen en de HAP’s. 

Werkwijze van de werkgroep 
De werkgroep heeft gedurende een periode van twaalf maanden aan de richtlijn gewerkt, 
van september 2014 tot september 2015. In deze periode vonden vier bijeenkomsten plaats. 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zijn knelpunten geformuleerd vanuit de 
verschillende beroepsgroepen en op basis daarvan zijn uitgangs- en consensusvragen 
vastgesteld in de eerste bijeenkomst. In de periode daarna zijn de antwoorden op de 
consensusvragen geformuleerd, welke zijn besproken in de tweede bijeenkomst. In de derde 
bijeenkomst zijn de literatuursearch en de antwoorden op de uitgangsvragen besproken, en 
zijn aanbevelingen geformuleerd. In de vierde bijeenkomst is de richtlijn definitief 
vastgesteld.  

In dit proefschrift is alleen het evidence-based gedeelte van de richtlijn opgenomen. De 
volledige richtlijn is te vinden op de website van de NVK 
(www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht). 

Uitgangsvragen  
De volgende uitgangsvragen zijn vastgesteld:  

1. Welke screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling in de 
spoedeisende medische zorg zijn beschikbaar? 

Chapter 2a  

 

 
30 

afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel’ (artikel 1.1 Jeugdwet). 

Een eenvoudigere definitie kindermishandeling is de definitie van Baartman:  

‘Kindermishandeling is het doen of laten van ouders, of anderen in soortgelijke 
positie ten opzichte van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt 
voor de veiligheid en het welzijn van het kind’ [15]. 

- Onder kinderen wordt in deze richtlijn verstaan: ‘elke persoon tot de leeftijd van 18 jaar’ 
(artikel 1 IVRK). 

- In de richtlijn zal gesproken worden over ouders, waarmee gezaghebbende ouder(s) 
en/of verzorger(s) van het kind bedoeld worden. De ouder die gezag heeft, is (met 
inachtneming van de daarvoor geldende leeftijdsgrenzen) bevoegd om beslissingen te 
nemen ten aanzien van de zorg van een kind.  

- Screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling zijn gedefinieerd als 
meetinstrumenten die zich op kinderen richten, waarin door middel van het 
beantwoorden van vragen duidelijk wordt of sprake is van (mogelijke) 
kindermishandeling, en die toepasbaar zijn voor alle kinderen die zich presenteren in de 
spoedeisende medische zorg. Instrumenten die zijn gericht op specifieke letsels worden 
buiten beschouwing gelaten.  

- Spoedeisende medische zorg omvat de SEH-afdelingen en de HAP’s. 

Werkwijze van de werkgroep 
De werkgroep heeft gedurende een periode van twaalf maanden aan de richtlijn gewerkt, 
van september 2014 tot september 2015. In deze periode vonden vier bijeenkomsten plaats. 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zijn knelpunten geformuleerd vanuit de 
verschillende beroepsgroepen en op basis daarvan zijn uitgangs- en consensusvragen 
vastgesteld in de eerste bijeenkomst. In de periode daarna zijn de antwoorden op de 
consensusvragen geformuleerd, welke zijn besproken in de tweede bijeenkomst. In de derde 
bijeenkomst zijn de literatuursearch en de antwoorden op de uitgangsvragen besproken, en 
zijn aanbevelingen geformuleerd. In de vierde bijeenkomst is de richtlijn definitief 
vastgesteld.  

In dit proefschrift is alleen het evidence-based gedeelte van de richtlijn opgenomen. De 
volledige richtlijn is te vinden op de website van de NVK 
(www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht). 

Uitgangsvragen  
De volgende uitgangsvragen zijn vastgesteld:  

1. Welke screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling in de 
spoedeisende medische zorg zijn beschikbaar? 

        



 Guidelines 

 

 
31

2. Wat is de validiteit van de screeningsinstrumenten voor signalering van 
kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg? 

a. Wat is de toegevoegde waarde van een top-teenonderzoek?  
b. Is de efficiëntie van screening te verbeteren? 

 
3. Zijn er onderzoeken die de waarde van scholing aantonen in het herkennen van 

kindermishandeling door zorgprofessionals? 

Uitgangspunten voor de werkwijze 
 De richtlijn is gebaseerd op het beoordeelde bewijs, gevonden uit de zoekactie. 
 Bij de zoekactie is gebruikgemaakt van de termen voor kindermishandeling zoals 

beschreven door Maguire en Mann [16], van termen uit de filter voor 
meetinstrumenten die is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam [17] en van 
zelf toegevoegde termen (additional file 1). 

 Specifiek is gezocht naar studies over screeningsinstrumenten waarvan bekend is dat 
ze in Nederland worden gebruikt voor de signalering van kindermishandeling, aan de 
hand van een systematische evaluatie van Hoytema van Konijnenburg et al. uit 2014 
[18]. 

 
Opbouw van de richtlijn 

De hoofdstukken in de richtlijn zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur.  

De antwoorden op de uitgangsvragen zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op gepubliceerd 
wetenschappelijk onderzoek. 

Wetenschappelijke onderbouwing 
Voor de eerste en tweede uitgangsvraag is een brede zoekactie uitgevoerd naar 
systematische reviews over screeningsinstrumenten met termen voor kindermishandeling, 
spoedeisende medische zorg en termen uit een filter voor meetinstrumenten. Daarnaast 
vond een specifieke zoekactie plaats naar studies over de in Nederland gebruikte 
instrumenten uit het artikel van Hoytema van Konijnenburg et al. uit 2014 [18] en vanuit het 
Medisch handboek kindermishandeling [19] (SPUTOVAMO, SPUTOVAMO-revised, Benger 
Pediatric Flow Chart, ESCAPE) (additional file 1). 

Voor de derde uitgangsvraag werd een zoekactie uitgevoerd met termen voor 
kindermishandeling, spoedeisende medische zorg en scholing (additional file 1). 

Gezocht werd in de database van Medline en Embase (tot maart 2015). Tevens werd gezocht 
in de database van ZonMw naar lopende projecten (ZonMw database 2015: www.zonmw.nl).  

Alle gevonden studies werden eerst op titel en abstract beoordeeld door twee reviewers 
(MCMS, MWL), om te controleren of ze inderdaad informatie bevatten aangaande onze 
uitgangsvragen. Voor uitgangsvraag 1 en 2 werden 22 studies (waarvan vijf reviews) 
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geïncludeerd op basis van titel en abstract. Voor uitgangsvraag 3 werden acht studies 
(waarvan één review) geïncludeerd.  

Van deze studies werden eerst de systematische reviews gelezen en op kwaliteit beoordeeld 
door twee reviewers. Primaire studies die niet in de systematische reviews naar voren 
kwamen, werden apart doorgenomen. Indien deze studies screeningsinstrumenten of 
scholing bevatten welke nog niet waren genoemd in een systematische review, werd van die 
studie de kwaliteit beoordeeld. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling werd besloten of de 
studie geïncludeerd kon worden voor een uitgangsvraag. Vanuit de ZonMw database 
werden twee projecten geïncludeerd. Uiteindelijk werden zes studies geïncludeerd voor 
uitgangsvraag 1 en 2, en vier studies voor uitgangsvraag 3 (appendix 3 online richtlijn).  

 

 
 A B 
 

Flowdiagram inclusies voor uitgangsvraag 1 en 2 (A) en uitgangsvraag 3 (B). 

 

De overige studies werden geëxcludeerd op basis van: genoemd in (systematische) review of 
andere studie (n=6), geen screeningsinstrument voor alle kinderen maar alleen voor specifiek 
letsel of een specifieke situatie (n=12), alleen abstract beschikbaar (n=2), alleen methode 
omschrijving (n=1), studie met een lage kwaliteit zonder heldere weergave van de data 
(n=1). 

Voor iedere studie werd de kwaliteit beoordeeld met behulp van eigen ontworpen 
kwaliteitsformulieren aangaande: definitie van kindermishandeling, methodologie, en de 
CASP-checklist (Critical Appraisal Skills Programme; een checklist met tien vragen over 
kwaliteit die is gebaseerd op studieopzet) (appendix 2 online richtlijn). Tevens werd voor de 
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5 (systematische) reviews

17 primaire studies
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systematische reviews gebruikgemaakt van de AMSTAR-checklist (een meetinstrument om 
systematische reviews te beoordelen) voor het beoordelen van de kwaliteit.  

Kwaliteit van de evidence	
Voor het bepalen van de kwaliteit van de evidence is de GRADE-systematiek de aangewezen 
methode. Hoewel GRADE voor diagnostische tests in ontwikkeling is, is formele toepassing 
van GRADE voor het type uitgangsvragen in dit hoofdstuk nog niet mogelijk. Om toch een 
uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de evidence, wordt per instrument een 
oordeel gegeven dat is gebaseerd op de GRADE-principes. Dat wil zeggen dat de kwaliteit 
van de evidence wordt bepaald door de validiteit van de studieopzet, de precisie van de 
geschatte validiteitsparameters, de consistentie van de onderzoeksresultaten en de mate 
waarin het onderzoek naar het instrument aansluit bij de spoedeisende medische zorg. De 
laatste factor is het vermoeden van publicatiebias, maar publicatiebias werd niet van 
toepassing geacht. Als er geen beperkingen in deze factoren zijn, is de kwaliteit van de 
evidence hoog. Afhankelijk van de aanwezigheid van een of meer beperkende factoren kan 
de kwaliteit van evidence uitkomen op matig, laag of zeer laag. Overwegingen die zijn 
meegenomen in het beoordelen van de kwaliteit van de evidence zijn opgenomen in 
additional file 2. De conclusie over de kwaliteit van de evidence is per hoofdstuk omschreven. 

Totstandkoming van de aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn het resultaat van de conclusie van de wetenschappelijke 
onderbouwing of van de consensus waarin ook de overige overwegingen zijn meegewogen. 
De werkgroep is van mening dat geen enkel mishandeld kind gemist mag worden, waardoor 
er stellige aanbevelingen geformuleerd zijn, ondanks het vaak laaggradige bewijs. 
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Screeningsinstrumenten 
 

Uitgangsvraag 
Welke screeningsinstrumenten voor de signalering van kindermishandeling in de 
spoedeisende medische zorg zijn beschikbaar? 

Achtergrond 
Een screeningsinstrument zou kunnen helpen in het tijdig signaleren van 
kindermishandeling. Op dit moment zijn verschillende screeningsinstrumenten in gebruik in 
de spoedeisende medische zorg in Nederland. De vraag is tussen welke 
screeningsinstrumenten er gekozen kan worden en hoe de instrumenten eruit zien. 

Zoeken en selecteren literatuur 
Er werden één systematische review, één narratieve review, één systematische evaluatie en 
twee primaire studies geïncludeerd voor het beantwoorden van de uitgangsvraag (additional 
file 2). Tevens werd het Medisch handboek kindermishandeling nageslagen [19]. 

Wetenschappelijke onderbouwing 
In de systematische evaluatie van Hoytema van Konijnenburg et al. wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende screeningsinstrumenten voor kindermishandeling die in 
gebruik zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland [18]. Voor de 
inventarisatie zijn eerst alle ziekenhuizen met een SEH-afdeling (n=85) gevraagd deel te 
nemen. De respons was hoog (94%), waardoor verwacht mag worden dat alle 
screeningsinstrumenten die in Nederland gebruikt worden, gevonden zijn. Aan alle 
geïncludeerde ziekenhuizen (n=80) is een vragenlijst toegezonden waarin werd nagegaan 
welk screeningsinstrument in hun ziekenhuis toegepast wordt. Alle ziekenhuizen gebruiken 
een screeningsinstrument op de SEH (100%). De SPUTOVAMO-checklist wordt in 15% van de 
ziekenhuizen gebruikt, het ESCAPE-formulier in 8% en de SPUTOVAMO-R2 in 4% van de 
ziekenhuizen. De overige ziekenhuizen (73%) gebruiken afgeleide screeningsinstrumenten, 
welke niet genoemd worden in de literatuur, zoals een afgeleide van het Benger 
Flowdiagram (Benger & Pearce. BMJ. 2002). In 35% van de ziekenhuizen wordt op de SEH 
gebruikgemaakt van een tweetrapsscreening. Dit houdt in dat eerst een gelimiteerde pre-
screeningstest wordt afgenomen, waarna een uitgebreide screeningslijst wordt ingevuld als 
deze pre-screeningstest positief is.  

Louwers et al. voerden een uitgebreide systematische review uit om te onderzoeken of er 
een effectieve interventie bestaat op de SEH, welke leidt tot een significante toename van 
signalering van kindermishandeling [12]. Na kwaliteitsbeoordeling werden vier studies 
geïncludeerd, waarin verschillende screeningsinstrumenten beschreven worden. Eén studie 
beschrijft de Accident-SCAN, een checklist met tien vragen die ingevuld worden door 
getrainde verpleegkundigen. De tweede studie beschrijft als screeningsinstrument ‘triage 
door verpleegkundigen’. Deze triage bestaat uit het controleren van het 
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kinderbeschermingsregister en het bepalen van vijf risicofactoren voor kindermishandeling. 
De derde studie maakt gebruik van een flowchart, met vier vragen (Benger Flowdiagram). In 
de laatste studie wordt gebruikgemaakt van de SPUTOVAMO-checklist, die bestaat uit negen 
vragen.  

Teeuw et al. beschreven in hun review zes verschillende screeningsmethoden, die ze mede 
definieerden op grond van de setting waarin de screening plaatsvond [20]. Duidelijke 
inclusiecriteria werden niet gegeven. Bij de eerste methode wordt een checklist gebruikt. 
Hierbij kan gedacht worden aan de SPUTOVAMO-checklist, of een variant hiervan, maar ook 
aan een checklist met risicofactoren, zoals leeftijd, herhaalde presentatie op de SEH of het 
soort letsel. De tweede methode bestaat uit het routinematig reviewen van SEH-dossiers. Bij 
deze methode worden de dossiers van de kinderen met zorgen over kindermishandeling 
wekelijks besproken in een bijeenkomst met verschillende (zorg)professionals. De derde 
methode bestaat uit het controleren van een register om te checken of het kind dat zich 
presenteert eerder in contact is geweest met een bepaalde instelling, denk aan Bureau 
Jeugdzorg, psychiatrische zorg en de Kinderbescherming. Bij de vierde methode wordt 
gebruikgemaakt van een checklist in combinatie met een volledig lichamelijk onderzoek, 
waarbij gelet wordt op blauwe plekken, brand- en snijwonden. De vijfde methode bestaat uit 
het beoordelen van alle kinderen van ouders die de SEH-afdeling bezoeken die voldoen aan 
bepaalde factoren, zoals letsels die zijn gerelateerd aan huiselijk geweld, alcohol- of 
drugsintoxicatie, of een ernstige psychiatrische stoornis. De laatste methode bestaat uit het 
identificeren en beoordelen van alle zwangere vrouwen die voldoen aan helder 
gedefinieerde psychosociale risicocriteria, gerelateerd aan drugsverslaving, mentale 
beperking en bepaalde sociale omstandigheden die mogelijk relevant zijn voor problemen 
gedurende zwangerschap of vroege kindertijd. 

Sittig et al. onderzochten de diagnostische waarde van de SPUTOVAMO-R, een aangepaste 
versie van de SPUTOVAMO [2]. De SPUTOVAMO-R bestaat uit zes vragen met ja-nee-opties 
om vast te stellen of bij kinderen met letsel sprake is van kindermishandeling. 

Een nog lopende studie CHAIN-EL (ZonMw), onderzocht de diagnostische waarde van de 
SPUTOVAMO-R2 op huisartsenposten (HAP’s) [21]. De SPUTOVAMO-R2 is een aangepaste 
versie van de SPUTOVAMO-R, met vijf vragen om tot wel/geen vermoeden van 
kindermishandeling te komen. 

In het Medisch handboek kindermishandeling wordt in het hoofdstuk over de signalering van 
kindermishandeling op de SEH-afdeling de screeningsinstrumenten SPUTOVAMO (en 
afgeleide daarvan) genoemd [19]. Voor gebruik op de HAP’s wordt de SPUTOVAMO 
beschreven, alsook de SPUTOVAMO-R2 uit het CHAIN-EL-onderzoek. 

De screeningsinstrumenten waarvan een voorbeeld is weergegeven, zijn opgenomen in 
appendix 4 online richtlijn. 
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Conclusie 
Door de uitgebreide inventarisatie van Hoytema van Konijnenburg et al., in combinatie met 
de andere reviews en studies, kan verondersteld worden dat alle mogelijke 
screeningsinstrumenten die in en buiten Nederland gebruikt worden, opgespoord zijn. 
Daarnaast is het Nederlandstalige Medisch handboek kindermishandeling een belangrijke 
bron geweest.  

Voor de signalering van kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg zijn de 
volgende screeningsinstrumenten beschikbaar:  

 Accident-SCAN; 
 Benger Flowdiagram, afgeleide; 
 Benger Flowdiagram; 
 ESCAPE-formulier; 
 SPUTOVAMO; 
 SPUTOVAMO-R; 
 SPUTOVAMO-R2; 
 ‘Triage door verpleegkundigen’. 

 

Referenties 
Van de Putte et al. 2015 [21] 
Hoytema van Konijnenburg et al. 2014 [18] 
Louwers et al. 2010 [12] 
Medisch handboek kindermishandeling, 2013 [19] 
Sittig et al. 2015 [2] 
Teeuw et al. 2012 [20] 
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Validiteit screeningsinstrumenten  
 

Uitgangsvraag 
Wat is de validiteit van de screeningsinstrumenten voor signalering van kindermishandeling 
in de spoedeisende medische zorg? 

1. Wat is de toegevoegde waarde van een top-teenonderzoek?  
2. Is de efficiëntie van screening te verbeteren? 

Achtergrond 
Om een zo goed mogelijke aanbeveling te kunnen doen over screeningsinstrumenten voor 
kindermishandeling binnen de spoedeisende medische zorg, is het van belang te weten wat 
de validiteit van deze instrumenten is.  

Zoeken en selecteren literatuur 
Er werden één systematische review en drie primaire studies (prospectieve cohorten) 
geïncludeerd voor het beantwoorden van de uitgangsvraag (additional file 2). 

Wetenschappelijke onderbouwing 
Accident-SCAN. De studie van Pless et al. (Child Abuse Negl. 1987) in de systematische 
review van Louwers et al. onderzocht de Accident-SCAN; dit is een checklist met tien vragen 
die ingevuld worden door getrainde verpleegkundigen [12]. Het onderzoek vond plaats 
onder de 4422 traumapatiënten in de leeftijd van 0-5 jaar, die zich gedurende de achttien 
maanden dat het onderzoek duurde presenteerden op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling. 
Kinderen werden alleen geïncludeerd wanneer sprake was van fracturen, brandwonden, 
hoofdletsel, dislocatie, laceratie, uitgebreide of niet normale blauwe plekken of ernstige en 
herhaaldelijke vergiftiging. Van 2211 kinderen was de Accident-SCAN ingevuld, van de 
overige kinderen werden de dossiers beoordeeld. Het gebruik van de Accident-SCAN leidde 
tot een niet-significante toename van het aantal bevestigde casussen kindermishandeling 
door de kinderbescherming van 0,86% voor de invoering van de Accident-SCAN naar 1,13% 
na de invoering (toename van 0,27%; odds ratio (OR): 1,3, 95%-CI: 0,7-2,4). Na de invoering 
bestond bij 36 kinderen een vermoeden van kindermishandeling, waarvan 25 terecht positief 
(70%; positief voorspellende waarde (PVW): 0,69). Hoe precies tot de conclusie 
kindermishandeling was gekomen, is echter onduidelijk beschreven. Prevalentie van 
kindermishandeling kan worden berekend op 1,1%. In het jaar voorafgaand aan het 
onderzoek waren op de SEH-afdeling 6352 kinderen gezien die jonger waren dan 6 jaar. Bij 
92 van deze kinderen bestond een vermoeden van mishandeling. Dit vermoeden werd bij 35 
kinderen bevestigd (38%).  

Benger Flowdiagram. Eén studie in de systematische review van Louwers et al., die van 
Benger en Pearce (BMJ. 2002), onderzocht een flowchart met vier vragen [12]. Er werden 
2000 patiënten in de leeftijd van 0-6 jaar geïncludeerd die zich met een trauma 
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presenteerden op de SEH-afdeling gedurende twee studieperioden. In de eerste 
studieperiode werden duizend kinderen geïncludeerd. Voorafgaand aan de tweede 
studieperiode werd de flowchart geïntroduceerd. In de tweede studieperiode werden weer 
duizend kinderen geïncludeerd en werd de flowchart bij 72% van de kinderen ingevuld. In de 
tweede studieperiode werd significant vaker toegebracht letsel overwogen en de overweging 
genoteerd in het dossier, ook als de flowchart niet was toegevoegd (1,6% naar 71,1%; 
p<0,0001). Het aantal casussen met een vermoeden van kindermishandeling dat voor 
beoordeling naar een senior werd verwezen bleek niet significant te zijn toegenomen (0,6% 
naar 1,4%; OR: 2,3); evenmin werd onderzocht of de vermoedens terecht waren. 

ESCAPE-formulier. Louwers et al. bepaalden de validiteit van het ESCAPE-formulier op drie 
SEH-locaties. Kindermishandeling werd vastgesteld aan de hand van een helder omschreven 
definitie met inclusie- en exclusiecriteria [7]. Elke casus werd door een expertpanel 
beoordeeld. Was bij binnenkomst op de SEH-afdeling al duidelijk dat het om 
kindermishandeling ging (bijvoorbeeld: de dader meldde zich), dan kon het kind niet meer 
deelnemen aan de studie. In totaal presenteerden zich 38.136 kinderen in de leeftijd jonger 
dan 18 jaar. Invullen van het ESCAPE-formulier was echter niet verplicht en uiteindelijk 
konden 18.275 kinderen worden geïncludeerd (48%). Dit heeft mogelijk voor een selectiebias 
gezorgd. Het ESCAPE-formulier was bij 420 kinderen (2,3%) positief. Bij een positieve 
uitkomst werd de casus met een kinderarts besproken, die daarna besloot of het kind 
doorverwezen werd naar het team kindermishandeling. De verantwoordelijke kinderarts 
verwees uiteindelijk 89 kinderen (met positief en negatief ESCAPE-formulier). Het team 
kindermishandeling concludeerde dat er sprake was van kindermishandeling bij 55 kinderen, 
van wie 44 (80%) een positief ESCAPE-formulier hadden. De sensitiviteit van het ESCAPE-
formulier is 0,80 (95%-CI: 0,67-0,89), de specificiteit is 0,98 (0,98-0,99), de PVW is 0,10 (0,08-
0,14) en de negatief voorspellende waarde (NVW) is 0,99 (0,99-0,99). Per item op het 
ESCAPE-formulier werd ook de diagnostische waarde berekend. De sensitiviteit van het item 
top-teenonderzoek op het ESCAPE-formulier bleek laag (0,17 (95%-CI: 0,09-0,30), als ook de 
PVW (0,17 (95%-CI: 0,08-0,30), met de conclusie dat verder onderzoek naar de waarde van 
het top-teenonderzoek gewenst is.  

SPUTOVAMO. Louwers et al. beschreven een studie van Bleeker et al. (Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2005) waarin de SPUTOVAMO-checklist werd onderzocht in een periode van drie 
jaar tijd [12]. De SPUTOVAMO-checklist, met negen vragen, werd onderzocht onder kinderen 
in de leeftijd van 0-17 jaar. Het aantal gesignaleerde casussen voor de invoering van de 
SPUTOVAMO was niet geregistreerd. Na de invoering van de checklist werd 
kindermishandeling gesignaleerd bij 0,1% van alle kinderen die zich presenteerden op de 
SEH. Er waren 220 vermoedens van kindermishandeling, waarvan 58 casussen (26%) door de 
werkgroep werden bevestigd. Deze 58 bevestigde casussen waren meldingen 
binnengekomen vanuit de SEH (n=28) of via de kliniek of polikliniek (n=30). 
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SPUTOVAMO-R. Sittig et al. onderzochten op de SEH-afdeling de diagnostische waarde van 
de SPUTOVAMO-R bij kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar [2]. SPUTOVAMO-R is een 
aangepaste versie van de SPUTOVAMO om kindermishandeling te identificeren bij kinderen 
met letsel. Of daadwerkelijk toegebracht letsel bestond, werd bepaald door een expertpanel. 
Er werden 4253 kinderen geïncludeerd; bij drie van hen stelde het expertpanel toegebracht 
letsel vast. Er werden 49 kinderen met een positieve screening beoordeeld door een 
kinderarts met de expertise kindermishandeling. In alle gevallen (100%) kwam de diagnose 
overeen met die van het expertpanel. Dit betekent dat de inzet van forensisch medische 
expertise in aansluiting op een positieve screening het aantal fout-positieven aanzienlijk kan 
reduceren. De SPUTOVAMO-R heeft een hoge negatief voorspellende waarde (NVW: 1,00; 
95%-CI: 0,99-1,00), maar een lage positief-voorspellende waarde (PVW: 0,03; 95%-CI: 0,01-
0,09).  

SPUTOVAMO-R2. Een nog lopende studie CHAIN-EL onderzocht op huisartsenposten 
(HAP’s) de diagnostische waarde van de SPUTOVAMO-R2 voor elke vorm van 
kindermishandeling [21]. Er werden 50671 kinderen jonger dan 18 jaar geïncludeerd, 
waaronder 108 kinderen met een vermoeden van kindermishandeling (positieve 
SPUTOVAMO-R2). Kindermishandeling werd in deze studie gedefinieerd als een melding bij 
het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) binnen tien maanden follow-up na de 
komst op de HAP. Alle vormen van kindermishandeling werden in de uitkomstmaat 
betrokken. Gegevens van alle kinderen met een positieve screening en een sample van 5484 
kinderen met een negatieve screening werden meegenomen in de data analyse (dataset: 
5592 kinderen). Een melding bij het AMK bij vermoeden van kindermishandeling is in 
Nederland niet verplicht. Bij negen van de 108 kinderen bij wie een vermoeden van 
kindermishandeling bestond, werd mishandeling bevestigd (PVW: 8,3%). In totaal werd bij 61 
van de dataset met 5592 kinderen kindermishandeling vastgesteld. Dit betekent dat 52 (85%) 
van de mishandelde kinderen waren gemist met de SPUTOVAMO-R2. De SPUTOVAMO-R2 
heeft een hoge NVW (0,99; 95%-CI: 0,99-0,99), en een lage PVW (0,08; 95%-CI: 0,04-0,15).  
In dezelfde studiepopulatie werd de diagnostische waarde van een aangepaste 
SPUTOVAMO-R2 onderzocht (SPUTOVAMO-R3). De SPUTOVAMO-R3 bestaat uit twee 
vragen: een vraag over of het letsel overeenkomt met het verhaal en de leeftijd van het kind, 
en een vraag over de interactie met ouders en kind. Is een van beide vragen afwijkend, dan is 
het screeningsinstrument positief. De diagnostische waarde van de SPUTOVAMO-R3 is bijna 
gelijk aan die van de SPUTOVAMO-R2, met een NVW van 0,99 (95%-CI: 0,99-0,99) en een 
PVW van 0,09 (95%-CI: 0,04-0,18). De winst is gelegen in de geringe omvang van de 
vragenlijst, die slechts uit twee vragen bestaat (zie appendix 4 online richtlijn). Dit laat zien 
dat de efficiëntie van screening te verbeteren is door te kiezen voor een korter 
screeningsinstrument, met behoud van de diagnostische waarde. 

Triage door verpleegkundigen. De vierde studie die werd beschreven door Louwers et al. in 
2010, onderzocht het screeningsinstrument ‘triage door verpleegkundigen’ (Sidebotham & 
Pearce. BMJ. 1997). Deze triage betreft het controleren van het kinderbeschermingsregister 
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en het bepalen van vijf risicofactoren voor kindermishandeling. Het onderzoek vond plaats 
onder 2345 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die zich presenteerden op de SEH-afdeling. 
Het onderzoek vond plaats gedurende twee perioden; na de eerste studieperiode werd 
training en feedback gegeven. Tevens werd de checklist met vijf risicofactoren aangepast. 
Tijdens de tweede studieperiode werd een significante toename gevonden van het aantal 
vermoedens van kindermishandeling (0,22% naar 1,32%; OR: 6; 95%-CI: 1,7-21,2). Niet 
nagegaan is of deze vermoedens van kindermishandeling ook bevestigd werden.  

 

Kwaliteit van de evidence 
Er is geen gouden standaard voor het vaststellen van kindermishandeling. In de hier 
beschreven onderzoeken is langs verschillende wegen geprobeerd zo dicht mogelijk bij de 
‘waarheid’ te komen, namelijk wel of geen sprake van kindermishandeling. Dit is een 
beperking in de onderzoeken naar de waarde van screeningsinstrumenten voor de 
opsporing van kindermishandeling. Tevens is geen enkel screeningsinstrument in meer dan 
één studie onderzocht en zijn met name de betrouwbaarheidsintervallen rond de PVW breed 
(dat wil zeggen, geen precies resultaat). Tevens is niet van alle screeningsinstrumenten 
onderzocht of de vermoedens van kindermishandeling ook bevestigd konden worden. De 
kwaliteit van de evidence voor de hier gepresenteerde instrumenten is daardoor laag tot 
zeer laag.  

 

Conclusie 
 

 

Toepassing van screening op kindermishandeling met een screeningsinstrument in de 
spoedeisende medische zorg leidt tot een toename van het aantal vermoedens van 
kindermishandeling.  

Louwers et al. 2010 

  

Alle onderzoeken naar de validiteit van screeningsinstrumenten laten een zeer lage tot 
lage PVW (0,03-0,69) voor kindermishandeling zien.  

Louwers et al. 2010, Louwers et al. 2014, Sittig et al. 2015, CHAIN-EL 2015 

 

Alle onderzoeken naar de validiteit van screeningsinstrumenten laten een hoge NVW 
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(0,99-1,00) voor kindermishandeling zien.  

Louwers et al. 2010, Louwers et al. 2014, Sittig et al. 2015, CHAIN-EL 2015 

 

De sensitiviteit van het onderdeel top-teenonderzoek voor de screening op 
kindermishandeling is laag.  

Louwers et al. 2014 

 

Overige overwegingen 
Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben voor het kind, zowel op de korte als op de 
lange termijn. Vroege opsporing is daarom van essentieel belang. Daarmee wordt hopelijk 
verdere schade voorkomen.  

De validiteit van de screeningsinstrumenten is zeer laag. Om die reden wordt screening op 
kindermishandeling in geen enkel land toegepast. In Nederland is screening als norm gesteld 
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sinds 2011, nadat uit inspectieonderzoek 
bleek dat de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende medische zorg 
achterbleef en de beroepsgroepen geen richtlijn hierover in voorbereiding hadden. 

Dit vraagt om herbezinning van de zinvolheid van screening op kindermishandeling door 
een prospectief onderzoek uit te voeren met een kosteneffectiviteitsanalyse. De klinische en 
de maatschappelijke effecten van screening dienen daarin meegenomen te worden. In 
afwachting van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek is het advies screening te 
continueren met een zo kort mogelijk screeningsinstrument met behoud van de 
diagnostische waarde van het instrument (validiteit). Het gaat immers vooral om het 
verhogen van de aandacht voor kindermishandeling en bewustwording bij de professionals 
dat kindermishandeling bij elk kind, onafhankelijk van het letsel of de klacht, een rol kan 
spelen. Het gebrek aan een valide uitkomstmaat voor kindermishandeling en het gebruik van 
verschillende uitkomstmaten bij diagnostisch onderzoek naar de waarde van 
screeningsinstrumenten voor kindermishandeling, maakt het vergelijken van de verschillende 
instrumenten op basis van validiteit onmogelijk. Omdat Nederland geen verplichting kent 
voor de melding bij Veilig Thuis (VT) op het moment dat een vermoeden van 
kindermishandeling bestaat, is ook de waarde van deze uitkomstmaat beperkt. Daarom is de 
keuze voor het kortste instrument te rechtvaardigen, zeker gezien de tijdsdruk in de 
spoedeisende medische zorg en de korte contacttijd op de HAP’s.  

Omdat de screeningsinstrumenten zo’n lage PVW laten zien, moet elke professional zich 
realiseren dat een positieve screening nog ver afstaat van de diagnose kindermishandeling. 
Om de diagnose te onderbouwen of te verwerpen, is vrijwel altijd nader onderzoek nodig. 
Met de lage prevalentie van positieve screeningsinstrumenten en het hoge percentage fout 
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positieven, is verder onderzoek gerechtvaardigd. Dergelijk onderzoek moet, in geval van 
letsel, ten minste overleg met een professional met expertise op het gebied van letselduiding 
bij kinderen (forensisch medische expertise voor kinderen, FMEK) bevatten (zie ook 
hoofdstuk 6 online richtlijn). De bevindingen uit het onderzoek van Sittig et al. bevestigen 
dat inzet van FMEK leidt tot een reductie van het aantal fout-positieven. Louwers et al. (2014) 
lieten zien dat de sensitiviteit van top-teenonderzoek als onderdeel van een 
screeningsinstrument laag is. Hoytema van Konijnenburg et al. geven in een systematische 
review aan dat het onmogelijk is om een conclusie te trekken over de diagnostische waarde 
van een volledig lichamelijk onderzoek bij kinderen met een vermoeden van 
kindermishandeling [22]. Op dit moment vindt in het Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam onderzoek plaats naar de waarde van het top-teenonderzoek. Zolang er 
onvoldoende bewijs is voor de toegevoegde waarde van top-teenonderzoek, adviseren wij 
om in ieder geval een top-teenonderzoek uit te voeren als onderdeel van het onderzoek dat 
zal plaatsvinden ná een positieve screening op kindermishandeling.  

Omdat de NVW geen 100% is en er altijd kinderen gemist zullen worden met de generieke 
screening op kindermishandeling, zullen naast deze richtlijn Signalering kindermishandeling 
in de spoedeisende medische zorg, richtlijnen nodig blijven voor specifieke letsels.  

Gebaseerd op de conclusies en de overige overwegingen, zijn de volgende aanbevelingen 
geformuleerd.  

 

Aanbevelingen 
 
 

Voor elk kind dat zich presenteert moet een screeningsinstrument voor kindermishandeling 
worden gebruikt om de alertheid op kindermishandeling te verhogen. De zorgprofessional 
dient zich bewust te zijn van de matige validiteit van elk instrument, met een lage positief 
voorspellende waarde. 

 

Wanneer een screeningsinstrument wordt toegepast, kan screening op kindermishandeling 
plaatsvinden met het kortste instrument (SPUTOVAMO-R3) met dezelfde (matige) validiteit 
als uitgebreidere screeningsinstrumenten. 

 

Bij een positieve screening voor kindermishandeling moet een volledig top-teenonderzoek 
uitgevoerd worden, en, in geval van letsel, overleg plaatsvinden met een arts met 
deskundigheid in letselduiding bij kinderen. 
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Naast generieke screening op kindermishandeling zijn richtlijnen voor specifieke letsels en 
klachten noodzakelijk.  

 

Onderzoeksprioriteiten 
 
 
Prospectief onderzoek naar de effectiviteit (opsporen en behandelen van 
kindermishandeling) in relatie tot de kosten van screening op kindermishandeling is 
noodzakelijk, inclusief de klinische en maatschappelijke consequenties van het gebruik van 
een screeningsinstrument. 
 
 

Referenties 
Van de Putte et al. 2015 [21] 
Louwers et al. 2010 [12] 
Louwers et al. 2014 [7] 
Sittig et al. 2015 [2] 
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Scholing 
 

Uitgangsvraag 
Zijn er onderzoeken die de waarde van scholing aantonen in het herkennen van 
kindermishandeling door zorgprofessionals? 

Achtergrond 
De vraag is of scholing een bijdrage kan leveren aan herkenning van kindermishandeling.  

Zoeken en selecteren literatuur 
Er werden vier studies geïncludeerd voor het beantwoorden van de uitgangsvraag: één 
systematische review [23], één randomized controlled trial (RCT) [24] en twee uncontrolled 
before and after studies [25;26] (additional file 2). 

Wetenschappelijke onderbouwing 
Zelfinstructie kit. Newton et al. beschrijven in hun systematische review de toegevoegde 
waarde van scholing en organisatorische veranderingen in de zorg voor kinderen met een 
vermoeden van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling [23]. Er konden 
zes studies worden geïncludeerd. Van deze zes studies beschrijven vijf studies een 
interventie waarvan scholing in ieder geval onderdeel uitmaakt. Eén studie (Showers et al. 
Pediatr Emerg Care. 1991) onderzocht de kennis van zorgprofessionals na een 
zelfinstructiekit over fysieke (groep 1) en seksuele (groep 2) kindermishandeling. Kennis werd 
bepaald met behulp van scores voor en na introductie van de zelfinstructiekit. In beide 
groepen was de kennis over herkenning en het gedrag ten aanzien van kindermishandeling 
significant toegenomen (groep 1: 18 vs. 13, groep 2: 18 vs. 10; p<0,001).  

Herinneringsflowdiagram. Een andere studie (Benger & Pearce. BMJ. 2002) in de 
systematische review van Newton et al. onderzocht het effect van een flowdiagram en 
scholing op het in het dossier vastleggen van een vermoeden van toegebracht letsel bij 
fysieke mishandeling [23]. De interventie vond plaats bij kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar. 
Voorafgaand aan de interventie legde de zorgprofessional een vermoeden vast in het dossier 
bij 16/1000 kinderen; achteraf bij 711/1000 kinderen (p<0,001). 

Scholing en een herinneringsflowdiagram. Een derde studie (Guenther et al. Acad Emerg 
Med. 2009) in de review van Newton et al. had ook als uitkomst het vastleggen in het dossier 
van fysieke kindermishandeling, waaronder het vastleggen van een verwijzing naar de 
kinderbescherming [23]. Het onderzoek vond plaats onder kinderen jonger dan 36 maanden. 
Scholing bestond uit drie keer een uur onderwijs en een checklist. Deze interventie werd 
vergeleken met geen interventie of één keer een uur onderwijs in een gerandomiseerde 
studieopzet. Geconcludeerd werd dat er geen significant verschil was in het vastleggen in het 
dossier tussen groepen die wel en geen (uitgebreid) onderwijs hadden gekregen (p>0,2). 
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Scholing en checklist. Een vierde studie (Benger & McCabe. Emerg Med J. 2001) in de 
systematische review van Newton et al. onderzocht met voor- en nameting het effect van 
scholing in de vorm van een scholingsprogramma gecombineerd met een checklist in het 
dossier [23]. De interventie vond plaats bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. De scholing in 
combinatie met een checklist leidde tot een toename van 97% in het vastleggen in het 
dossier door de zorgprofessional; het vermoeden van toegebracht letsel steeg met 59%. Het 
ging hierbij om fysieke kindermishandeling.  

Kindermishandelingsteam en training. Een andere studie (Limbos & Berkowitz. Pediatrics. 
1998) in de systematische review van Newton et al. betrof het vastleggen in het dossier – 
met voor- en nameting – nadat de standaardpraktijk gecombineerd was met een 
kindermishandelingsteam, een kindercrisiscentrum en training voor arts-assistenten [23]. Het 
ging in dit onderzoek om fysieke kindermishandeling bij kinderen jonger dan 18 jaar. 
Zorgprofessionals legden na invoering van de interventie significant vaker een verwijzing 
naar het kindermishandelingsteam vast in het dossier, een stijging van 77% naar 100% 
(p<0,005). Tevens steeg het aantal keren dat de status van het kind in het dossier werd 
vastgelegd van 66% naar 90% (p<0,02). In het vastleggen in het dossier van het letsel of het 
verhaal werd geen verbetering gezien.  

E-learning programma. Smeekens et al. voerden een RCT uit om de waarde van e-learning 
op de herkenning van kindermishandeling vast te stellen [24]. De onderzochte e-learning 
had drie verschillende modules over herkenning, acties en communicatie. De focus van de 
studie lag bij de eerste module: herkenning van kindermishandeling. In de e-learning waren 
simulaties van casussen, video’s en interactieve elementen opgenomen. Alle 38 
spoedeisende-hulp-verpleegkundigen met een vast contract werden geïncludeerd. De drop-
out was 36%, waardoor 25 verpleegkundigen werden meegenomen in de analyse: dertien 
kregen scholing, twaalf niet. De waarde van scholing werd vastgesteld met behulp van pre-
posttest simulatiecasussen die gebaseerd waren op een klinische casus. De uitvoering van de 
simulatiecasussen door de verpleegkundigen werd gefilmd, waarna een geblindeerd 
expertpanel de prestaties van de verpleegkundigen op het invullen van de checklist 
SPUTOVAMO-R scoorde. Ook werd de zelfwerkzaamheid vastgesteld door VAS-scores op 
acht stellingen. Voorafgaand aan de scholing werden de prestaties door het expertpanel 
gescoord op 71 (range: 18) punten (minimaal 0, maximaal 114), en na de scholing op 89 
(range: 19). Dit was een significante toename (p=0,022). De zelfwerkzaamheid was niet 
significant verschillend (502 na scholing vs. 447 voor scholing). 

Onderwijsprogramma. Jordan et al. onderzochten hoe ze kennis en vaardigheden van 
kinderverpleegkundigen ten aanzien van identificatie en interventie van kindermishandeling 
konden verbeteren [25]. De verpleegkundigen kregen uitgebreid onderwijs over 
kindermishandeling, met speciale aandacht voor incidentie, prevalentie, hoogrisicoletsels, 
screening voor risicofactoren en interventieopties. De hoogrisicoletsels waren: skeletletsel bij 
kinderen jonger dan 36 maanden, schedelhersenletsel bij kinderen jonger dan 12 maanden, 
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brandwonden of wonden gerelateerd aan verbranding, vermeende seksuele of fysieke 
mishandeling en pediatric condition falsification (voorheen bekend als: Münchausen-by-
proxy). Om het effect van scholing te meten, werd een pre-postmethode met vragenlijsten 
gebruikt. In totaal namen 31 verpleegkundigen deel aan de scholing, van wie 49% meer dan 
zes jaar ervaring had. Alle verpleegkundigen (100%) gaven aan dat de scholing had 
bijgedragen aan hun vermogen om kindermishandeling te herkennen. Ook gaven ze 
allemaal (100%) aan dat hun kennis, vaardigheden en vertrouwen in het identificeren van 
kindermishandeling na de scholing was toegenomen. Vóór de scholing werd 76% van de aan 
kennis gerelateerde vragen goed beantwoord; na de scholing was dat 90%. Over het 
percentage correcte signalering voor en na het onderwijsprogramma is echter geen 
informatie beschikbaar. 

Virtuele patiënt.	 McEvoy et al. ontwikkelden een virtuele patiënt voor scholing in 
kindermishandeling. De virtuele patiënt is gebaseerd op een casus met een vermoeden van 
kindermishandeling [26]. Gedurende het interactieve computerprogramma moeten 
verschillende acties worden gekozen (reflectie, klinische kennistesten et cetera). De virtuele 
patiënt is voorgelegd aan 25 basisartsen binnen de kindergeneeskunde, in combinatie met 
daarbij een vragenlijst. Na het volbrengen van de scholing gaf 23 van hen (92%) aan dat hun 
zelfvertrouwen in het herkennen van kindermishandeling was toegenomen. Daarnaast gaven 
24 (96%) deelnemers aan dat ze meer zelfvertrouwen hadden in het melden van 
vermoedens. Na de virtuele patiënt volgde een interactieve groepsdiscussie. Deze 
groepsdiscussie vonden de deelnemers een toegevoegde waarde hebben op de virtuele 
patiënt. De deelnemers gaven echter tijdens de discussie ook aan dat zij de discussie 
leerzamer vonden dan het individueel doorlopen van de virtuele patiënt.  

 

Kwaliteit van de evidence 
De vraag of scholing additionele waarde heeft in de herkenning van kindermishandeling 
werd in het merendeel van de studies onderzocht in een uncontrolled before and after 
studieopzet. Slechts twee studies (Guenther et al., Smeekens et al.) voerden een RCT uit. Per 
interventie is maar één studie beschikbaar, en de uitkomsten zijn verschillend (kennis, 
vastleggen in dossier, verwijzing naar kinderbescherming, prestatie op het invullen van de 
vragenlijst, zelfvertrouwen, gerapporteerd vermogen van herkenning). Geen enkele studie 
onderzocht de uitkomst van terechte constatering van kindermishandeling, waardoor het 
allemaal intermediaire uitkomsten betreft (indirectness). De kwaliteit van de evidence voor de 
hier gepresenteerde instrumenten is daardoor zeer laag.  
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Conclusie 
 
 

Scholing over kindermishandeling in de vorm van bijvoorbeeld een zelfinstructiekit, 
herinneringsflowdiagram, checklist, e-learning of onderwijs, leidt tot toename van 
klinische uitvoering, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, het vastleggen in het dossier 
en kennis ten aanzien van vermoedens van kindermishandeling. 

 

Jordan et al. 2014, McEvoy et al. 2011, Newton et al. 2010, Smeekens et al. 2011 

 

Onderzoek naar de waarde van scholing, met als uitkomstmaat een terechte signalering 
van kindermishandeling, is niet gedaan. 

 

Jordan et al. 2014, McEvoy et al. 2011, Newton et al. 2010, Smeekens et al. 2011 

 

Overige overwegingen 
Verschillende scholingsmogelijkheden voor de herkenning van kindermishandeling zijn 
onderzocht. Echter, geen enkele studie onderzocht of er een verschil is in terechte 
signalering van kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg vóór en na scholing. 
Hierdoor kan alleen een aanbeveling worden gedaan over de toegevoegde waarde van 
scholing op andere vlakken (bijvoorbeeld zelfvertrouwen).  

De wetgever heeft in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 
scholing verplicht gesteld. De Inspectie controleert en handhaaft op deze verplichting.  

Verplichte scholing die bij ons bekend is anno 2016: 

o SEH-artsen in opleiding krijgen één dag onderwijs over kindermishandeling in de 
opleiding. 

o De sectie Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de NVSHA organiseert ieder 
jaar op het Nederlandse congres voor SEH-artsen een facultatieve workshop over 
kindermishandeling. 

o Huisartsen in opleiding krijgen een halve dag onderwijs over kindermishandeling in de 
opleiding. 

o Kinderartsen in opleiding zijn verplicht tot het volgen van de tweedaagse WOKK 
cursus (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen). 
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Onderwijsprogramma’s kindermishandeling zijn beschikbaar via The Next Page (Augeo). 

 

Aanbeveling 
 
 

Zorgprofessionals in de spoedeisende medische zorg moeten zich scholen over 
signaleren en aanpak van kindermishandeling. 

 

Referenties 
Jordan et al. 2014 [25] 
McEvoy et al. 2011 [26] 
Newton et al. 2010 [23] 
Smeekens et al. 2011 [24] 
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[Richtlijn blauwe plekken bij kinderen] 
Inleiding  

Aanleiding 

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die er 
mee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. Tot 
nu toe ontbrak voor de Nederlandse situatie een handleiding over blauwe plekken bij 
kinderen in relatie tot een vermoeden op kindermishandeling.  

 

Epidemiologie 

Op basis van de nationale prevalentiestudie kwam naar voren dat er 760 nieuwe gevallen van 
kindermishandeling werden vermoed in de onderzoeksgroep in de periode van september 
tot december 2010, waarvan 137 lichamelijke kindermishandeling [1]. De prevalentie van 
kindermishandeling in Nederland werd in dezelfde studie berekend op 34/1000, met een 
totaal van 118.836 kinderen per jaar en van lichamelijke kindermishandeling op 4,7/1000, 
met een – berekend - totaal van 16247 kinderen per jaar [1].  

De werkelijke incidentie en prevalentie van lichamelijke kindermishandeling is niet bekend. In 
welvarende landen worden elk jaar ongeveer 4% tot 16% van de kinderen lichamelijk 
mishandeld [2]. Lichamelijke kindermishandeling komt op alle leeftijden voor, met een 
gelijke verdeling tussen jongens en meisjes [3]. Binnen alle etnische groeperingen en 
sociaaleconomische groepen komt lichamelijke kindermishandeling voor [4]. 

 

Herkenning kindermishandeling 

Bij lichamelijk mishandelde kinderen zijn blauwe plekken de meest voorkomende bevinding 
[5;6]. Lichamelijke mishandeling is één van de meest voorkomende vormen van 
kindermishandeling gezien door artsen [7]. Kindermishandeling wordt echter niet altijd als 
zodanig herkend. Uit een onderzoek naar fatale kindermishandeling bleek dat 30% van de 
kinderen in het jaar voor overlijden en 19% van de kinderen in de maand voor overlijden 
door een arts waren gezien [8]. Blauwe plekken zijn soms het enige teken dat er sprake is van 
kindermishandeling en kunnen de enige waarschuwing zijn voor een (bijna) fatale afloop van 
lichamelijke kindermishandeling [9].  

Huisartsen op de huisartsenpost (HAP) herkennen kindermishandeling niet in 71% van de 
consulten die sterk verdacht zijn voor kindermishandeling [10]. Ook op de spoedeisende 
hulp (SEH) wordt het vaak niet herkend [11]. Het onderscheid tussen accidentele en niet-
accidentele blauwe plekken is lastig te maken.  
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Lange termijn effecten 

Kindermishandeling heeft significante lange termijn gevolgen [12-17]. Kinderen die 
slachtoffer zijn geworden van lichamelijke mishandeling ontwikkelen eerder 
gedragsproblemen [3]. Tevens is er een sterke associatie tussen kindermishandeling en 
posttraumatische stressstoornis en criminaliteit [18]. Kindermishandeling kan zich 
voortzetten van generatie op generatie.  

 

Doelstelling 

De richtlijn beoogt een gestructureerde beoordeling van blauwe plekken te bevorderen in 
relatie tot een vermoeden van kindermishandeling. 

 

Doel 

1) Professionals ondersteunen in de dagelijkse praktijk in het beoordelen van blauwe 
plekken en weten hoe te handelen. 

2) (Zorg)professionals ondersteunen in het duiden van blauwe plekken met betrekking 
tot het onderscheid accidenteel, toegebracht en ziekte, in relatie tot de gemelde 
toedracht en welke vervolgstappen daarbij horen. 
 

 
Doelgroep 

De richtlijn richt zich primair op professionals werkzaam in de gezondheidszorg als jeugdarts, 
huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-
medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en forensisch arts. Daarnaast zijn 
aanwijzingen uitgewerkt voor professionals werkzaam in het onderwijs en in 
kinderdagverblijven.  

 

Definities 

In de Jeugdwet is kindermishandeling gedefinieerd als: 

‘Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigde of gewelddadige 
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten 
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’ (artikel 1.1 
Jeugdwet). 
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Er wordt ook wel de volgende definitie van Baartman gebruikt: ‘Kindermishandeling is het 
doen of laten van ouders, of anderen in soortgelijke positie ten opzichte van een kind, dat 
een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van het kind’ 
[19].  
 

Een blauwe plek is meestal een hematoom; dat is een onderhuidse bloeduitstorting, 
waarvoor vrijwel altijd uitwendige werking van stomp mechanisch geweld nodig is [4]. Hierbij 
vindt door de inwerking van geweld schade plaats aan de bloedvaten en ontstaat er 
bloedverlies terwijl de huid intact blijft. Het hematoom dat hierdoor ontstaat is deels het 
gevolg van uittreden van bloed en deels het gevolg van een ontstekingsreactie. Blauwe 
plekken kunnen ook ontstaan als gevolg van stollingsstoornissen waarvoor niet altijd stomp 
mechanisch geweld nodig is.  

In de richtlijn wordt uitgegaan van blauwe plekken als onderhuidse bloeduitstorting.  
  
Een blauwe plek kan door een trauma (accidenteel, niet-accidenteel) of in het kader van 
ziekte ontstaan (al dan niet na ‘minor trauma’). Onder accidenteel wordt ‘bij toeval, of als 
gevolg van een ongeluk’ verstaan. Ook wel: per ongeluk. Onder niet-accidenteel wordt ‘niet 
door toeval, niet als gevolg van een ongeluk’, en dus toegebracht, verstaan.  

Voor de medische professional is in hoofdstuk 7 van de online richtlijn een differentiaal 
diagnose van blauwe plekken te vinden, waarin blauwe plekken als uiting van ziekte 
besproken worden.  

In deze richtlijn zal gesproken worden over ‘toegebracht letsel’. Hieronder valt letsel dat 
bewust of onbewust is toegebracht. 

Onder kinderen verstaan we elke persoon tot de leeftijd van 18 jaar. 

Onder pre-mobiel wordt ‘nog niet mobiel’ verstaan, dus voordat het kind zelf gaat kruipen of 
lopen. Hieronder het verloop van de grove motorische ontwikkeling (tabel 1). De tabel geeft 
de Denver II ontwikkelingsscreeningtest weer [20]. De Denver II is ontwikkeld in de 
Verenigde Staten en is gebaseerd op gezonde a term geboren kinderen. De Denver II laat de 
grote spreiding in ontwikkeling zien en tevens een vroegste leeftijd waarop kinderen al 
bepaalde motorische vaardigheden kunnen hebben ontwikkeld.  
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Tabel 1. Verloop grove motorische ontwikkeling [20] 

Percentage 
kinderen bezit 
functie 

25% 50% 75% 90% 

Omrollen 

 

10 weken 15 weken 19 weken 24 weken 

Zitten zonder hulp 

 

19 weken 25 weken 28 weken 30 weken 

Staan met 
vasthouden 

 

28 weken 32 weken 34 weken 37 weken 

Los staan 

 

41 weken 50 weken 54 weken 59 weken 

Los lopen 11 maanden 12,5 maanden 13,5 maanden 15 maanden 

 

Werkwijze van de werkgroep 

De werkgroep werkte gedurende een periode van 13 maanden, van juli 2014 tot juli 2015, 
aan de richtlijn. In deze periode vonden vier bijeenkomsten plaats. Voorafgaand aan de 
eerste bijeenkomst werden knelpunten vanuit de verschillende beroepsgroepen 
geformuleerd, waarop de uitgangsvragen zijn vastgesteld. In de eerste bijeenkomst werden 
de uitgangsvragen en consensusvragen met de werkgroep vastgesteld. Voorafgaand aan de 
tweede bijeenkomst werden door twee werkgroepsleden antwoorden op de 
consensusvragen geformuleerd. De antwoorden werden vooraf aan de tweede bijeenkomst 
aangedragen aan de gehele werkgroep. In de tweede bijeenkomst zijn de uitwerkingen van 
de consensusvragen besproken. In de derde bijeenkomst werden de antwoorden op de 
uitgangsvragen besproken en de eerste aanbevelingen vastgesteld. Naar aanleiding van de 
eerste drie bijeenkomsten werd de richtlijn als geheel samengesteld. In de vierde, en laatste, 
bijeenkomst werden voornamelijk de uitwerkingen van de consensusvragen besproken en 
werd de richtlijn definitief vastgesteld.  

 

Patiëntenperspectief 

De Jongerentaskforce Kindermishandeling heeft meegewerkt aan deze richtlijn. De 
Jongerentaskforce heeft meegelezen, en zich voornamelijk gericht op de stroomdiagrammen 
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per beroepsgroep en de hoofdstukken communicatie en veiligheid, en daar gericht feedback 
op gegeven. Deze feedback is verwerkt in de richtlijn. 

 

Uitgangsvragen 

In dit proefschrift is alleen het evidence-based gedeelte van de richtlijn opgenomen. De 
volledige richtlijn is te vinden op de website van de NVK 
(www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht). 

 Kindkenmerken 
1. Welke kindkenmerken (leeftijd, ontwikkelingsniveau en motorische en/of cognitieve 

beperking) zijn van invloed op het voorkomen en het aantal blauwe plekken?  
 

 Kenmerken blauwe plekken 
2. Welke letsel gerelateerde kenmerken zijn bij kinderen met blauwe plekken 

geassocieerd met toegebracht letsel? 
  
  Datering blauwe plekken 
 3. Kan het tijdstip van het ontstaan van de blauwe plek accuraat worden vastgesteld  
  door de beoordeling van de kleur van de blauwe plek? 
 
  Forensisch licht 

4. Heeft forensisch licht additionele waarde wanneer er sprake is van blauwe plekken? 

 

Uitgangspunten voor de werkwijze 

Van tevoren zijn een aantal uitgangspunten voor de werkwijze geformuleerd: 

 De richtlijn is gebaseerd op het literatuuroverzicht van Maguire en Mann over blauwe 
plekken bij kinderen (2014)[21]. 

 Voor de richtlijn zijn aanvullende inclusiecriteria geformuleerd en toegepast op de 
studies uit het literatuuroverzicht van Maguire en Mann.  

 De methodologische kwaliteit van de studies is bepaald aan de hand van het 
graderingssysteem voor definitie van Maguire en Mann, het type onderzoek (zie 
hieronder) en de voor het onderzoekstype relevante checklist van het Critical 
Appraisal Skills Programme (CASP) (appendix 1 online guideline).  
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 - Gradering definitie kindermishandeling:  
Omdat er geen gouden standaard is voor het bevestigen van kindermishandeling, is 
door Maguire en Mann een gradering van definitie van kindermishandeling 
opgesteld. Hierbij kreeg kindermishandeling bevestigd door de dader, familie, casus 
conferentie of door de rechtbank de hoogste gradering toegewezen (1) en een 
vermoeden van kindermishandeling de laagste (5) (tabel 2). 

 - Studietype:  
Vergelijkende studies zijn van hogere methodologische kwaliteit dan niet-
vergelijkende studies. 

 - CASP instrument:  
Het CASP instrument bestaat uit tien vragen over de hardheid, geloofwaardigheid en 
relevantie van de studie. Er zijn voor elk type onderzoek (cohort onderzoek en patiënt 
controle onderzoek) verschillende checklists [22;23]. 

 

Tabel 2. Gradering van studietype en definities van kindermishandeling 

Studietype Criteria gebruikt om 
kindermishandeling te definiëren  

Gradering 

Case control (vergelijkend 
onderzoek) 

Mishandeling bevestigd bij casus-
overleg of strafrechtelijk of bij civiel 
recht of toegegeven door dader 

1 

Cross-sectioneel (niet-
vergelijkend onderzoek) 

Mishandeling bevestigd door 
vastgestelde criteria, waaronder 
multidisciplinaire beoordeling 

2 

Kwalitatief Mishandeling gedefinieerd door 
vastgestelde criteria 

3 

Case series (niet-vergelijkend 
onderzoek)  
 

Mishandeling vastgesteld maar geen 
ondersteunende details of bewijs 
gegeven 

4 

 Vermoeden kindermishandeling 5 

 

Opbouw van de richtlijn 

De hoofdstukken in de richtlijn zijn opgebouwd volgens een vaste structuur.  
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De antwoorden op de uitgangsvragen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op gepubliceerd 
wetenschappelijk onderzoek. 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Er heeft een verkennende search plaats gevonden naar literatuur. Gekozen werd voor het 
gebruiken van het overzicht van Maguire en Mann omdat het een recent, kwalitatief goed 
uitgevoerd, overzicht is, met een brede zoekstrategie waardoor het merendeel van de 
uitgangsvragen ondervangen werden. De uitgangsvraag over forensisch licht kon niet 
volledig vanuit dit overzicht beantwoord worden. Gekozen is om hiervoor experts op het 
gebied van forensisch licht en blauwe plekken te vragen naar studies over forensisch licht en 
blauwe plekken bij kinderen. Tevens werd er gebruik gemaakt van een ongepubliceerde 
review over datering van blauwe plekken en de verschillende technieken. 

 
Het overzicht van Maguire en Mann is gebaseerd op twee uitgangsvragen, namelijk:  

1) Kun je blauwe plekken accuraat dateren?  
2) Welke patronen van blauwe plekken bij kinderen zijn diagnostisch of suggestief voor 

kindermishandeling?  

In het overzicht is gezocht met de volgende zoektermen: kindtermen; kindermishandeling en 
niet-accidenteel letsel termen; en blauwe plekken termen (additional file 3). Gezocht werd in 
alle talen in 13 databases binnen 1951-2004. Ook in tekstboeken en abstracts van 
conferenties werd gezocht. Over de jaren heen werd er herhaaldelijk een update van de 
zoekstrategie uitgevoerd tot aan juli 2014, waarbij sommige databases werden uitgesloten 
en andere juist weer ingesloten. Met additioneel hulp van ‘snowballing’ technieken werd 
getracht alle relevante literatuur te vinden.  

De kwaliteit van de studies werd beoordeeld met behulp van beoordelingsformulieren 
(appendix 3 online richtlijn). De artikelen werden door twee reviewers (MCMS, MWL) 
onafhankelijk beoordeeld. Zo nodig werd er door een derde reviewer naar gekeken om 
onenigheid tussen de eerste twee reviewers over het bewijstype van de studie of inclusie van 
de studie op te lossen. Het besluit over de in- of exclusie werd genomen aan de hand van 
inclusie- en exclusiecriteria, welke waren vormgegeven met de hulp van Cardiff Child 
Protection Systematic Reviews (tabel 3). Tevens werden alleen de studies meegenomen die op 
hun eigen graderingsschaal tussen de 1-4 scoorden (tabel 2). Na 2008 werden alleen nog 
studies toegelaten die op de graderingsschaal tussen de 1-3 scoorden. Voor deze richtlijn is 
ook de score 1-3 aangehouden. 
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Tabel 3. Inclusie- en exclusiecriteria studies voor review Maguire en Mann (2014) 

Inclusion Exclusion 
 

Studies which defined patterns of bruising in 
non-abused or abused children 
Studies assessing age of bruises 
Patients between 0-17 years of age 
English and non-English articles  
Conference abstracts 
  

Personal practice 
Review articles 
Post-mortem studies 
Studies where the population included adults 
and children but where we could not extract 
data that applied solely to children 
Single case reports 
Methodologically flawed articles 

 

Uiteindelijk werden er door Maguire en Mann drie studies geïncludeerd over datering van 
blauwe plekken. Er werden 39 studies geïncludeerd over patronen van blauwe plekken, 
waarvan één studie ook al voor de uitgangsvraag datering was geïncludeerd (additional file 
4). 

De kwaliteit van deze 41 studies uit het overzicht van Maguire en Mann is voor deze richtlijn 
opnieuw beoordeeld door twee reviewers (MCMS, MWL) met onze eigen vormgegeven 
critical appraisal forms gebaseerd op de formulieren van Maguire en CASP. Elke studie is op 
deze manier beoordeeld, studies met een rank of abuse van 4 of 5, of onduidelijke rank 
werden geëxcludeerd. Wanneer de studie werd geïncludeerd, werd het bewijs per uitkomst 
samengevat, en weergegeven in tabellen (Summary of Findings). In deze tabellen werd 
tevens de kwaliteit van bewijs weergegeven, gebaseerd op de GRADE methodiek. Per 
uitkomst werd het bewijs beoordeeld op beperkingen in de studieopzet (samenstelling 
onderzoeksgroep, adequate definitie kindermishandeling, adequate methode van het meten 
van blauwe plekken, manier van data verzameling), inconsistentie van de studies, imprecisie 
(breedte betrouwbaarheidsinterval en grootte van de onderzoeksgroep) en indirectheid van 
het bewijs ten opzichte van de vraag (b.v. kinderen met fracturen of opgenomen op Intensive 
Care vanwege letsel). Voor de vijfde GRADE factor, publicatie bias, nemen wij aan dat deze 
geen rol speelt. Cross-sectionele studies waarin kinderen uit de algemene bevolking (b.v. via 
consultatiebureaus) worden geïncludeerd, en waar kindermishandeling bewezen (‘cases’, 
rank 1) of uitgesloten is (‘controles’), en waar blauwe plekken op een systematische, 
geblindeerde (voor kindermishandeling) en expliciete manier worden gemeten beoordelen 
wij als hoge kwaliteit bewijs. Indien een of meerdere van de bovenstaande aanwezig zijn 
wordt de kwaliteit van het bewijs afgewaardeerd tot matig, laag of zeer laag.  

Van de 39 studies over patronen van blauwe plekken zijn 12 studies geïncludeerd in deze 
richtlijn. 

 Guidelines 

 

 
59

Tabel 3. Inclusie- en exclusiecriteria studies voor review Maguire en Mann (2014) 

Inclusion Exclusion 
 

Studies which defined patterns of bruising in 
non-abused or abused children 
Studies assessing age of bruises 
Patients between 0-17 years of age 
English and non-English articles  
Conference abstracts 
  

Personal practice 
Review articles 
Post-mortem studies 
Studies where the population included adults 
and children but where we could not extract 
data that applied solely to children 
Single case reports 
Methodologically flawed articles 

 

Uiteindelijk werden er door Maguire en Mann drie studies geïncludeerd over datering van 
blauwe plekken. Er werden 39 studies geïncludeerd over patronen van blauwe plekken, 
waarvan één studie ook al voor de uitgangsvraag datering was geïncludeerd (additional file 
4). 

De kwaliteit van deze 41 studies uit het overzicht van Maguire en Mann is voor deze richtlijn 
opnieuw beoordeeld door twee reviewers (MCMS, MWL) met onze eigen vormgegeven 
critical appraisal forms gebaseerd op de formulieren van Maguire en CASP. Elke studie is op 
deze manier beoordeeld, studies met een rank of abuse van 4 of 5, of onduidelijke rank 
werden geëxcludeerd. Wanneer de studie werd geïncludeerd, werd het bewijs per uitkomst 
samengevat, en weergegeven in tabellen (Summary of Findings). In deze tabellen werd 
tevens de kwaliteit van bewijs weergegeven, gebaseerd op de GRADE methodiek. Per 
uitkomst werd het bewijs beoordeeld op beperkingen in de studieopzet (samenstelling 
onderzoeksgroep, adequate definitie kindermishandeling, adequate methode van het meten 
van blauwe plekken, manier van data verzameling), inconsistentie van de studies, imprecisie 
(breedte betrouwbaarheidsinterval en grootte van de onderzoeksgroep) en indirectheid van 
het bewijs ten opzichte van de vraag (b.v. kinderen met fracturen of opgenomen op Intensive 
Care vanwege letsel). Voor de vijfde GRADE factor, publicatie bias, nemen wij aan dat deze 
geen rol speelt. Cross-sectionele studies waarin kinderen uit de algemene bevolking (b.v. via 
consultatiebureaus) worden geïncludeerd, en waar kindermishandeling bewezen (‘cases’, 
rank 1) of uitgesloten is (‘controles’), en waar blauwe plekken op een systematische, 
geblindeerde (voor kindermishandeling) en expliciete manier worden gemeten beoordelen 
wij als hoge kwaliteit bewijs. Indien een of meerdere van de bovenstaande aanwezig zijn 
wordt de kwaliteit van het bewijs afgewaardeerd tot matig, laag of zeer laag.  

Van de 39 studies over patronen van blauwe plekken zijn 12 studies geïncludeerd in deze 
richtlijn. 

        



Chapter 2b  

 

 
60 

Redenen voor exclusie van de overige 27 studies waren: score 4 of 5 (n=10), case reports 
(n=7), geen volledig artikel beschikbaar (n=6), geen originele data (n=1), Spaans (n=1) en 
geen gegevens over blauwe plekken (n=1). In één studie werd het aantal kinderen met 
blauwe plekken gerapporteerd maar was onduidelijk op hoeveel kinderen in totaal dit was 
gebaseerd (Galleno et al.)(n=1). 

Voor de uitgangsvraag over forensisch licht en de datering van blauwe plekken, zijn 4 van de 
19 studies, aangedragen door experts en vanuit het overzicht van Maguire en Mann, 
geïncludeerd. 

Conclusies 

Op basis van de beschikbare literatuur werden conclusies geformuleerd. Aan de hand van 
het aantal studies en de kwaliteit van bewijs werd aan de conclusies een bepaalde 
bewijskracht toegekend: hoog, matig, laag of zeer laag. Een hoge kwaliteit bewijs wil zeggen 
dat er veel vertrouwen is dat het gevonden effect (b.v. een verschil in aantal blauwe plekken 
tussen mishandelde en niet-mishandelde kinderen) de werkelijkheid dicht benaderd.  

 

Totstandkoming van de aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn het resultaat van de conclusie van de wetenschappelijke 
onderbouwing of consensus waarin de overige overwegingen zijn meegenomen. De 
werkgroep is van mening dat geen enkel mishandeld kind gemist mag worden, waardoor er 
stellige aanbevelingen geformuleerd zijn, ondanks het vaak laaggradige bewijs. 
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Kindkenmerken 

Uitgangsvraag 

Welke kindkenmerken (leeftijd, ontwikkelingsniveau en motorische en/of cognitieve 
beperking) zijn van invloed op het voorkomen en het aantal blauwe plekken?  

Achtergrond 

Kindkenmerken kunnen van invloed zijn op het oplopen van blauwe plekken. De vraag is 
welke kindkenmerken een rol spelen. De volgende kindkenmerken worden onderzocht: 
leeftijd, ontwikkelingsniveau en motorische en/of cognitieve beperking.  

Leeftijd, ontwikkelingsniveau en motorische en/of cognitieve beperking van het kind 
overlappen elkaar deels. Onder het ontwikkelingsniveau wordt verstaan op welk punt een 
kind zich bevindt in het natuurlijke proces van het verwerven van (motorische) vaardigheden. 
Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en of er sprake is van een beperking.  

Pre-mobiele kinderen zijn kinderen die nog niet zelf mobiel zijn en zichzelf nog niet kunnen 
verplaatsen. Mobiliteit begint met omrollen, daarna kruipen, los zitten, langslopen en los 
lopen (zie inleiding, tabel 1). Pre-mobiele kinderen hebben een dermate beperkte 
mogelijkheid om uit zichzelf in botsend contact te komen met de omgeving, dat ze daarmee 
een kleine kans hebben om accidentele blauwe plekken op te lopen. Anderzijds zullen 
peuters die net leren lopen waarschijnlijk vaak in botsend contact komen met de omgeving. 
Ten aanzien van de leeftijd van het kind wordt aangegeven dat kinderen onder de twee jaar 
veeleisend kunnen zijn voor hun verzorgers (bijvoorbeeld door huilen). Ze hebben vanwege 
hun non-verbale gedrag en de onmogelijkheid om zich te verdedigen een groter risico op 
kindermishandeling [24]. Om vergelijkbare redenen zijn gehandicapte kinderen mogelijk ook 
eerder het slachtoffer van kindermishandeling [25]. Gehandicapte kinderen lopen mogelijk 
op andere lichaamslocaties (niet-) accidentele blauwe plekken op, bijvoorbeeld door 
rolstoelafhankelijkheid. Letsel door automutilatie bij verstandelijk gehandicapte kinderen kan 
de diagnostiek compliceren. 

De ouder-kind relatie kan verstoord zijn door prematuriteit, ontwikkelingsachterstand of een 
chronische medische conditie. Hierdoor kunnen acceptatieproblematiek, 
hechtingsproblematiek, overbelasting van ouders door uitputtende zorgtaken en financiële 
problemen ontstaan [26].  

Kindkenmerken zouden een bijdrage kunnen leveren aan de waarschijnlijkheid van blauwe 
plekken door toegebracht letsel. Van belang is een duidelijke beschrijving van de invloed van 
kindkenmerken op blauwe plekken. 
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Zoeken en selecteren literatuur 

Er werden 11 studies geïncludeerd voor het beantwoorden van deze uitgangsvraag: vier 
vergelijkende studies, zes studies bij kinderen waar de blauwe plekken (vermoedelijk) 
accidenteel zijn en een studie bij kinderen met toegebrachte fracturen. Twee studies 
onderzochten het voorkomen van blauwe plekken bij kinderen met een beperking. De 
samenvatting van de resultaten van deze studies is terug te vinden in additional file 5.  

Wetenschappelijke onderbouwing 

Kemp et al. (2014) onderzochten de prevalentie van blauwe plekken bij kinderen met 
bevestigde lichamelijke mishandeling en kinderen waarbij lichamelijke mishandeling was 
uitgesloten, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau. Het ontwikkelingsniveau werd 
ingedeeld in drie categorieën: (1) baby: pre-mobiel, rollend of zittend; (2) vroeg mobiele 
kinderen: kruipen, zich verplaatsen en (3) zelfstandig lopen. Kinderen onder de 6 jaar, 
verwezen naar een kinderbeschermingsteam in verband met een vermoeden van 
kindermishandeling werden geïncludeerd, waarna later onderscheid werd gemaakt in 
kinderen waarbij toegebracht letsel werd bevestigd en bij wie accidenteel letsel werd 
bevestigd. Bevestiging van mechanisme vond plaats door multidisciplinaire 
kinderbeschermingsstrategie bijeenkomsten of casusconferenties. Het gemiddelde aantal 
blauwe plekken lag hoger in de zelfstandig lopende kinderen (cat. 3) dan de andere 
categorieën (p<0.001). Onder de mishandelde kinderen hadden de baby’s gemiddeld 2,8 
blauwe plekken, de vroeg mobiele kinderen gemiddeld 3,8 blauwe plekken en de kinderen 
die zelfstandig konden lopen hadden gemiddeld 6,2 blauwe plekken. In de groep kinderen 
die accidenteel letsel hadden opgelopen, hadden de baby’s gemiddeld 1,3 blauwe plekken, 
de vroeg mobiele kinderen hadden gemiddeld 1,2 blauwe plekken en de zelfstandig lopende 
kinderen hadden gemiddeld 2,1 blauwe plekken. Deze kinderen komen echter uit een 
geselecteerde groep die verwezen is vanwege een vermoeden van kindermishandeling.  

  Dunstan et al. (2002) onderzochten of er een verschil is in prevalentie van blauwe 
plekken tussen mishandelde en niet-mishandelde kinderen. De casussen werden 
geïdentificeerd via de database van de kinderbescherming, waarbij fysieke mishandeling was 
vastgesteld in een casusconferentie of een andere multidisciplinaire bijeenkomst. De 
controles werden geïdentificeerd via een polikliniek. Er werden 133 fysiek mishandelde 
kinderen en 189 controle kinderen in de leeftijd van 1-14 jaar geïncludeerd. In totaal werden 
er 763 blauwe plekken gevonden in de groep mishandelde kinderen en 282 blauwe plekken 
in de groep niet-mishandelde kinderen. 

  Pierce et al. (2010) voerden een retrospectief vergelijkend onderzoek uit tussen 
kinderen met toegebracht letsel en kinderen met accidenteel letsel bij kinderen op de 
kinder-Intensive Care (<2 jaar). Bij opname werden de huidbevindingen door een 
verpleegkundige vastgelegd aan de hand van een protocol. Dit gebeurde voordat het 
mechanisme van het letsel bekend was. Aan de hand van criteria voor toegebracht- en 
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accidenteel letsel, werd achteraf het ontstaansmechanisme vastgesteld. De huidbevindingen 
werden niet meegenomen in de beslissing over het mechanisme. Totaal werden 95 kinderen 
geïncludeerd. Onder de kinderen met toegebracht letsel had 78,6% (een) blauwe plek(en), en 
onder accidenteel letsel 71,7%. 

 Worlock et al. (1986) includeren kinderen onder de twaalf jaar met een fractuur. De 
hoofdfocus van het onderzoek lag niet bij de blauwe plekken, wel werden significante 
blauwe plekken gerapporteerd. De casussen werden geïdentificeerd via het 
kindermishandelingsregister. De controlegroep werd geïdentificeerd via het ziekenhuis, 
waarbij kindermishandeling was uitgesloten. Van de mishandelde kinderen hadden 25 van 35 
kinderen blauwe plekken. In de groep kinderen met accidentele fracturen had 1 van de 116 
kinderen blauwe plekken.   

Labbé en Caouette (2001) evalueerden huidletsel bij niet-mishandelde kinderen van 
elke leeftijd. Een vermoeden van kindermishandeling was een exclusiecriterium. Het 
voorkomen van blauwe plekken in de leeftijdsgroep 0-8 maanden was 1.2% in 246 casussen. 
In de leeftijdsgroep 9 maanden – 4 jaar was het 60,3% in 1012 casussen. In de leeftijdsgroep 
5 – 9 jaar was het 80,3% in 579 casussen en in de oudste leeftijdsgroep van 10-17 jaar was 
het voorkomen van blauwe plekken 52,7% in 203 casussen.  

  Sugar et al. (1999) onderzochten eveneens het voorkomen van blauwe plekken bij 
niet-mishandelde kinderen in de leeftijd tot 35 maanden. Kinderen waarvan vermoed werd 
dat de blauwe plekken gerelateerd waren aan een bekende medische conditie of het 
resultaat waren van gerapporteerd toegebracht letsel werden geëxcludeerd. Het voorkomen 
van blauwe plekken was significant lager in kinderen <6 maanden (0.6%) dan in kinderen 6-8 
maanden oud (p=0.002). Het voorkomen van blauwe plekken in de leeftijd van 18-23 
maanden was 49,4% en voor de leeftijd van 24-35 maanden 60,9%. Er werd geen verschil 
gevonden voor geslacht (20,1% jongetjes versus 21,9% meisjes). Er werd onderscheid 
gemaakt in ontwikkelingsstadia met drie categorieën: (1) ‘pre-cruisers’: kunnen nog niet 
rechtop staan; (2) ‘cruisers’: lopen met hulp zoals hand vasthouden en (3) ‘walkers’: kunnen 
zelfstandig twee of meer passen zetten. In de ‘pre-cruisers’ onder de 6 maanden werd in 
0,6% blauwe plekken gezien. Dit was significant lager dan het aantal kinderen met blauwe 
plekken in hetzelfde ontwikkelingsstadium maar wel ouder dan 6 maanden (p<0.004). 
Wanneer alleen het ontwikkelingsstadium in relatie tot blauwe plekken werd onderzocht, 
dan werd bij 2,2% van de ‘pre-cruisers’, bij 17,8% van de ‘cruisers’ en bij 51,9% van de 
‘walkers’ blauwe plekken gevonden. Er werd een verschil gevonden in frequentie van blauwe 
plekken tussen kinderen van Afrikaans-Amerikaanse afkomst en kinderen met een blanke 
huidskleur (p<0.001). Het voorkomen van blauwe plekken was onder de blanke kinderen 
22,7%, onder de Afrikaans-Amerikaanse kinderen 8% en onder de Aziatische/Pacific kinderen 
16,3%. Mogelijk komt dit door het verschil in huidskleur, waarbij het lastiger is om blauwe 
plekken te onderscheiden in kinderen met een donkere huidskleur. Het gemiddelde aantal 
blauwe plekken tussen jongens (2,4) en meisjes (2,4) is ook niet significant verschillend 
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(p=0.94). Het gemiddelde aantal blauwe plekken dat werd gevonden in ‘pre-cruiser’ kinderen 
was 1,3 en in mobiele kinderen 2,4. 

  Carpenter (1999) bepaalde de prevalentie van blauwe plekken in de populatie. 
Kinderen tussen de 6-12 maanden werden geïncludeerd en door één observant werden de 
bevindingen vastgelegd. Op basis van ‘geen vermoeden’ werd verondersteld dat er in deze 
populatie geen kinderen voorkwamen die slachtoffer waren van kindermishandeling. Echter, 
later bleek 1.1% geregistreerd in het Kinderbeschermingsregister. Carpenter onderzocht 177 
kinderen, met een prevalentie van blauwe plekken van 12,4%. Er was geen significant verschil 
tussen jongens en meisjes in prevalentie. Er werd wel een significante toename van blauwe 
plekken gevonden met het toenemen van de mobiliteit (zitten – kruipen – lopen). Totaal 
werden er 32 blauwe plekken gevonden in 22 kinderen: 15 kinderen hadden één blauwe plek 
en 7 kinderen hadden meer dan één blauwe plek. 

  Chang en Tsai (2007) onderzochten de prevalentie van blauwe plekken in het gezicht 
en op het hoofd bij kinderen onder de 12 jaar na struikelen of vallen. Kindermishandeling 
was een exclusiecriterium. Zij vonden blauwe plekken op deze locaties bij 42% van de 
casussen.   

  Goldberg et al. (2009) hebben een vergelijkende studie uitgevoerd tussen kinderen 
(4-20 jaar) met een fysieke en/of cognitieve beperking en kinderen zonder beperking. Voor 
de data van de controlegroep (geen beperking) werd gebruik gemaakt van data uit een 
andere studie (Labbé en Caouette, 2001). Kindermishandeling (of een vermoeden van), 
evenals een medische aandoening waarbij de stolling is verstoord, waren exclusiecriteria. De 
50 beperkte kinderen hadden een extreem laag functioneringsniveau; 60% was motorisch zo 
beperkt dat ze maximale assistentie nodig hadden in verplaatsen, en 54% had maximale 
assistentie nodig in communicatie. In de leeftijdscategorie van 4-9 jaar werd bij 100% van de 
beperkte kinderen minimaal één blauwe plek gevonden versus 80% bij de niet-beperkte 
kinderen. In de leeftijdscategorie van 10-20 jaar was dit respectievelijk 86% en 53%. Er werd 
onder de beperkte kinderen geen significante relatie gevonden tussen het aantal blauwe 
plekken en leeftijd, geslacht, huidskleur, Body Mass Index, mobiliteit, cognitie, 
zelfredzaamheid, spiertonus of hulpmiddelen.  

  Newman et al. (2010) onderzochten blauwe plekken bij kinderen in de leeftijd van 2-
17 jaar met een neuro-motorische beperking (cerebrale parese, neuromusculaire ziekte, 
spinale dysraphisme, verworven cerebrale of spinale motorische beperking, metabole– en 
andere progressieve encefalopathieën). Vermoeden van kindermishandeling was een 
exclusiecriterium. In de studie werd rekening gehouden met het mobiliteitsniveau van het 
kind. Er werden 417 blauwe plekken gedocumenteerd in 168 kinderen. Het gemiddelde 
aantal blauwe plekken was voor alle kinderen 2,6±3,3(range 0-16); voor mobiele kinderen 
3,6±4,3(0-16), voor beperkt mobiele kinderen 2,4±2,3(0-10) en voor rolstoelafhankelijke 
kinderen 1,3±2,1(0-9). Dit was significant verschillend (p=0.001). Er werd geen significant 
verschil gevonden voor geslacht en leermoeilijkheden.  
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  Peters et al. (2008) hebben de aanwezigheid van blauwe plekken gerapporteerd in 
kinderen met toegebrachte fracturen in de leeftijd van 2 weken – 10 jaar (gemiddelde leeftijd 
13,6 maanden). Kindermishandeling was vastgesteld door een multidisciplinair team. 
Retrospectief werden vanuit de statussen de gerapporteerde blauwe plekken bepaald. Van 
de 192 kinderen werd bij 83 kinderen blauwe plekken gerapporteerd (41,8%). 

 
In figuur 1.1 is de prevalentie van een blauwe plek/ plekken weergegeven voor pre-mobiele 
en mobiele kinderen, op basis van de prevalenties gevonden in de bovengenoemde studies. 
Te zien is dat blauwe plekken vaker voorkomen bij kinderen met toegebracht letsel.  
 

Figuur 1.1 Prevalentie blauwe plekken bij niet mishandelde en bij mishandelde kinderen, 
weergegeven voor pre-mobiele en mobiele kinderen in percentages (met range naar boven)*. 

 

*Samenvatting van genoemde prevalenties uit de volgende studies: Carpenter, Labbé en 
Caouette, Kemp et al., Peters et al., Pierce et al., Sugar et al.. 

 

Het op tijd handelen bij een vermoeden van toegebracht letsel kan verdere schade aan het 
kind voorkomen. Er zijn echter geen harde voorspellers (kindkenmerken) voor blauwe 
plekken door toegebracht letsel. Ieder kind kan te maken krijgen met toegebracht letsel. Met 
behulp van kindkenmerken, omgevingsfactoren en informatie over de gemelde toedracht, 
kan wel het vermoeden van toegebracht letsel waarschijnlijker worden.  
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Het gebrek aan een grote hoeveelheid studies die kindkenmerken hebben onderzocht in 
associatie met blauwe plekken en wel of geen toegebracht letsel, maakt dat de kwaliteit van 
bewijs niet het hoogst haalbare niveau haalt. Enkel Dunstan et al. hebben daadwerkelijk het 
verschil in blauwe plekken tussen kinderen met toegebracht letsel en kinderen zonder 
toegebracht letsel onderzocht. Kemp et al., Pierce et al. en Worlock et al. hebben zich ook 
gericht op het verschil in blauwe plekken, maar onderzochten dit tussen een groep kinderen 
met toegebracht letsel en kinderen met accidenteel letsel. Hierbij is dus altijd al sprake van 
letsel. In de studie van Kemp et al. is mogelijk ook sprake van selectiebias in de 
controlegroep, door eerst alle kinderen met een verdenking van toegebracht letsel te 
includeren en pas later onderscheid te maken in toegebracht- en accidenteel letsel. In de 
studie van Worlock et al. zijn kinderen geïncludeerd waarbij sprake was van een fractuur.  

Meerdere studies hebben zich gericht op accidentele blauwe plekken en de associatie met 
kindkenmerken. Met de kennis over wat ‘normaal’ en passend is voor accidentele blauwe 
plekken, kunnen wel aanbevelingen worden gedaan over wat ‘abnormaal’ is en passender 
voor toegebracht letsel. 

 

Conclusie 

Geslacht 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag - laag 

 

Er is geen verschil tussen jongetjes en meisjes in het voorkomen 
van accidentele blauwe plekken, en het gemiddelde aantal 
accidentele blauwe plekken. 

 

Carpenter (1999), Goldberg et al. (2009), Newman et al. (2010), 
Sugar et al. (1999) 
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Mobiliteit 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag - laag 

 

Het oplopen van accidentele blauwe plekken, en het gemiddelde 
aantal blauwe plekken, is direct gerelateerd aan het motorische 
ontwikkelingsniveau van het kind: accidentele blauwe plekken 
komen zelden voor bij pre-mobiele kinderen (0,6–2,2%). 

 

Carpenter (1999), Kemp et al. (2014), Labbé en Caouette (2001), 
Newman et al. (2010), Sugar et al. (1999) 

 
Huidskleur 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag - laag 

 

Over de associatie blauwe plekken en huidskleur en/of afkomst 
van het kind kan geen uitspraak worden gedaan. 

 

Goldberg et al. (2009), Sugar et al. (1999) 

 

Fysieke en/of cognitieve beperking 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag 

 

Kinderen met een fysieke en/of cognitieve beperking hebben 
een hogere kans op accidentele blauwe plekken dan 
leeftijdsgenoten, onafhankelijk van andere kindkenmerken. 

 

Goldberg et al. (2009) 
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Aanbeveling 

 

Bij aanwezigheid van één of meerdere blauwe plekken bij pre-mobiele kinderen moet 
toegebracht letsel worden uitgesloten. 

 

 

Bij het beoordelen van blauwe plekken bij kinderen dient geen onderscheid te worden 
gemaakt op basis van geslacht of huidskleur van het kind. 

 

 

Referenties 

Carpenter (1999) [27] 
Chang en Tsai (2007) [28] 
Dunstan et al. (2002) [29] 
Goldberg et al. (2009) [30] 
Kemp et al. (2014) [6] 
Labbé en Caouette (2001) [31] 
Newman et al. (2010) [32] 
Peters et al. (2008) [33] 
Pierce et al. (2010) [34] 
Sugar et al. (1999) [35] 
Worlock et al. (1986) [36] 
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Kenmerken blauwe plekken 

Uitgangsvraag 

Welke letsel gerelateerde kenmerken zijn bij kinderen met blauwe plekken geassocieerd met 
toegebracht letsel? 

Achtergrond 

De etiologie van een blauwe plek is lastig te bepalen [37]. Kenmerken van een blauwe plek – 
zoals lokalisatie en patroon - kunnen mogelijk helpend zijn hierin [38].  

Accidentele blauwe plekken kan een kind onder andere oplopen bij lichamelijke activiteit, 
zoals vallen bij het leren lopen, tijdens het spelen of tijdens het sporten. De vraag is of 
accidentele blauwe plekken als gevolg van genoemde activiteiten op andere locaties op het 
lichaam voorkomen en een ander patroon vertonen dan toegebrachte blauwe plekken. 
Informatie over welke lichaamslocaties en welke patronen suggestief zijn voor toegebracht 
letsel kan een bijdrage leveren aan de beoordeling van blauwe plekken. 

Zoeken en selecteren literatuur 

Er werden 9 studies geïncludeerd voor het beantwoorden van de uitgangsvraag: 5 
vergelijkende studies en 4 studies bij kinderen waarbij de blauwe plekken (vermoedelijk) 
accidenteel zijn. Eén studie onderzocht patronen van blauwe plekken bij kinderen met een 
beperking. De samenvatting van de resultaten van deze studies is terug te vinden in 
additional file 5.  

Wetenschappelijke onderbouwing 

Kemp et al. (2014) vergeleken de locatie van blauwe plekken en het patroon van blauwe 
plekken voor toegebracht- en accidenteel letsel. Kinderen onder de 6 jaar met een 
verdenking toegebracht letsel werden geïncludeerd. Later werd er onderscheid gemaakt in 
kinderen waarbij toegebracht letsel werd bevestigd en bij wie accidenteel letsel werd 
bevestigd. Bevestiging van mechanisme vond plaats door multidisciplinaire 
kinderbeschermingsstrategie bijeenkomsten of casusconferenties op basis van alle 
beschikbare informatie (dus mogelijk ook over de blauwe plekken). De locatie van de blauwe 
plek werd bepaald aan de hand van één van de 36 anatomische locaties en vastgelegd met 
behulp van een gestandaardiseerd formulier. Tevens werd de grootte en het uiterlijk 
(petechiën, clustering, onderscheidende vorm) gerapporteerd. Kinderen waarbij 
kindermishandeling werd bevestigd hadden significant meer blauwe plekken (89,4% blauwe 
plekken versus 69,9%), en meer plekken aangedaan dan de kinderen waarbij een accidentele 
toedracht werd vastgesteld (p<0.001). Voor drie ontwikkelingsstadia ((1) baby: pre-mobiel, 
rollend of zittend; (2) vroeg mobiele kinderen: kruipen, zich verplaatsen en (3) zelfstandig 
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lopen) werd de odds ratio (OR) berekend voor een blauwe plek in elke locatie voor 
toegebracht letsel ten opzichte van accidenteel letsel (tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 De odds ratio voor blauwe plekken in de betreffende regio veroorzaakt door fysieke 
kindermishandeling (ten opzichte van fysieke kindermishandeling uitgesloten) gecorrigeerd 
voor ontwikkelingsstadium (*= significant)[39]  

Regio OR  (95% CI) 

Billen  10,9  2,6 – 46 * 

Linker oor 7,1  2,2 – 23,4 * 

Linker wang 5,2  2,5 – 10,7 * 

Romp voorzijde 4,7  2,2 – 10,2 * 

Nek 3,8  1,3 – 10,9 * 

Romp achterzijde 2,9  1,6 – 5,0 * 

Rechter wang 2,8  1,5 – 5,4 * 

Voorzijde dijen 2,5  1,4 – 4,5 * 

Handen 2,0  0,4 – 9,4 

Bovenarm 1,9  1,1 – 3,2 * 

Achterzijde been 1,9  0,8 – 4,5 

Voet 1,7  0,6 – 5,2 

Onderarm  1,6  0,8 – 3,1 

Hoofd  1,6  0,8 – 3,1 

Rechter oor 1,5  0,6 – 3,8 

Gezicht 1,4  0,8 – 2,2 

Ogen 1,0  0,5 – 1,9 

 

Petechiën (puntvormige bloeduitstortingen) werden gerapporteerd bij 54 van de 350 
kinderen met toegebracht letsel (15,4%), en in 3 van de 156 kinderen met accidenteel letsel 
(1,9%). Dit is significant verschillend, met een OR voor toegebracht letsel van 9,3 (95% CI 2.9-
30.2). Lineaire blauwe plekken met onderscheidende vorm (zoals vingerafdrukken of 
overeenkomend met een voorwerp) werden gezien bij 51 kinderen: 47 kinderen met 
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toegebracht letsel, 4 kinderen met accidenteel letsel (lineaire blauwe plekken levert een OR 
5.9 (95% CI 2.1-16.7) voor toegebracht letsel). Ook clustering is bepaald. Clustering werd 
gedefinieerd als ‘de aanwezigheid van minimaal twee blauwe plekken op dezelfde locatie, 
daarbij gebruik makend van de 36 anatomische locaties’. Bij de kinderen met toegebracht 
letsel werd bij 67,4% clustering gerapporteerd. Dit in tegenstelling tot 33,9% bij de kinderen 
met accidenteel letsel (clustering levert een OR 4,0 (95% CI 2.5-6.4) voor toegebracht letsel). 
De gemiddelde lengte van de blauwe plekken was bij de kinderen met toegebracht letsel 
1,53 centimeter (cm) versus 1,57cm bij de kinderen met accidenteel letsel.  

  Pierce et al. (2010) voerden een retrospectief vergelijkend onderzoek uit tussen 
kinderen met toegebracht letsel en kinderen met accidenteel letsel. Kinderen onder de twee 
jaar die opgenomen waren op de kinder-intensive care konden deelnemen aan het 
onderzoek. Bij elke opname werden alle huidbevindingen door een verpleegkundige 
gerapporteerd aan de hand van een protocol. Soort huidletsel (blauwe plek of kneuzing), 
anatomische locatie en hoeveelheid werden gerapporteerd. Dit gebeurde voordat het 
mechanisme van het letsel bekend was. Aan de hand van criteria voor toegebracht- en 
accidenteel letsel, werd achteraf het mechanisme vastgesteld. De huidbevindingen werden 
niet meegenomen in de beslissing over het ontstaansmechanisme. Totaal werden 95 
kinderen geïncludeerd, waarvan bij 71 kinderen sprake was van blauwe plekken: 33 kinderen 
met toegebrachte blauwe plekken en 38 kinderen met accidentele blauwe plekken. De 
kinderen met toegebrachte blauwe plekken hadden gemiddeld 6 blauwe plekken in 
tegenstelling tot 1,5 bij de kinderen met accidentele blauwe plekken (significant 
verschillend). De volgende anatomische locaties zijn significant voorspellend voor 
toegebracht letsel (percentage kinderen met blauwe plekken (vs. accidenteel)): nek 17% (vs. 
0%, verder idem %), handen 21% (vs. 0), rechterarm 17% (vs. 0), romp 27% (vs. 0), billen 27% 
(vs. 0) en rug 39% (vs. 5). De andere locaties zijn niet significant voorspellend voor 
toegebracht letsel (vs. accidenteel): buik 27% (vs. 10), genito-urethrale regio 12% (vs. 0), 
heup 12% (vs. 0), hoofd 24% (vs. 29), schedel 12% (vs. 13), voorhoofd 15% (vs. 21), gezicht 
24% (vs. 15), ogen 21% (vs. 23), wang 6% (vs. 10), neus 3% (vs. 2), lip 6% (vs. 0), kin 6% (vs. 0), 
schouders 17% (vs. 5), linkerarm 21% (vs. 7), linkerbeen 30% (vs. 10) en rechterbeen 30% (vs. 
13). Aan de hand van de bevindingen hebben Pierce et al. geprobeerd een beslisregel te 
ontwikkelen die voorspellend zou zijn voor toegebracht letsel. De beslisregel omvat de 
volgende items: blauwe plekken in TEN regio (Torso, Ear, Neck) bij een kind ≤4 jaar; blauwe 
plekken bij een zuigeling ≤4 maanden; en geen bevestigd ongeluk in een publieke setting 
die de blauwe plek(ken) in de TEN regio verklaart of de blauw plek(ken) bij een zuigeling 
verklaart. Bij blauwe plekken in TEN regio bij een kind ≤4 jaar, zonder bevestigd ongeluk in 
een publieke setting die de blauwe plek(ken) verklaart, moet verdere evaluatie plaatsvinden 
om toegebracht letsel uit te sluiten. Dit geldt ook bij blauwe plekken bij een zuigeling ≤4 
maanden, zonder een bevestigd ongeluk in een publieke setting die de blauwe plek(ken) 
verklaart. De sensitiviteit van de beslisregel voor toegebracht letsel is 97% en de specificiteit 
84%.   
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  Worlock et al. (1986) includeerden kinderen onder de twaalf jaar met een fractuur, 
waarbij de lokalisatie en de aard van de fracturen vergeleken werd voor toegebracht- en 
accidenteel letsel. De casussen werden geïdentificeerd via het kindermishandelingsregister 
en de controlegroep werd geïdentificeerd via het ziekenhuis (waarbij kindermishandeling 
was uitgesloten). Onder de 25 kinderen met een toegebrachte fractuur had 72% blauwe 
plekken op het hoofd en in de nek. Onder de 116 kinderen met een accidentele fractuur, had 
één kind een verdachte blauwe plek.  

  Dunstan et al. (2002) onderzochten of er een verschil is in blauwe plekken tussen 
kinderen die wel en niet mishandeld zijn. Kinderen tussen de 1-14 jaar werden geïncludeerd: 
133 fysiek mishandelde kinderen (gemiddelde leeftijd 7,7 jaar) en 189 controle kinderen 
(gemiddelde leeftijd 6,4 jaar). Fysieke mishandeling werd vastgesteld in een casusconferentie 
of een andere multidisciplinaire bijeenkomst. Casussen en de controlegroep werden van te 
voren vastgesteld, later werden de blauwe plekken gerapporteerd. Er werden anatomische 
regio’s vastgesteld en de blauwe plekken per regio werden gescoord, als ook de maximale 
lengte van de blauwe plekken per regio en de specifieke vorm. Er is een duidelijk verschil in 
de distributie van de blauwe plekken tussen mishandelde en niet-mishandelde kinderen. In 
de mishandelde kinderen werden er 13 blauwe plekken gevonden op het linker oor, 3 op het 
rechteroor, 29-36 in de gezichtsregio’s, 26 in de nek en op het hoofd, 25 op de voorzijde van 
de borst en buik, 38 op de rug en 20 op de billen. Dit was significant verschillend van de 
niet-mishandelde kinderen (p<0.001): 0 blauwe plekken ter plaatse van de oren, 1-2 in de 
gezichtsregio’s, 3 in de nek en op het hoofd, 4 op de voorzijde van de borst en buik, 12 op 
de rug en 3 op de billen. Ook voor andere anatomische regio’s werden significante 
verschillen gevonden (p<0.05). Zo werden er onder de mishandelde kinderen 30 blauwe 
plekken gerapporteerd op de linkerarm en 29 op de rechterarm, in tegenstelling tot 18 en 15 
respectievelijk onder de niet-mishandelde kinderen. Er werd geen significant verschil 
gevonden in aantal blauwe plekken op de benen: 26 op het linkerbeen en 28 op het 
rechterbeen voor de mishandelde kinderen, en 27 en 19 respectievelijk voor de niet-
mishandelde kinderen. De gemiddelde lengte van blauwe plekken die werd gevonden onder 
de mishandelde kinderen is 2,1-5,1cm. Onder de niet-mishandelde kinderen werd een 
gemiddelde lengte van 0,1-0,9cm gevonden. Het gemiddelde aantal blauwe plekken onder 
de mishandelde kinderen was 5,7 en 57% van de blauwe plekken had een identificeerbare 
vorm, in tegenstelling tot respectievelijk 1,5 en <2% in de niet-mishandelde kinderen. 

  Nayak et al. (2006) voerden een vergelijkende studie uit in het voorkomen van 
petechiën bij kinderen met toegebracht- of accidenteel letsel. Onder petechiën worden 
kleine puntbloedingen in de huid verstaan. Casussen waren kinderen die bij de kinderarts in 
een verwijskliniek waren geweest vanwege een vermoeden van kindermishandeling. 
Controles waren kinderen die met een klein trauma op de eerste hulp kwamen. De data 
verzameling van de casussen vond retrospectief plaats, van de controles prospectief. Met 
behulp van een standaard formulier werden de letsels vastgelegd. Nadien werd door een 
kinderarts met expertise kindermishandeling vastgesteld of er sprake was van toegebracht 
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letsel, accidenteel letsel of inconclusief letsel. Er werden 190 kinderen onder de 17 jaar 
geïncludeerd met een toegebracht letsel en 263 kinderen met accidenteel letsel. Het verschil 
in petechiën voor de groepen werd vastgesteld. Onder de kinderen met toegebracht letsel 
werd bij 28 van de 128 kinderen petechiën gevonden (21,9%; 95%CI 15,6-29,8). Dit was vaker 
dan onder de kinderen met accidenteel letsel, waarbij het bij 2,3% (95%CI 1,1-5,0) werd 
gevonden. Van de 28 kinderen met toegebracht letsel waarbij petechiën werden gevonden, 
hadden 24 kinderen geassocieerde blauwe plekken. Van deze 24 kinderen hadden weer 10 
kinderen blauwe plekken met een patroon (bijvoorbeeld vinger- of handafdruk). In de 
accidentele letsel groep hadden 4 van de 7 kinderen met petechiën, geassocieerde blauwe 
plekken. De aanwezigheid van petechiën als diagnostische marker voor toegebracht letsel 
heeft een sensitiviteit van 21,9 (95%CI 15,6-29,8) en een specificiteit van 97,8 (95%CI 95,6-
99,0). De positief voorspellende waarde van petechiën voor toegebracht letsel is 80,0 (95%CI 
64,1-90,0), en de likelihood ratio is 6,0 (95%CI 2,5-14,1). Dit geeft aan dat petechiën zes keer 
meer waarschijnlijk worden gezien bij kinderen met toegebracht letsel, dan bij kinderen met 
accidenteel letsel. 

  Chang en Tsai (2007) evalueerde hoofd- en gezichtsletsel na ‘slips, trips and falls’ 
(uitglijden, verstappen en vallen). Retrospectief bekeken ze de dossiers van 750 kinderen 
onder de 12 jaar (gemiddelde leeftijd 3,4 jaar) die op deze wijze hoofd- en gezichtsletsel 
hadden opgelopen. Kinderen waarbij sprake was van kindermishandeling of een 
verkeersongeval, werden geëxcludeerd. Kneuzingen kwamen in 44% van de gevallen voor op 
het voorhoofd, bij het oog, neus, lip en op de kin (T-vorm). Bij 37% bevonden de kneuzingen 
zich op het achterhoofd. De kneuzingen waren voor 95% kleiner dan 9cm. De hoofdfocus in 
dit onderzoek lag bij het vaststellen van laceratie, kneuzingen en schaafwonden, en niet 
specifiek bij het vaststellen van blauwe plekken.   

Sugar et al. (1999) onderzochten blauwe plekken bij 973 niet-mishandelde kinderen 
onder de 35 maanden. Kinderen waarvan gedacht werd dat de blauwe plekken gerelateerd 
waren aan een bekende medische conditie of het resultaat waren van gerapporteerd 
toegebracht letsel werden geëxcludeerd. Aan de hand van het ontwikkelingsstadium van het 
kind werden de anatomische locaties voor blauwe plekken gerapporteerd. Er werd 
onderscheid gemaakt in drie ontwikkelingsstadia: (1) ‘pre-cruisers’: kunnen nog niet rechtop 
staan; (2) ‘cruisers’: lopen met hulp zoals hand vasthouden en (3) ‘walkers’: kunnen 
zelfstandig twee of meer passen zetten. De meest voorkomende locaties voor blauwe 
plekken waren scheenbeen of knie, voorhoofd en schedel. ‘Pre-cruisers’ hadden blauwe 
plekken op de volgende locaties: scheenbeen of knie 0,6%, voorhoofd 0,6%, schedel 0,6% en 
bovenbeen 0,2%. ‘Cruisers’: scheenbeen of knie 11,9%, voorhoofd 3%, schedel 5% en 
bovenbeen 1%. ‘Walkers’: bovenbeen of knie 44,7%, voorhoofd 5,7%, schedel 0,6% en 
bovenbeen 4,4%. Sommige locaties waren ongewoon voor blauwe plekken voor de drie 
ontwikkelingsstadia. ‘Pre-cruisers’ hadden zelden blauwe plekken op de volgende locaties: 
rug 0%, borst 0%, voorzijde arm 0%, gezicht (wang of neus) 0,2%, billen 0%, handen 0%, buik 
en heup 0%, bovenarm 0,4% en achterzijde been en voet 0%. ‘Cruisers’: rug 1%, borst 0%, 
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voorzijde arm 0%, gezicht 1%, billen 0%, handen 0%, buik en heup 0%, bovenarm 0% en 
achterzijde been en voet 0%. ‘Walkers’: rug 1,9%, borst 1,3%, voorzijde arm 1,6%, gezicht 
1,6%, billen 0%, handen 0%, buik en heup 0,9%, bovenarm 0,6% en achterzijde been en voet 
0,3%. Totaal waren 434 van de 466 blauwe plekken (93,1%) dicht boven botstructuren 
gelegen.  

  Carpenter (1999) onderzocht de distributie van blauwe plekken in de populatie. 
Kinderen in de leeftijd van 6-12 maanden werden geïncludeerd en door één observant 
werden de bevindingen vastgelegd. Op basis van ‘geen vermoeden’ werd verondersteld dat 
er in deze populatie geen kinderen voorkwamen die slachtoffer waren van 
kindermishandeling, maar achteraf bleek 1.1% geregistreerd in het 
Kinderbeschermingsregister. Er werden 177 kinderen onderzocht: er werden 32 blauwe 
plekken gevonden bij 22 kinderen. Van de 32 blauwe plekken waren er 25 in het gezicht of 
op het hoofd, de overige 7 waren op de schenen. Alle blauwe plekken waren kleiner dan of 
gelijk aam 10mm in doorsnede, boven botstructuren en aan de voorzijde van het lichaam. 

  Goldberg et al. (2009) onderzochten het verschil in accidentele blauwe plekken 
tussen fysiek en/of cognitief beperkte kinderen en kinderen zonder beperking (4-20 jaar). Als 
er een vermoeden van kindermishandeling was, of het kind was bekend met een medische 
conditie die de stolling beïnvloedde, werd het kind uitgesloten van deelname. In de studie 
werd rekening gehouden met de beperkingen van de kinderen, door met behulp van een 
meetinstrument de cognitie, mobiliteit en zelfverzorging te scoren. De casussen (kinderen 
met beperking) werden geïncludeerd via één school voor speciaal onderwijs. De controles 
waren data uit een andere studie, eerder uitgevoerd door Labbé en Caouette (2001). De 
casussen ondergingen een volledig top-teen onderzoek en de anatomische locatie van de 
blauwe plekken werd gerapporteerd. Dit werd vergeleken met de resultaten van de studie 
van Labbé en Caouette. Zij hadden echter niet de genito-anale regio onderzocht, waardoor 
dit niet vergeleken kon worden. Er werden zelden blauwe plekken gevonden op de billen, 
wangen, kin, oren en nek onder de beperkte en niet-beperkte kinderen. De niet-beperkte 
kinderen hadden vaker blauwe plekken op de onderbenen (p<0.001). De beperkte kinderen 
daarentegen hadden vaker blauwe plekken op de voeten, dijen, handen, armen, rug, buik en 
in het bekkengebied (p<0.001).  

In het beantwoorden van de vraag welke letsel gerelateerde kenmerken bij kinderen met 
blauwe plekken geassocieerd zijn met toegebracht letsel, speelt de onmogelijkheid van een 
randomized-controlled-trial een rol. Het is uiteraard onmogelijk, alsook onethisch, om 
kinderen te randomiseren en dan de ene groep bloot te stellen aan toegebrachte letsels en 
de andere groep niet. Bij de bepaling van de kwaliteit van bewijs hebben wij ervoor gekozen 
om bewijs gebaseerd op cross-sectionele studies waarin kinderen uit de algemene bevolking 
worden geïncludeerd, en waar kindermishandeling bewezen (‘cases’, rank 1) of uitgesloten is 
(‘controles’), en waar blauwe plekken op een systematische, geblindeerde (voor 
kindermishandeling) en expliciete manier worden gemeten, aan te merken als hoge kwaliteit 

Chapter 2b  

 

 
74 

voorzijde arm 0%, gezicht 1%, billen 0%, handen 0%, buik en heup 0%, bovenarm 0% en 
achterzijde been en voet 0%. ‘Walkers’: rug 1,9%, borst 1,3%, voorzijde arm 1,6%, gezicht 
1,6%, billen 0%, handen 0%, buik en heup 0,9%, bovenarm 0,6% en achterzijde been en voet 
0,3%. Totaal waren 434 van de 466 blauwe plekken (93,1%) dicht boven botstructuren 
gelegen.  

  Carpenter (1999) onderzocht de distributie van blauwe plekken in de populatie. 
Kinderen in de leeftijd van 6-12 maanden werden geïncludeerd en door één observant 
werden de bevindingen vastgelegd. Op basis van ‘geen vermoeden’ werd verondersteld dat 
er in deze populatie geen kinderen voorkwamen die slachtoffer waren van 
kindermishandeling, maar achteraf bleek 1.1% geregistreerd in het 
Kinderbeschermingsregister. Er werden 177 kinderen onderzocht: er werden 32 blauwe 
plekken gevonden bij 22 kinderen. Van de 32 blauwe plekken waren er 25 in het gezicht of 
op het hoofd, de overige 7 waren op de schenen. Alle blauwe plekken waren kleiner dan of 
gelijk aam 10mm in doorsnede, boven botstructuren en aan de voorzijde van het lichaam. 

  Goldberg et al. (2009) onderzochten het verschil in accidentele blauwe plekken 
tussen fysiek en/of cognitief beperkte kinderen en kinderen zonder beperking (4-20 jaar). Als 
er een vermoeden van kindermishandeling was, of het kind was bekend met een medische 
conditie die de stolling beïnvloedde, werd het kind uitgesloten van deelname. In de studie 
werd rekening gehouden met de beperkingen van de kinderen, door met behulp van een 
meetinstrument de cognitie, mobiliteit en zelfverzorging te scoren. De casussen (kinderen 
met beperking) werden geïncludeerd via één school voor speciaal onderwijs. De controles 
waren data uit een andere studie, eerder uitgevoerd door Labbé en Caouette (2001). De 
casussen ondergingen een volledig top-teen onderzoek en de anatomische locatie van de 
blauwe plekken werd gerapporteerd. Dit werd vergeleken met de resultaten van de studie 
van Labbé en Caouette. Zij hadden echter niet de genito-anale regio onderzocht, waardoor 
dit niet vergeleken kon worden. Er werden zelden blauwe plekken gevonden op de billen, 
wangen, kin, oren en nek onder de beperkte en niet-beperkte kinderen. De niet-beperkte 
kinderen hadden vaker blauwe plekken op de onderbenen (p<0.001). De beperkte kinderen 
daarentegen hadden vaker blauwe plekken op de voeten, dijen, handen, armen, rug, buik en 
in het bekkengebied (p<0.001).  

In het beantwoorden van de vraag welke letsel gerelateerde kenmerken bij kinderen met 
blauwe plekken geassocieerd zijn met toegebracht letsel, speelt de onmogelijkheid van een 
randomized-controlled-trial een rol. Het is uiteraard onmogelijk, alsook onethisch, om 
kinderen te randomiseren en dan de ene groep bloot te stellen aan toegebrachte letsels en 
de andere groep niet. Bij de bepaling van de kwaliteit van bewijs hebben wij ervoor gekozen 
om bewijs gebaseerd op cross-sectionele studies waarin kinderen uit de algemene bevolking 
worden geïncludeerd, en waar kindermishandeling bewezen (‘cases’, rank 1) of uitgesloten is 
(‘controles’), en waar blauwe plekken op een systematische, geblindeerde (voor 
kindermishandeling) en expliciete manier worden gemeten, aan te merken als hoge kwaliteit 

        



 Guidelines 

 

 
75

bewijs. Door het toepassen van de GRADE criteria (zie inleiding) kan de uiteindelijke kwaliteit 
van het bewijs uiteindelijk op matig, laag of zeer laag uitkomen. Geen enkele studie voldeed 
aan de door ons gedefinieerde ‘gouden standaard’. Ten gevolge hiervan heeft het bewijs 
omtrent deze uitgangsvraag vrijwel altijd matige tot lage kwaliteit, tenzij men kan uitgaan 
van (door getuigen) geobserveerd of (door dader) bekend toegebracht letsel. Voorts is het 
heel lastig om de blauwe plekken zelf niet mee te nemen in de vaststelling of er al dan niet 
sprake is van toegebracht letsel. Er zijn vijf vergelijkende studies over letsel gerelateerde 
kenmerken en blauwe plekken (Kemp et al., Pierce et al., Worlock et al., Dunstan et al. en 
Nayak et al.). Worlock et al. hadden daarentegen niet als hoofdfocus de blauwe plekken, 
maar fracturen. Kemp et al. includeerden kinderen met een verdenking toegebracht letsel, 
om later pas het onderscheid te maken in accidenteel en toegebracht letsel. Dit geeft een 
selectiebias in de groep kinderen met accidenteel letsel. Pierce et al. bepaalden pas na het 
rapporteren van de blauwe plekken/ letsel gerelateerde kenmerken of er sprake was van 
accidenteel of toegebracht letsel. Het soort letsel zal waarschijnlijk van invloed zijn geweest 
op de beslissing accidenteel of toegebracht letsel. Nayak et al. evalueerden voornamelijk 
petechiën, in een studie met retrospectieve- en prospectieve dataverzameling. In de studie 
van Dunstan et al. is sprake van een grote leeftijdsgroep (322 kinderen; 1-14 jaar) en de 
hoogste gradering voor de gebruikte definitie van kindermishandeling in hun studie. Op 
basis van bovenstaande gegevens zijn er locaties die meer verdacht zijn voor accidentele 
blauwe plekken en locaties die meer verdacht zijn voor toegebrachte blauwe plekken (figuur 
2.1 -2.3). Bij het vormgeven van de figuren zijn de resultaten uit de studies als volgt 
weergegeven: 

 Indien een locatie in elke studie een significant verhoogde kans op toegebrachte 
blauwe plekken liet zien, dan is die locatie in rood weergegeven.  

 Indien enkele studies een significant verschil vonden ten aanzien van een locatie, 
maar anderen niet, dan is die locatie in oranje weergegeven.  

 De meest voorkomende locaties van accidentele blauwe plekken zijn in groen 
weergegeven.   
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Figuur 2.1 Locaties met sterk verhoogde kans op toegebrachte blauwe plekken 
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Figuur 2.3 Meest voorkomende locaties accidentele blauwe plekken 
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Kwaliteit van bewijs 
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Blauwe plekken in de TEN (Torso, Ear, Neck) regio bij een kind 
≤4 jaar, en elke blauwe plek bij een kind ≤4 maanden, zonder 
bevestigd ongeluk in een publieke setting die de blauwe 
plek(ken) verklaart, zijn verdacht voor toegebracht letsel. 

 

Pierce et al. (2010) 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag - laag 

 

Accidentele blauwe plekken bevinden zich voornamelijk (93,1-
100%) boven botstructuren. 

De meeste voorkomende locaties voor accidentele blauwe 
plekken bij kinderen ≤3 jaar zijn scheenbeen of knie, voorhoofd 
en schedel. Wanneer bij een accidentele val kneuzingen worden 
opgelopen in het gezicht en/of op het hoofd, worden deze 
voornamelijk gezien in de T-regio (voorhoofd, neus, kin). 

 

Carpenter (1999), Chang en Tsai (2007), Sugar et al. (1999) 
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accidentele blauwe plekken ter plaatste van de onderbenen, dan 
kinderen zonder een beperking.  
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Aantal blauwe plekken 

Kwaliteit van bewijs 

 

Matig 

 

Blauwe plekken die geclusterd voorkomen (≥ 2 blauwe plekken 
in dezelfde locatie) zijn meer verdacht voor toegebracht letsel. 

 

Kemp et al. (2014) 

 

Patroon 

Kwaliteit van bewijs 

 

Laag  

 

Over de grootte van de blauwe plek en de associatie met 
toegebracht letsel kan geen uitspraak worden gedaan. 
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zeer verdacht voor toegebracht letsel.  
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Kwaliteit van bewijs 

 

Laag - Matig 

 

Petechiën, waarbij ziekte is uitgesloten, zijn verdacht voor 
toegebracht letsel. 

 

Nayak et al. (2006), Kemp et al. (2014) 
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Aanbeveling 

 
De locatie van blauwe plekken bij mobiele kinderen geeft een aanwijzing voor het 
onderscheid tussen toegebracht en accidenteel letsel; gebruik hiervoor figuur 2.1-2.3. 

 
Bij een herkenbaar patroon van een object of lichaamsdeel (bijvoorbeeld hand of 
vingers), moet toegebracht letsel worden uitgesloten. 

 
Bij aanwezigheid van meerdere blauwe plekken op één of meerdere locaties, zonder 
verklarend ongeluk of ziekte, moet toegebracht letsel worden uitgesloten. 

 

Referenties 

Carpenter (1999) [27] 
Chang en Tsai (2007) [28] 
Dunstan et al. (2002) [29] 
Goldberg et al. (2009) [30] 
Kemp et al. (2014) [39] 
Nayak et al. (2006) [40] 
Pierce et al. (2010) [34] 
Sugar et al. (1999) [35] 
Worlock et al. (1986) [36] 
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Datering blauwe plekken 

Uitgangsvraag 

Kan het tijdstip van het ontstaan van de blauwe plek accuraat worden vastgesteld door de 
beoordeling van de kleur van de blauwe plek? 

Achtergrond 

Het accuraat kunnen vaststellen van de leeftijd van een blauwe plek zou helpen om beter het 
onderscheid te kunnen maken tussen toegebracht of accidenteel letsel. Ten eerste zou 
nagegaan kunnen worden of het aangegeven tijdstip van het oplopen van de blauwe plek 
overeenkomt met de leeftijd van de blauwe plek. Ten tweede, wanneer blijkt dat blauwe 
plekken van verschillende leeftijd aanwezig zijn bij een kind, kan dit indicatief zijn voor 
herhaald toegebracht letsel. Een onderbouwd antwoord op deze uitgangsvraag is dus 
essentieel.  

Echter, het blijkt zeer lastig om blauwe plekken te dateren. Zo zou het onderscheiden van 
kleur lastig zijn met een grote inter-observationele variatie. Tevens zou de kleur weer 
afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals de structuur die onder de huid gelegen is 
(benig of zacht), de aard en mate van krachtsinwerking, de omvang van de onderhuidse 
bloeduitstorting en de huid (en onderliggende structuren) van het kind.  

Zoeken en selecteren literatuur 

Drie studies werden geïncludeerd voor het beantwoorden van de uitgangsvraag. De 
samenvatting van deze studies is terug te vinden in additional file 6. 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Bariciak et al. (2003) onderzochten 50 kinderen onder de leeftijd van 18 jaar, met accidentele 
blauwe plekken op de spoedeisende hulp. Verschillende hulpverleners bepaalden de leeftijd 
van de blauwe plekken in vivo. Inschatting vond plaats op twee wijzen, namelijk het schatten 
van de exacte leeftijd tot op het uur nauwkeurig en indeling via verschillende 
leeftijdscategorieën (‘fresh’, ‘intermediate’ en ‘old’). De accuraatheid van het dateren van 
blauwe plekken voor de individuele observanten varieerde tussen de 0-100%. De inter-
observator betrouwbaarheid voor kleur was 0.40 (95% CI 0.29-0.51), wat een matige 
betrouwbaarheid betekent. Een significante associatie tussen kleur van de blauwe plek en de 
leeftijd werd vastgesteld (p<0.001). Rood, blauw en paarse-verkleuring werden vaker gezien 
in blauwe plekken jonger dan 48 uur. Geel, bruin en groene-verkleuring werden vaker in 
blauwe plekken ouder dan 48 uur gezien. Echter, alle kleuren werden gezien in blauwe 
plekken jonger én ouder dan 48 uur.  

  Carpenter (1999) onderzocht primair de patronen van blauwe plekken, maar heeft 
ook de kleur van de blauwe plekken gerapporteerd. Verschillende kleuren werden gezien en 
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konden niet gekoppeld worden aan de leeftijd van de blauwe plek, behalve geel; de kleur 
geel werd alleen gezien in blauwe plekken ouder dan 48 uur.  

  Stephenson en Bialas (1996) onderzochten 23 kinderen met totaal 36 blauwe plekken, 
waarvan het tijdstip van ontstaan bekend was. De blauwe plekken werden op verschillende 
tijdstippen gefotografeerd, waarna deze door één observant werden beoordeeld op kleur en 
tijdstip van ontstaan (‘fresh’: ≤48u, ‘intermediate’: >48u-≤7d of ‘old’: >7d). De observant 
dacht dat 44/50 foto’s correct op leeftijd te beoordelen waren, maar was maar correct in 
24/44 casussen. Geen foto van een blauwe plek ouder dan 48 uur was beoordeeld als 
zodanig (‘fresh’). Blauw, paars, grijs en bruin waren niet discriminerend voor leeftijd. Rood 
werd alleen beschreven in blauwe plekken van een week oud of jonger. Gele kleur werd niet 
beschreven in blauwe plekken jonger dan 24 uur.  

 

Conclusie 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag 

 
Het is niet mogelijk om het tijdstip van het ontstaan van de 
blauwe plek accuraat vast te stellen door de beoordeling van de 
kleur van de blauwe plek. 

 

Bariciak et al. 2003; Stephenson, Bialas 1996; Carpenter 1999 

 

Overige overwegingen 

In de studie van Langlois en Gresham (1991) werden 369 foto’s van blauwe plekken bij 89 
patiënten tussen de 10-100 jaar oud beoordeeld. De kleur geel was een significante 
kleurverandering in een blauwe plek (p<0.001). Zij concludeerden dat een blauwe plek die 
gele verkleuring vertoont ouder dan 18 uur moet zijn. Het omgekeerde geldt niet; een 
blauwe plek zonder gele verkleuring is bij voorbaat niet jonger dan 18 uur. Omdat dit een 
onderzoek is in een leeftijdsgroep van 10-100 jarigen waarbij data extractie van kinderen niet 
mogelijk is, kon deze studie niet worden meegenomen in de aanbeveling. 
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Aanbeveling 

 

Beoordeling van de kleur van blauwe plekken kan NIET gebruikt worden om het 
ontstaansmoment te bepalen. 

 

 

Referenties 

Bariciak et al. (2003) [7] 
Carpenter (1999) [27] 
Langlois, Gresham (1991) [41] 
Stephenson, Bialas (1996) [42] 
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Aanbeveling 
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Forensisch licht 

Uitgangsvraag 

Heeft forensisch licht additionele waarde wanneer er sprake is van blauwe plekken? 

Achtergrond 

Niet elke blauwe plek is even goed zichtbaar, vanwege de diepteligging, huidskleur van het 
kind of leeftijd van de blauwe plek. Forensisch licht kan contrasten en letsels soms beter 
zichtbaar maken. Forensisch licht is een lichtbron anders dan het standaard witte licht 
(kunstlicht/zon). Forensisch blauw licht is de aanduiding dat er gebruik wordt gemaakt van 
licht met golflengtes tussen 420-470nm. Het doel van het forensisch licht is om onze ogen te 
helpen om contrasten (beter) te zien. Het forensisch blauwe licht (in combinatie met een 
filter) zou daardoor kunnen zorgen voor betere visualisatie van vervaagde blauwe plekken en 
onderhuidse weke delen schade, welke niet goed zichtbaar zijn voor het blote oog. Ook zou 
het gebruikt kunnen worden om te onderzoeken of de blauwe plek een geïsoleerd letsel is of 
dat er sprake is van meerdere letsels [43]. Gedacht wordt dat dit een waardevolle bijdrage 
kan leveren in de diagnostiek van blauwe plekken [44]. De vraag is of het op dit moment 
extra toegevoegde waarde heeft in de diagnostiek van blauwe plekken. 

Zoeken en selecteren literatuur 

Er is gebruik gemaakt van het overzicht van Maguire en Mann voor datering van blauwe 
plekken, waarin 10 studies aangaande beeldvormende technieken worden beschreven. 
Echter, daar werden alleen studies beschreven die gebruik maakten van beeldvormende 
technieken zoals ultraviolette fotografie, infrarood fotografie, echoscopie en reflectiespectra 
binnen het dateren van blauwe plekken. Hierdoor kon van deze 10 studies geen enkele 
studie geïncludeerd worden (additional file 7). 

Via de experts en vanuit de ongepubliceerde review waren er totaal 9 studies, waarvan één 
studie ook in het overzicht van Maguire en Mann werd benoemd. Van de overige 8 studies 
konden 3 studies geïncludeerd worden voor deze uitgangsvraag: 1 review, 1 primaire studie 
en 1 case-series (additional file 7). 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Mackenzie en Jenny (2014) schreven een review over het gebruik van lichtbronnen in de 
klinische evaluatie van kindermishandeling en seksueel misbruik. De focus van het onderzoek 
lag onder andere bij de Wood’s lamp, blauw- en infrarood licht. De Wood’s lamp komt dicht 
bij UV-licht, met golflengten van 360nm. Er zijn, naast de verwijzing naar de studie van 
Vogeley et al. (hieronder beschreven) geen data beschikbaar over het gebruik van de Wood’s 
lamp bij kinderen. Blauw licht heeft een golflengte van 430-500nm. Ook over blauw licht zijn 
geen data beschikbaar over het gebruik bij kinderen. Infrarood licht heeft een golflengte van 
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750nm – 1mm. Gedacht wordt dat infrarood licht dieper in de huid doordringt en daardoor 
geschikt(er) is voor de diagnostiek van (diep gelegen) blauwe plekken. Ook hiervan zijn geen 
data beschikbaar over het gebruik bij kinderen. Geconcludeerd werd dat de geschiktheid van 
infrarood licht in het identificeren van blauwe plekken bij kinderen nog onderzocht moet 
worden. 

Limmen et al. (2013) onderzochten of smalspectrum lichtbronnen externe letsels beter 
zichtbaar maken. Er werd gebruik gemaakt van golflengten van 400-550nm. Met het blote 
oog werd de zichtbaarheid bepaald, zonder en met forensische lichtbron. De letsels werden 
in 43% zichtbaarder met forensisch licht, en voornamelijk bij de kleuren paars en blauw. Het 
onderzoek vond plaats bij 53 personen (12-56 jaar), met totaal 63 letsels. De data 
betreffende de kinderen konden niet geëxtraheerd worden. Mogelijk kunnen forensische 
lichtbronnen bijdragen in het diagnosticeren van letsel. 

Vogeley et al. (2002) onderzochten het gebruik van de Wood’s lamp bij vier kinderen met 
een trauma. Het gehele lichaam werd onderzocht met gebruik van de Wood’s lamp en de 
letsels werden beschreven. Bij alle vier kinderen werden de blauwe plekken (beter) zichtbaar 
met het gebruik van de Wood’s lamp. Mogelijk is de Wood’s lamp bruikbaar bij de 
diagnostiek van blauwe plekken. 

 

Conclusie 

Kwaliteit van bewijs 

 

Zeer laag 

 

Over de additionele waarde van forensisch licht voor identificatie 
en onderzoek van blauwe plekken bij kinderen kan geen 
uitspraak worden gedaan. 

 

Limmen et al. (2013), Mackenzie, Jenny (2014), Vogeley et al. 
(2002) 

 

Overige overweging 

Op dit moment is er onderzoek gaande naar de datering van blauwe plekken bij kinderen 
met behulp van spectrale beeldvorming. Dit onderzoek vindt plaats in het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, onder leiding van Richelle Hoveling en Maurice 
Aalders, hierbij werken zij samen met het Nederlands Forensisch Instituut. 
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Aanbeveling 

 

Momenteel wordt onderzoek van blauwe plekken met forensisch licht bij kinderen niet 
aangeraden, omdat de waarde daarvan nog niet is onderzocht.  

 

 

Referenties 

Limmen et al. (2013) [45] 
Mackenzie, Jenny (2014) [46] 
Vogeley et al. (2002) [47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chapter 2b  

 

 
86 

Aanbeveling 

 

Momenteel wordt onderzoek van blauwe plekken met forensisch licht bij kinderen niet 
aangeraden, omdat de waarde daarvan nog niet is onderzocht.  

 

 

Referenties 

Limmen et al. (2013) [45] 
Mackenzie, Jenny (2014) [46] 
Vogeley et al. (2002) [47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        



 Guidelines 

 

 
87

References 

 1.  Alink L, van IJzendoorn R, Bakermans-Kranenburg M, Vogels T, Euser S. De Tweede Nationale 
Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Ministerie van 
Volksgezondheid WeS, editor. Kindermishandeling in Nederland Anno 2010. 2011. Dutch. 

 2.  Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of 
child maltreatment in high-income countries. Lancet 2009 Jan 3;373(9657):68-81. 

 3.  Kellogg ND. Evaluation of suspected child physical abuse. Pediatrics 2007 Jun;119(6):1232-41. 

 4.  van de Putte EM, Lukkassen IMA, Russel IMB, Teeuw AH. Medisch handboek 
kindermishandeling. 1st edition. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. Dutch. 

 5.  Maguire S. Bruising as an indicator of child abuse: when should I be concerned? Paediatr Child 
Health 2008;18(12):545-9. 

 6.  Kemp AM, Maguire SA, Nuttall D, Collins P, Dunstan F. Bruising in children who are assessed 
for suspected physical abuse. Arch Dis Child 2014 Feb;99(2):108-13. 

 7.  Bariciak ED, Plint AC, Gaboury I, Bennett S. Dating of bruises in children: An assessment of 
physician accuracy. Pediatrics 2003 Oct 1;112(4):804-7. 

 8.  King WK, Kiesel EL, Simon HK. Child abuse fatalities: are we missing opportunities for 
intervention? Pediatr Emerg Care 2006 Apr;22(4):211-4. 

 9.  Pierce MC, Smith S, Kaczor K. Bruising in Infants Those With a Bruise May Be Abused. Pediatr 
Emerg Care 2009 Dec;25(12):845-7. 

 10.  Goren SS, Raat AM, Broekhuijsen-van Henten DM, Russel IM, van Stel HF, Schrijvers AJ. Child 
abuse often not recognized in family practice. Retrospective study in abused kids. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2009 Feb 7;153(6):222-7. Dutch. 

 11.  Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, Scheewe DJ, van de Merwe MH, Vooijs-Moulaert FA, et al. 
Detection of child abuse in emergency departments: a multi-centre study. Arch Dis Child 2011 
May;96(5):422-5. 

 12.  Dong M, Dube SR, Felitti VJ, Giles WH, Anda RF. Adverse childhood experiences and self-
reported liver disease: new insights into the causal pathway. Arch Intern Med 2003 Sep 
8;163(16):1949-56. 

 13.  Dong M, Giles WH, Felitti VJ, Dube SR, Williams JE, Chapman DP, et al. Insights into causal 
pathways for ischemic heart disease: adverse childhood experiences study. Circulation 2004 
Sep 28;110(13):1761-6. 

 14.  Dube SR, Felitti VJ, Dong M, Giles WH, Anda RF. The impact of adverse childhood experiences 
on health problems: evidence from four birth cohorts dating back to 1900. Prev Med 2003 
Sep;37(3):268-77. 

 15.  Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker JD, Whitfield C, Perry BD, et al. The enduring effects of 
abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from 
neurobiology and epidemiology. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006 Apr;256(3):174-86. 

 Guidelines 

 

 
87

References 

 1.  Alink L, van IJzendoorn R, Bakermans-Kranenburg M, Vogels T, Euser S. De Tweede Nationale 
Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Ministerie van 
Volksgezondheid WeS, editor. Kindermishandeling in Nederland Anno 2010. 2011. Dutch. 

 2.  Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S. Burden and consequences of 
child maltreatment in high-income countries. Lancet 2009 Jan 3;373(9657):68-81. 

 3.  Kellogg ND. Evaluation of suspected child physical abuse. Pediatrics 2007 Jun;119(6):1232-41. 

 4.  van de Putte EM, Lukkassen IMA, Russel IMB, Teeuw AH. Medisch handboek 
kindermishandeling. 1st edition. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. Dutch. 

 5.  Maguire S. Bruising as an indicator of child abuse: when should I be concerned? Paediatr Child 
Health 2008;18(12):545-9. 

 6.  Kemp AM, Maguire SA, Nuttall D, Collins P, Dunstan F. Bruising in children who are assessed 
for suspected physical abuse. Arch Dis Child 2014 Feb;99(2):108-13. 

 7.  Bariciak ED, Plint AC, Gaboury I, Bennett S. Dating of bruises in children: An assessment of 
physician accuracy. Pediatrics 2003 Oct 1;112(4):804-7. 

 8.  King WK, Kiesel EL, Simon HK. Child abuse fatalities: are we missing opportunities for 
intervention? Pediatr Emerg Care 2006 Apr;22(4):211-4. 

 9.  Pierce MC, Smith S, Kaczor K. Bruising in Infants Those With a Bruise May Be Abused. Pediatr 
Emerg Care 2009 Dec;25(12):845-7. 

 10.  Goren SS, Raat AM, Broekhuijsen-van Henten DM, Russel IM, van Stel HF, Schrijvers AJ. Child 
abuse often not recognized in family practice. Retrospective study in abused kids. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2009 Feb 7;153(6):222-7. Dutch. 

 11.  Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, Scheewe DJ, van de Merwe MH, Vooijs-Moulaert FA, et al. 
Detection of child abuse in emergency departments: a multi-centre study. Arch Dis Child 2011 
May;96(5):422-5. 

 12.  Dong M, Dube SR, Felitti VJ, Giles WH, Anda RF. Adverse childhood experiences and self-
reported liver disease: new insights into the causal pathway. Arch Intern Med 2003 Sep 
8;163(16):1949-56. 

 13.  Dong M, Giles WH, Felitti VJ, Dube SR, Williams JE, Chapman DP, et al. Insights into causal 
pathways for ischemic heart disease: adverse childhood experiences study. Circulation 2004 
Sep 28;110(13):1761-6. 

 14.  Dube SR, Felitti VJ, Dong M, Giles WH, Anda RF. The impact of adverse childhood experiences 
on health problems: evidence from four birth cohorts dating back to 1900. Prev Med 2003 
Sep;37(3):268-77. 

 15.  Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker JD, Whitfield C, Perry BD, et al. The enduring effects of 
abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from 
neurobiology and epidemiology. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006 Apr;256(3):174-86. 

        



Chapter 2b  

 

 
88 

 16.  Anda RF, Butchart A, Felitti VJ, Brown DW. Building a framework for global surveillance of the 
public health implications of adverse childhood experiences. Am J Prev Med 2010 Jul;39(1):93-
8. 

 17.  Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of 
childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. 
The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998 May;14(4):245-58. 

 18.  Newton AW, Vandeven AM. Child abuse and neglect: a worldwide concern. Curr Opin Pediatr 
2010 Apr;22(2):226-33. 

 19.  Baartman H. Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor 
bezonnen beleid. Tijdschrift Kindermishandeling en huiselijk geweld; 2010. Dutch. 

 20.  Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Behrman RE. Nelson Essentials of Pediatrics. Fifth 
edition. Philadelphia: Elsevier Saunders. 2006.   

 21. Core-info.cardiff.ac.uk [internet]. Core Info Cardiff Child Protection Systematic Reviews. 
Bruising [cited 2015 Nov 5]. Available from: http://www.core-
info.cardiff.ac.uk/reviews/bruising 

 22.  Critical Appraisal Skills Programme. 10 questions to help you make sense of qualitative 
research. Qualitative research checklist. 2013 May 31.  

 23.  Critical Appraisal Skills Programme. 10 questions to help you make sense of a review. 
Systematic Review Checklist. 2010 Oct 14.  

 24.  Rosenberg NM, Meyers S, Shackleton N. Prediction of child abuse in an ambulatory setting. 
Pediatrics 1982 Dec;70(6):879-82. 

 25.  Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. Lancet 2007 Jun 
2;369(9576):1891-9. 

 26.  Hornor G. Physical abuse: Recognition and reporting. J Pediatr Health Care 2005 Jan;19(1):4-
11. 

 27.  Carpenter RF. The prevalence and distribution of bruising in babies. Arch Dis Child 1999 
Apr;80(4):363-6. 

 28.  Chang LT, Tsai MC. Craniofacial injuries from slip, trip, and fall accidents of children. J Trauma 
2007 Jul;63(1):70-4. 

 29.  Dunstan FD, Guildea ZE, Kontos K, Kemp AM, Sibert JR. A scoring system for bruise patterns: a 
tool for identifying abuse. Arch Dis Child 2002 May;86(5):330-3. 

 30.  Goldberg AP, Tobin J, Daigneau J, Griffith RT, Reinert SE, Jenny C. Bruising frequency and 
patterns in children with physical disabilities. Pediatrics 2009 Aug;124(2):604-9. 

 31.  Labbe J, Caouette G. Recent skin injuries in normal children. Pediatrics 2001 Aug;108(2):271-6. 

 32.  Newman CJ, Holenweg-Gross C, Vuillerot C, Jeannet PY, Roulet-Perez E. Recent skin injuries in 
children with motor disabilities. Arch Dis Child 2010 May;95(5):387-90. 

Chapter 2b  

 

 
88 

 16.  Anda RF, Butchart A, Felitti VJ, Brown DW. Building a framework for global surveillance of the 
public health implications of adverse childhood experiences. Am J Prev Med 2010 Jul;39(1):93-
8. 

 17.  Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of 
childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. 
The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998 May;14(4):245-58. 

 18.  Newton AW, Vandeven AM. Child abuse and neglect: a worldwide concern. Curr Opin Pediatr 
2010 Apr;22(2):226-33. 

 19.  Baartman H. Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor 
bezonnen beleid. Tijdschrift Kindermishandeling en huiselijk geweld; 2010. Dutch. 

 20.  Kliegman RM, Marcdante KJ, Jenson HB, Behrman RE. Nelson Essentials of Pediatrics. Fifth 
edition. Philadelphia: Elsevier Saunders. 2006.   

 21. Core-info.cardiff.ac.uk [internet]. Core Info Cardiff Child Protection Systematic Reviews. 
Bruising [cited 2015 Nov 5]. Available from: http://www.core-
info.cardiff.ac.uk/reviews/bruising 

 22.  Critical Appraisal Skills Programme. 10 questions to help you make sense of qualitative 
research. Qualitative research checklist. 2013 May 31.  

 23.  Critical Appraisal Skills Programme. 10 questions to help you make sense of a review. 
Systematic Review Checklist. 2010 Oct 14.  

 24.  Rosenberg NM, Meyers S, Shackleton N. Prediction of child abuse in an ambulatory setting. 
Pediatrics 1982 Dec;70(6):879-82. 

 25.  Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. Lancet 2007 Jun 
2;369(9576):1891-9. 

 26.  Hornor G. Physical abuse: Recognition and reporting. J Pediatr Health Care 2005 Jan;19(1):4-
11. 

 27.  Carpenter RF. The prevalence and distribution of bruising in babies. Arch Dis Child 1999 
Apr;80(4):363-6. 

 28.  Chang LT, Tsai MC. Craniofacial injuries from slip, trip, and fall accidents of children. J Trauma 
2007 Jul;63(1):70-4. 

 29.  Dunstan FD, Guildea ZE, Kontos K, Kemp AM, Sibert JR. A scoring system for bruise patterns: a 
tool for identifying abuse. Arch Dis Child 2002 May;86(5):330-3. 

 30.  Goldberg AP, Tobin J, Daigneau J, Griffith RT, Reinert SE, Jenny C. Bruising frequency and 
patterns in children with physical disabilities. Pediatrics 2009 Aug;124(2):604-9. 

 31.  Labbe J, Caouette G. Recent skin injuries in normal children. Pediatrics 2001 Aug;108(2):271-6. 

 32.  Newman CJ, Holenweg-Gross C, Vuillerot C, Jeannet PY, Roulet-Perez E. Recent skin injuries in 
children with motor disabilities. Arch Dis Child 2010 May;95(5):387-90. 

        



 Guidelines 

 

 
89

 33.  Peters ML, Starling SP, Barnes-Eley ML, Heisler KW. The presence of bruising associated with 
fractures. Arch Pediatr Adolesc Med 2008 Sep;162(9):877-81. 

 34.  Pierce MC, Kaczor K, Aldridge S, O'Flynn J, Lorenz DJ. Bruising characteristics discriminating 
physical child abuse from accidental trauma. Pediatrics 2010 Jan;125(1):67-74. 

 35.  Sugar NF, Taylor JA, Feldman KW. Bruises in infants and toddlers - Those who don't cruise 
rarely bruise. Arch Pediatr Adolesc Med 1999 Apr;153(4):399-403. 

 36.  Worlock P, Stower M, Barbor P. Patterns of fractures in accidental and non-accidental injury in 
children: a comparative study. Br Med J (Clin Res Ed) 1986 Jul 12;293(6539):100-2. 

 37.  Maguire S, Mann M. Systematic reviews of bruising in relation to child abuse-what have we 
learnt: an overview of review updates. Evid Based Child Health 2013 Mar 7;8(2):255-63. 

 38.  Maguire S, Mann MK, Sibert J, Kemp A. Are there patterns of bruising in childhood which are 
diagnostic or suggestive of abuse? A systematic review. Arch Dis Child 2005 Feb;90(2):182-6. 

 39.  Kemp AM, Maguire SA, Nuttall D, Collins P, Dunstan F. Bruising in children who are assessed 
for suspected physical abuse. Arch Dis Child 2014 Feb;99(2):108-13. 

 40.  Nayak K, Spencer N, Shenoy M, Rubithon J, Coad N, Logan S. How useful is the presence of 
petechiae in distinguishing non-accidental from accidental injury? Child Abuse Negl 2006 
May;30(5):549-55. 

 41.  Langlois NE, Gresham GA. The ageing of bruises: a review and study of the colour changes 
with time. Forensic Sci Int 1991 Sep;50(2):227-38. 

 42.  Stephenson T, Bialas Y. Estimation of the age of bruising. Arch Dis Child 1996 Jan;74(1):53-5. 

 43.  Stephenson T. Ageing of bruising in children. J R Soc Med 1997 Jun;90(6):312-4. 

 44.  Mudd SS, Findlay JS. The cutaneous manifestations and common mimickers of physical child 
abuse. J Pediatr Health Care 2004 May;18(3):123-9. 

 45.  Limmen RM, Ceelen M, Reijnders UJ, Joris SS, de Keijzer KC, Das K. Enhancing the visibility of 
injuries with narrow-banded beams of light within the visible light spectrum. J Forensic Sci 
2013 Mar;58(2):518-22. 

 46.  Mackenzie B, Jenny C. The use of alternate light sources in the clinical evaluation of child 
abuse and sexual assault. Pediatr Emerg Care 2014 Mar;30(3):207-10. 

 47.  Vogeley E, Pierce MC, Bertocci G. Experience with wood lamp illumination and digital 
photography in the documentation of bruises on human skin. Arch Pediatr Adolesc Med 2002 
Mar;156(3):265-8. 

 

 Guidelines 

 

 
89

 33.  Peters ML, Starling SP, Barnes-Eley ML, Heisler KW. The presence of bruising associated with 
fractures. Arch Pediatr Adolesc Med 2008 Sep;162(9):877-81. 

 34.  Pierce MC, Kaczor K, Aldridge S, O'Flynn J, Lorenz DJ. Bruising characteristics discriminating 
physical child abuse from accidental trauma. Pediatrics 2010 Jan;125(1):67-74. 

 35.  Sugar NF, Taylor JA, Feldman KW. Bruises in infants and toddlers - Those who don't cruise 
rarely bruise. Arch Pediatr Adolesc Med 1999 Apr;153(4):399-403. 

 36.  Worlock P, Stower M, Barbor P. Patterns of fractures in accidental and non-accidental injury in 
children: a comparative study. Br Med J (Clin Res Ed) 1986 Jul 12;293(6539):100-2. 

 37.  Maguire S, Mann M. Systematic reviews of bruising in relation to child abuse-what have we 
learnt: an overview of review updates. Evid Based Child Health 2013 Mar 7;8(2):255-63. 

 38.  Maguire S, Mann MK, Sibert J, Kemp A. Are there patterns of bruising in childhood which are 
diagnostic or suggestive of abuse? A systematic review. Arch Dis Child 2005 Feb;90(2):182-6. 

 39.  Kemp AM, Maguire SA, Nuttall D, Collins P, Dunstan F. Bruising in children who are assessed 
for suspected physical abuse. Arch Dis Child 2014 Feb;99(2):108-13. 

 40.  Nayak K, Spencer N, Shenoy M, Rubithon J, Coad N, Logan S. How useful is the presence of 
petechiae in distinguishing non-accidental from accidental injury? Child Abuse Negl 2006 
May;30(5):549-55. 

 41.  Langlois NE, Gresham GA. The ageing of bruises: a review and study of the colour changes 
with time. Forensic Sci Int 1991 Sep;50(2):227-38. 

 42.  Stephenson T, Bialas Y. Estimation of the age of bruising. Arch Dis Child 1996 Jan;74(1):53-5. 

 43.  Stephenson T. Ageing of bruising in children. J R Soc Med 1997 Jun;90(6):312-4. 

 44.  Mudd SS, Findlay JS. The cutaneous manifestations and common mimickers of physical child 
abuse. J Pediatr Health Care 2004 May;18(3):123-9. 

 45.  Limmen RM, Ceelen M, Reijnders UJ, Joris SS, de Keijzer KC, Das K. Enhancing the visibility of 
injuries with narrow-banded beams of light within the visible light spectrum. J Forensic Sci 
2013 Mar;58(2):518-22. 

 46.  Mackenzie B, Jenny C. The use of alternate light sources in the clinical evaluation of child 
abuse and sexual assault. Pediatr Emerg Care 2014 Mar;30(3):207-10. 

 47.  Vogeley E, Pierce MC, Bertocci G. Experience with wood lamp illumination and digital 
photography in the documentation of bruises on human skin. Arch Pediatr Adolesc Med 2002 
Mar;156(3):265-8. 

 

        



 

 
90 

 

 

 

 
90 

 

 

        



  
 

 

3 
A screening protocol for child abuse at Out-

of-hours Primary Care locations: a descriptive 

study 

 

Maartje CM Schouten, Henk F van Stel, Theo JM 

Verheij, Edward ES Nieuwenhuis, Elise M van de Putte 

 

BMC Fam Pract. 

2016;17(1):155 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

3 
A screening protocol for child abuse at Out-

of-hours Primary Care locations: a descriptive 

study 

 

Maartje CM Schouten, Henk F van Stel, Theo JM 

Verheij, Edward ES Nieuwenhuis, Elise M van de Putte 

 

BMC Fam Pract. 

2016;17(1):155 

 

 

 

 

 

 

        



Chapter 3  

 

 
92 

Abstract  

Background: Child abuse is often unrecognized at out-of-hours primary care (OOH-PC) 
services. The aim of our study was to evaluate the clinical outcome of the screening 
instrument SPUTOVAMO-R2 for child abuse (checklist), followed by a structured approach 
(reporting code), at OOH-PC services. The reporting code with five steps should ensure 
consistent action in case of a suspicion. 

Methods: All children attending one of the five participating OOH-PC services in the region 
of Utrecht, the Netherlands, in a year time, were included. The checklist is an obligatory field 
in the electronic patient file and was filled in for all children. In case of a positive checklist, 
the steps in the reporting code were followed. Additionally, the case was evaluated in a 
multidisciplinary team to determine the probability of child abuse. 

Results: The checklist was filled in for 50671 children; 108 (0.2%) were positive. The 
multidisciplinary team diagnosed child abuse in 24 (22%) of the 108 positive checklists, and 
no child abuse in 36 (33%). Emotional neglect was the most frequent type of abuse 
diagnosed. For all abused children, care was implemented according to the protocol. The 
most frequent care given was a referral to the hospital (N=7) or contact with child’s own 
general practitioner (N=6). 

Conclusion: A checklist followed by a reporting code guarantees consistent actions and care 
for children with a suspicion of child abuse. The percentage of positive checklists is lower 
than expected. Validity of the checklist should be assessed in a diagnostic study.  
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Introduction 

Child abuse can have major negative consequences for the child, family and society. Child 
abuse is estimated to have a prevalence of 34 in 1000 children, in the Netherlands in 2010 
[1]. Child maltreatment is defined as any act or series of acts of commission or omission by a 
parent or other caregiver that results in harm, potential for harm, or threat of harm to a child 
[2]. Child abuse is not only inflicted physical injury resulting in bruises, fractures, burns et 
cetera. It also includes emotional abuse and neglect such as emotional unavailability, 
negative attributions and inappropriate developmental expectations. Sexual abuse and 
factitious disorders are more infrequent manifestations of child abuse. With consequences 
such as serious long-term medical and mental health problems, early detection of child 
abuse is essential [3-5].  
Out-of–hours primary care (OOH-PC) services are an important place for detecting child 
abuse. Firstly, children are over presented in the OOH-PC compared to the family day 
practice [6]. Secondly, child and family are relatively anonymous at an OOH-PC service. 
Lastly, at the moment of presentation, parents are in need of care for their child, and this 
might create a window-of-opportunity to have a dialogue about safety concerns [7]. 
Nevertheless, child abuse is often unrecognized in the OOH-PC setting [8]. Screening 
instruments can assist health professionals in their awareness of child abuse, leading to an 
increased detection [9-11]. Therefore, the Dutch Inspection for Health Care stated in 2010, 
that all OOH-PC services are obliged to have a reliable screening instrument for child abuse 
[12]. One of the tools for screening for child abuse is the widely used screening instrument 
SPUTOVAMO. Originally designed as screening tool for emergency rooms, it can also be 
used in the OOH-PC [12]. The original SPUTOVAMO consists of nine open questions directed 
at the injury, development stage of the child and actions of parents. SPUTOVAMO was 
revised into a checklist with six questions (SPUTOVAMO-R), which resembles the detection 
instrument of Benger et al [13]. The binary answer possibilities of this SPUTOVAMO-R 
primarily point at the suspicion of physical child abuse or not. SPUTOVAMO-R was revised 
into SPUTOVAMO-R2 for the OOH-PC. SPUTOVAMO-R2 consists of five questions, directed 
not only at the injury, but also at the interaction with parents and child. These five questions 
support the health professional to consider each type of child abuse. For example, if the child 
is completely ignored during the OOH-PC visit or no affection is shown by parents when the 
child is clearly in need of comfort, the interaction is not appropriate (i.e. suspicion of 
emotional neglect). The screening instrument is short on purpose, to make use in the busy 
OOH-PC feasible. With one deviant answer, the screening instrument classifies positive for 
the suspicion of child abuse (figure 1). In case of a suspicion of child abuse, medical doctors 
are mandated to act according to the five steps of the reporting code for child abuse 
(KNMG-reporting code) (figure 2) [14;15]. This reporting code ensures a thorough diagnostic 
process and careful communication with patient and family. With consistent use of the steps, 
a sound decision on whether to report to child protection services (CPS) can be reached [15]. 
In the Netherlands, medical doctors have the right, but not the obligation, to report to CPS 
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[16;17]. Depending on the willingness and potentials of parents to avert safety risks, medical 
doctors have the possibility to either implement care and monitor the situation, or to report 
the child to CPS.  

Comprehensive evidence on the accuracy of screening instruments for child abuse is limited 
[10;18]. Also, the effect of the reporting code in case of a suspicion has not yet been studied, 
and it is unclear if the reporting code ensures consistent actions and care for the child. With 
mandatory screening protocols implemented nationwide at OOH-PC services in the 
Netherlands, more investment in, and knowledge about, a structured approach after positive 
screening is needed [9].  

In this study, we aimed to assess the clinical outcome of the screening instrument 
SPUTOVAMO-R2 for child abuse followed by a structured approach (reporting code), at 
OOH-PC services. The outcome was defined as a multidisciplinary assessment of child abuse 
of the children with a positive screening. 

 
 

Figure 1. SPUTOVAMO-R2 screening instrument for child abuse 
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Figure 2. KNMG-Reporting Code for medical doctors in case of a suspicion of child abuse 
(translation of the Dutch KNMG-meldcode [14]; translated in cooperation with the KNMG) 

 

 

Methods 

Clinical procedure 

All the five participating OOH-PC services around the city of Utrecht, the Netherlands, are 
unified in one organization (Primair Huisartsenposten). This organization facilitates out-of-
hours primary care with nine locations in a catchment area of around 1.5 million people. 
Around 265.600 children 0-18 years where living in this region in the study year. In 2012, 
there were 232.187 patient contacts in five OOH-PC services [19]. The prevalence of child 
abuse reported to child protection services for the study region was 0.8% in 2012 
(Netherlands Youth Institute, information on request, 2015). The SPUTOVAMO-R2 – to which 
we will further refer as the checklist - is filled in for all patients under the age of 18. This is an 
obligatory field in the electronic patient file at the OOH-PC service. All general practitioners 
(GP) working at the OOH-PC services are familiar with the reporting code (figure 2). 
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For all the children contacting the OOH-PC between July 2012 and July 2013, the GP 
assessed the possibility of child abuse with the help of the checklist. In case of a positive 
checklist, more questions concerning parental risk factors and a top-toe examination 
followed (screening protocol; Additional file 8). Depending on the outcome of the checklist 
(i.e. positive or negative), the steps in the reporting code (figure 2) were followed and the 
case was evaluated in a multidisciplinary team.  

All the GPs working at the OOH-PC services were offered a training for recognizing child 
abuse using an e-learning program ‘The Next Page’ and communication training [20]. 

 

Multidisciplinary team 

The multidisciplinary team consisted of the involved GP(s) of the child; a ‘child abuse 
professional’ of the OOH-PC service; a CPS doctor; and a ‘child abuse paediatrician’ of the 
University Medical Center Utrecht. The multidisciplinary team discussed all children with a 
positive checklist result in monthly meetings. Before the meeting, extra information was 
gathered from the GP that scored the checklist positive in the OOH-PC, their own GP and 
child services, to make a risk assessment of the child and the family. In the meetings, the 
following information of each child was presented in a structured way: filled-in checklist, 
answers on the extra questions asked in the OOH-PC, and the risk assessments (e.g. 
information concerning if the child was already known at child services (CPS and/or Youth 
Care)). Youth Care focusses on raising families in a safe environment. A child can be referred 
to Youth Care for different reasons, not exclusively child abuse, and a referral to Youth Care 
is always voluntary. Based on the given information, the multidisciplinary team answered 
three main questions: 1) the probability of child abuse, 2) in case of child abuse, which type 
of abuse, and 3) the indicated care. The diagnosis of child abuse was defined as a consensus 
agreement on child abuse by the multidisciplinary team. If (specific) care was needed and not 
yet implemented, it was started after the meeting by the child’s own GP.  

 

Ethical approval 

Children and their parents were informed about the extra care for child safety through 
posters and information flyers at the OOH-PC services; the flyers were personally given to 
them. All children received clinical care according to the screening protocol (Primair 
Huisartsenposten; Additional file 8) and national guidelines (reporting code), independently 
of this study [14]. Evaluation of the children with a positive checklist within the 
multidisciplinary team is standard care in the OOH-PC. The researcher received all data 
anonymous. According to the Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act, this 
kind of observational study is exempt from ethical review (confirmed by the Medical Ethical 
Commission UMC Utrecht, protocol number 12-286/C).  
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Statistical analyses 

Characteristics of the children and outcomes of the multidisciplinary team were described 
using means and percentages. Risk factors were analysed as odds ratios for child abuse (with 
95% confidence interval). Differences were considered significant if p was less than 0.05. All 
analyses were performed using SPSS version 21. 

 

Results 

Outcomes of the multidisciplinary team 

The checklist was filled in for all the 50671 children who attended one of the five 
participating OOH-PC services (100% screening rate). Of these, 108 (0.2%) had a positive 
checklist. The median age at the moment of OOH-PC contact was 3.0 years (IQR 1.0-8.0); 
46% was male.  

The multidisciplinary team concluded that there was child abuse in 24 (22%) of the 108 
screen positive children; in 28 (26%) there was no conclusion because suspicion of child 
abuse was already discarded (n=26), or because the child’s own GP did not concur with 
multidisciplinary deliberation. No child abuse was concluded in 36 (33%) children. Twenty 
children (19%) were not diagnosed by the multidisciplinary team because of missing 
information and absence of the involved GPs (Table 1).  

Of the children diagnosed as abused, emotional neglect was the most frequent type of 
abuse (N=11), followed by physical neglect (N=9) (figure 3). Question 4 was most frequently 
answered deviant on the checklist (n=17) (Table 2). A total of 28 children were already known 
at child services (CPS and/or Youth Care) before the OOH-PC visit: 16 in the group of 24 
children diagnosed with child abuse, and 12 in the group of 36 children diagnosed with no 
child abuse. Children already known at child services, had a significantly higher odds for child 
abuse than the children unknown (OR 4.00, 95% CI 1.34-11.96, p=0.013).  
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Figure 3. Type of child abuse in 24 children (6 children with multiple types of abuse) as 
diagnosed by the multidisciplinary team out of 108 screened positives  

 

 

 

Table 1. Demographics of screen positive children, according to conclusion of the 
multidisciplinary team on child abuse 
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Table 2. Questions answered deviant on the SPUTOVAMO-R2 checklist for each type of child 
abuse# 

Q1: Injury compatible with history and corresponding with age of child? 
Q2: Delay in seeking help without satisfactory explanation?  
Q3: History consistent when repeated? 
Q4: Father/mother and child: appropriate behaviour/interaction? 
Q5: Parents took adequate measures?  

# Multiple deviant answers possible in one case. 

 

 

Care implemented 

All of the children diagnosed with child abuse by the multidisciplinary team, received care. In 
five children, no explanation was given about the specific care implemented. Of the other 19 
children, six children received multiple forms of care. The most frequent care given at the 
OOH-PC services was a referral to the hospital (emergency room or paediatrician) (N=7) or 
contact with child’s own GP (N=6). Other actions were: reporting the child to Youth Care 
(N=4) or reporting the child to CPS (N=1), an appointment with the child’s own GP the next 
week (N=3), and isolating the child from the perpetrator (N=3). Isolating the child from the 
perpetrator was the care given for children with physical abuse or physical neglect. Reporting 
to CPS was done in one case of physical and emotional neglect. A referral to the hospital was 
the care given for children with physical abuse/neglect or emotional abuse/neglect. 

 

 

 

 Question deviant 
SPUTOVAMO-R2 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Type of 
abuse 

      

Emotional neglect (n=11) 1 5 1 7 6 
Physical neglect (n=9) 1 4 0 4 4 
Physical abuse (n=7) 4 2 1 2 3 
Witness of abuse (n=2) 0 1 0 2 1 
Emotional abuse (n=1) 0 0 0 1 1 
Different type of abuse (n=1) 0 0 1 1 0 
Sexual abuse (n=0) 0 0 0 0 0 
Total    6  12  3  17  15 
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Discussion 

To our knowledge, this is the first article describing a checklist for child abuse followed by a 
structured approach (reporting code) at OOH-PC services. With a structured approach, the 
ultimate goal is to guarantee the safety of each child attending the OOH-PC. Since it is 
mandatory, all the 50671 children attending the OOH-PC were screened for child abuse with 
the checklist. Of the 108 children with a positive checklist, the multidisciplinary team could 
confirm child abuse in 24 children. For those 24 children, care was implemented. 

 

Some limitations need to be discussed. Firstly, the evaluation by the multidisciplinary group 
was only applied to the children with a positive checklist. Therefore, it was impossible to 
determine the validity of the checklist. Secondly, not all children with a positive checklist 
were evaluated by the multidisciplinary team because of missing information. Thirdly, due to 
lack of follow up and evaluation of the care, it was impossible to draw conclusions about the 
appropriateness of the care for the abused children. However, this is the first study to 
evaluate the mandatory reporting code with a high rank reference test (multidisciplinary 
team assessment).  

 

To justify the use of a screening instrument, it is important to – at least – e stablish the 
diagnostic value. At this moment, the screening protocol includes the screening instrument 
SPUTOVAMO-R2, which lacks validation. The diagnostic value of SPUTOVAMO-R is assessed 
at emergency rooms, and showed a low positive predictive value (3%) for inflicted injury [21]. 
In our study, with only the children with a positive checklist deliberated in the 
multidisciplinary team, it is impossible to know if cases have been missed. In addition, not all 
positive screens were true positives (in 33% there was no child abuse). With a low prevalence 
of positive checklists (0.2%), one could argue about the cost-effectiveness ratio of mandatory 
use of a screening instrument. Other studies determined a prevalence of positive checklists 
of 1.6% to 2.6%, with confirmation of child abuse in 3% to 69% of those positive checklists 
[7;10;21;22]. We do not have a valid explanation for the difference in prevalence of positive 
checklists at OOH-PC services (0.2%) compared to the prevalence of positive checklists at 
emergency rooms (1.6-2.6%). At an emergency room, more severe injuries might be 
presented than in the OOH-PC, but this is not necessarily an explanation for the assessed 
difference in prevalence. It might be that GPs are still unaware of the possibility of child 
abuse or do not recognize the symptoms [8]. A screening instrument increases the 
awareness of abuse [9-11]. No information is available on the detection rate of child abuse at 
OOH-PC services, and a comparison between before and after introduction of the checklist in 
the OOH-PC is therefore not possible.  
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The outcome of the multidisciplinary team was used as reference test, in our study. With the 
clinical information and known outcome of the checklist used in the multidisciplinary team, 
incorporation bias might have occurred, leading to an overestimation of child abuse cases. 
The finding of having a significantly higher odds for child abuse when the child is already 
known at child services could also be an overestimation; given that the information 
regarding previous report to CPS or Youth Care was used in the assessment of child abuse 
by the multidisciplinary team. An inventory among clinicians showed that children previously 
reported to child services are more likely to be reported to CPS of a suspicion [23].  

Emotional neglect was the most frequent type of abuse found in our study, followed by 
physical neglect. Emotional neglect can be difficult to detect because it is impossible to 
recognize a persistent pattern in the OOH-PC (a one-time encounter). However, with the use 
of the checklist, also children who were a victim of emotional neglect were identified. In the 
checklist, especially the question on the interaction with parents and child was answered 
deviant; emphasizing that this is an important question for identifying children with 
emotional neglect (Table 2). Unfortunately, we have no information on repeated visits of the 
screened children, to assess if there is a pattern. Noteworthy, physical neglect is the 6th most 
found type of abuse in the Netherlands versus second most found in our study [24].  

The use of the reporting code guarantees care for each individual child with a suspicion; for 
all these children actions were undertaken and care was implemented. Only one out of the 
24 children with diagnosis of child abuse was reported to CPS by the GP at the OOH-PC 
service. This low frequency of reporting to CPS could be due to the other possibilities given 
in the reporting code to stop a situation of child abuse, and the fact that medical doctors 
have no obligation to report a suspicion of child abuse [16]. Because of privacy reasons, we 
could not assess whether the implemented care was on hindsight the most appropriate 
action for the individual child. Nevertheless, all the implemented care were possible actions 
given in the screening protocol of the OOH-PC services (Additional file 8). 

 

Conclusion 

In conclusion, a checklist followed by a reporting code promotes structured actions and care 
for children with a suspicion of child abuse. The percentage of positive checklists is lower 
than expected. Further research on the validation of the screening instrument SPUTOVAMO-
R2 for child abuse at OOH-PC services is needed. In addition, an assessment of the cost-
effectiveness ratio in terms of the possibility to avert safety risks with this screening 
procedure, is warranted.  
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Abstract  

Objective: To assess the effectiveness of a screening and instructive follow up protocol 
(screening protocol) for child abuse in the out-of-hours primary care (OOH-PC).  

Methods: A screening protocol for child abuse was implemented at seven OOH-PC services, 
in the Netherlands in 2011. The effectiveness of this protocol was assessed by determining 
the self-reported suspicions of child abuse in the last year by general practitioners (GP) and 
triage assistants (TA). Secondary outcomes were the performed actions by the GPs and TAs 
in case of a suspicion, and the perceived competencies and barriers concerning child abuse. 
An uncontrolled before and after study was conducted with an online survey in 2009 and 
2014. 

Results: A significant increase in suspicions in the last year was found for the TAs (p<0.01), 
but not for the GPs. GPs and TAs reported an increase in nearly all actions and competencies. 
Most frequently self-reported barrier is fear of wrong accusation. 

Conclusion: The use of a screening protocol will not necessarily lead to an increase in 
suspicions of child abuse. 

Practice implications: A screening protocol increases professional performances in case of a 
suspicion of child abuse and assists health professionals in feeling (more) competent when 
dealing with a suspicion. 
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Introduction 

Child abuse is a global health concern, with an estimated 118.836 victims in the Netherlands 
in 2011 [1]. Early recognition of child abuse is necessary to prevent the child from any further 
harm, and to provide adequate care. In the Netherlands, children can attend an emergency 
room or out-of-hours primary care (OOH-PC) service when in need of acute medical care. In 
the OOH-PC, children are seen by a general practitioner (GP), which differs from the 
emergency rooms where children are mostly seen by a pediatrician. For primary care during 
office hours, one can visit the day practice of the GP. Especially the OOH-PC services and 
emergency rooms are prime locations for the early recognition of child abuse. Firstly, at 
OOH-PC services, more children are presented in comparison to the day practice (DP)[2]. 
Secondly, physical abuse is more often present in emergency settings than in the general 
population [3]. Thirdly, the acute need of medical care at OOH-PC services and emergency 
rooms provides an opportunity to dialogue with parents about safety risks for their child [3]. 
Despite those previous mentioned facts, child abuse often remains unrecognized at OOH-PC 
services and emergency rooms [4;5]. Of the children reported at Child Protection Services, in 
the Netherlands in 2009, only 7.5% was reported by a hospital employee and 1.8% by a GP 
[6]. To increase the awareness of child abuse at OOH-PC services and emergency rooms, it is 
mandatory to have a screening protocol for child abuse in the Netherlands, since 2011 [7]. 
This screening protocol should facilitate correct identification of child abuse cases, should 
increase the overall suspicions and should provide instructions on how to act when there is a 
suspicion of child abuse. The screening protocol needs to include a screening instrument 
(checklist) for child abuse, for example the SPUTOVAMO-R2 checklist [8]. The SPUTOVAMO-
R2 checklist is the second revised version of the SPUTOVAMO checklist and consists of 
multiple questions regarding injury, behavior and actions [9]. One deviant answer on this 
SPUTOVAMO-R2 checklist results in a positive classification for child abuse. With instructions 
on how to act when there is a suspicion of child abuse, the screening protocol should also 
lead to the same consistent actions for each child. Previous studies assessed the diagnostic 
value of different checklists for child abuse, and they all found a moderate validity of 
checklists, with low positive predictive values for child abuse [10;11]. On the contrary, it 
appears that the use of a checklist does have influence on the suspicions of child abuse [12-
14]. Studies show that interventions such as checklists, reminder flowcharts or education 
increase the suspicions of child abuse [15;16]. We therefore questioned if the mandatory 
implementation of screening protocols at OOH-PC services indeed increases the awareness 
of child abuse, with as outcome measurement the self-reported suspicions of child abuse in 
the last year by GPs and triage assistants (TA). Triage assistants are those who answers the 
phone calls at the OOH-PC service and decides whether a patient needs to attend the OOH-
PC, emergency room or can be assisted by phone. Because the screening protocol should 
also enhance consistent actions of the GPs and TAs, and provide instructions on how to act, 
we were also interested in performed actions, perceived competencies and self-reported 
barriers related to the screening for child abuse in the OOH-PC. The diagnostic value of the 
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SPUTOVAMO-R2 checklist for child abuse at OOH-PC services will be assessed in another 
study [17]. 

 

Methods 

Due to the obligation to use a screening protocol, an uncontrolled before and after study 
with the use of surveys was conducted for the OOH-PC, to assess the effectiveness of a 
screening protocol with respect to the awareness of child abuse. Primary outcome 
measurement was defined as the self-reported suspicions of child abuse in the last year by 
GPs and TAs. Secondary outcome measurements were defined as self-reported actions in 
case of a suspicion, perceived competencies regarding child abuse and self-reported barriers. 
With GPs working in the OOH-PC and at the DP, the effect of the intervention at the OOH-PC 
services was also studied at the DP of this GP. Therefore, self-reported suspicions of child 
abuse in the last year at the DP of the GP were also assessed. 

 

Study population 

A group of seven cooperating OOH-PC services unified under the name of Primair 
Huisartsenposten in the region of Utrecht, the Netherlands, participated (www.primair-
hap.nl/english). In a year time, around 64000 children visit those seven OOH-PC services. All 
GPs and TAs working at one of those seven participating OOH-PC services were eligible for 
participation. GPs mostly work in a day practice, and on regularly basis at the OOH-PC 
service. TAs only work at the OOH-PC service. In 2014, a total of 1391 GPs and 231 TAs 
received an invitation to participate. In 2009, a total of 1236 GPs and 235 TAs were invited.  

 

Screening protocol 

The seven OOH-PC services introduced a screening and instructive follow up protocol 
(screening protocol) in order to increase the awareness of child abuse and to align 
procedures upon suspicion of child abuse. The screening protocol includes the checklist 
SPUTOVAMO-R2, in combination with two instructive flowcharts for GPs and TAs (additional 
file 8). The checklist SPUTOVAMO-R2 is an obligatory field in the electronic patient file, and 
therefore filed in for each child <18 year attending the OOH-PC service. The flowcharts align 
the procedures in case of a suspicion of child abuse. The screening protocol for child abuse 
was implemented at all the participating OOH-PC services at the end of 2011. As part of the 
implementation, education was offered to the GPs and TAs. Participation in education was 
voluntary and existed of an e-learning course from the Next Page (https://www.augeo.nl), 
focusing on the identification and work up of all types of child abuse. 
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 Procedure  

The online program ‘Survey Monkey’ was used for two different surveys: one for the GPs, and 
one for the TAs. The surveys were based on information concerning developing methods, 
and different actions and barriers in case of a suspicion of child abuse, and tested among 
three people (1 TA and 2 GPs) before definite [2;5;13;18-20](on request available). The main 
part of the survey consisted of questions with binary answer options (‘yes’ and ‘no’). The 
survey started with a question on the number of self-reported suspicions of child abuse in 
the last year in the OOH-PC (and DP for GPs). Perceived actions (12 items and 6 items, 
respectively for GPs and TAs) were subdivided in possible actions and/or procedures which 
could be taken in case of a suspicion of child abuse. The questions concerning perceived 
competencies (10 or 8 items respectively) and barriers (11 or 6 items respectively) were 
multiple statements regarding child abuse, and the possible answers were on a 5-point scale 
from ‘strongly disagree’ (1) to ‘strongly agree’ (5). One question was on participation in 
training. Questions concerning barriers and education were only included in the survey of 
2014.  

GPs and TAs were informed about the study by email. They were invited to participate via the 
OOH-PC services and received a link to the survey. The survey of 2014 was sent out at May 
20 and closed at June 10, resulting in a response time of three weeks. The survey of 2009 was 
sent out at January 5 and closed at February 15, resulting in a response time of five weeks. 
During each survey, a weekly reminder was sent to increase the response rate. 

 

Ethical approval 

All participants were informed about the surveys. The surveys were anonymous. According to 
the Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act, this kind of observational study 
in professionals is exempt from ethical review.  

 

Statistical analyses 

Outcomes were described using frequencies and percentages. Difference in means were 
analyzed using the unpaired T-test, and described with 95% confidence intervals (95% CI). 
Difference in proportions were analyzed using the Chi-Square test, and described with 95% 
CI. Differences were considered significant if p was less than 0.05. All analyses were 
performed using SPSS version 21.0. 
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Results 

In 2014, a total of 1391 GPs and 231 TAs received an invitation to participate in the online 
survey. The response rate to the online survey was 22% (N=316) for the GPs and 58% 
(N=134) for the TAs. In 2009, a total of 1236 GPs and 235 TAs were invited, with a response 
rate of 47% (N=581) and 71% (N=167) respectively.  

 

Suspicion of child abuse 

No significant increase in suspicions of child abuse in the last year was found for the GPs in 
the OOH-PC: 25.4% responded to have one or more suspicion(s) of child abuse in the last 
year in the survey of 2014, versus 26.8% in 2009 (-1.4, 95%CI -4.9-7.4; p=0.65). At the DP, 
63.3% of the GPs had one or more suspicion(s) of child abuse in the last year in the survey of 
2014 versus 52.5% in 2009; a significant increase of 10.8% (95%CI 3.8-17.6; p<0.01). 

A significant increase in the suspicions of child abuse (one or more) in the last year was 
found for the TAs: 80.0% in 2014, versus 64.2% in 2009 (15.8, 95%CI 5.0-26.0; p<0.01). 

 

Actions and competencies 

GPs reported an increase in nearly all possible actions when there is a suspicion of child 
abuse in 2014 versus 2009 (figure 1). GPs performed significantly more often a top-toe 
examination of the child, discussed concerns with the parents and communicated concerns 
to the child’s own GP. Almost all the competencies in detecting child abuse at the OOH-PC 
services improved significantly in comparison to 2009 (additional file 9).  

TAs reported an increase in all actions when there is a suspicion of child abuse in 2014 
compared to 2009 (figure 2). The action of planning an extra-long consult and discussing 
their suspicion with the GP on duty increased significantly. In 2014, the TAs discussed in 99% 
of the cases their suspicion with the GP on duty. The competencies of the TAs significantly 
improved, with the exception of determining relevance of history and the interaction 
between parents and child (additional file 10). Especially knowing risk factors for child abuse 
increased.  
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Figure 1. Actions of the general practitioner when there is a suspicion of child abuse (2014 vs 
2009) (N=79 in 2014, N=96 in 2009)

 

* p<0.05, significant difference between 2014 and 2009 
# CPS: Child protection services; GP: general practitioner 
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Figure 2. Actions of the triage assistant when there is a suspicion of child abuse (2014 vs 
2009)(N=99 in 2014, N=46 in 2009) 

 

* p<0.05, significant difference between 2014 and 2009 
# GP: general practitioner; OOH-PC: out-of-hours primary care; TA: triage assistant 
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Figure 3. Perceived barriers on screening for child abuse in the OOH-PC, reported by the 
general practitioners in 2014 (n=309) 

 

* GP: general practitioner 

 

 

Figure 4. Perceived barriers on screening for child abuse in the OOH-PC, reported by the 
triage assistants in 2014 (n=121)

 

* GP: general practitioner 

 

 Professional performance with screening protocol 

 

 
113

Figure 3. Perceived barriers on screening for child abuse in the OOH-PC, reported by the 
general practitioners in 2014 (n=309) 

 

* GP: general practitioner 

 

 

Figure 4. Perceived barriers on screening for child abuse in the OOH-PC, reported by the 
triage assistants in 2014 (n=121)

 

* GP: general practitioner 

 

        



Chapter 4  

 

 
114 

Discussion and conclusion 

Discussion 

The implementation of a screening protocol at OOH-PC services did not increase the 
suspicions of child abuse in the last year for GPs in the OOH-PC. However, there was an 
increase in suspicions in the last year at the DP (63.3% versus 52.2%), but it is unclear if we 
can attribute this effect to the implementation of a screening protocol. TAs reported a 
significant increase in suspicions of child abuse in the last year after the implementation of 
the screening protocol (80% versus 64.2%). In addition, an increase in actions in case of a 
suspicion and in perceived competencies of the GPs and TAs were found.  

 

Some limitations need to be discussed. Firstly, it is an uncontrolled before and after study 
and therefore an indirect and probably biased effect is measured. With constantly changing 
GPs and TAs working at the OOH-PC services, and with increasing attention for child abuse, 
it is difficult to attribute the assessed changes to the implementation of a screening protocol. 
It is possible that socio-political changes between 2009 and 2014 have led to an increased 
awareness for child abuse among the GPs and TAs in 2014. For example, since 2013, the 
Dutch law (Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) forces health 
professionals to follow certain steps in case of a suspicion of child abuse, and therefore 
promotes GPs to perform specific actions in case of a suspicion (e.g. consulting CPS) [19]. 
Secondly, the main outcome was suspicions of child abuse in the last year by self-report 
instead of confirmed cases. While our study assessed the effect of a screening protocol on 
the awareness of child abuse, this is a congruent outcome. But finally, we need to be 
informed on the validity of the screening instrument, which is assessed in another study [17]. 
Lastly, there was a moderate to low response rate in 2009 and 2014 respectively, with 
possible participation bias. This might have influenced the increased number of actions 
performed by the GPs in 2014, while it is likely that GPs with more affinity to the issue of 
child abuse were more likely to participate. All other conclusions are less dependent on 
participation bias. Nevertheless, the number of responding GPs and TAs was sufficient to 
make a valid comparison between before and after implementation possible. The difference 
in response rate between 2014 and 2009 might be explained by the different response time 
given. However, it is unclear if this has led to an under- or overestimation of the effect.  

 

The finding of no increase of suspicions of child abuse in the last year for the GPs in the 
OOH-PC could be due to the disadvantage of the GPs being ignorant of the history of the 
child, secondly because of the high workload in that setting, or thirdly because the screening 
protocol is not completely followed (i.e. problem with implementation). A screening protocol 
cannot change those first two limitations. The fact that the implementation of the screening 
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protocol did not increase the suspicions of child abuse for GPs in the OOH-PC is, however, 
not corroborated by other studies at emergency rooms. Those studies show an increase of 
suspected cases after implementation of screening instruments [21]. In addition, the study of 
Bleeker et al. shows an increase in suspected cases of child abuse in a Dutch hospital after 
implementation of a screening instrument, systematic registration and evaluation [20]. These 
contradicting findings might be a result of the different study methods, i.e. self-report in our 
study. Further, those other studies mainly assessed the effect of a screening instrument for 
nurses at emergency rooms. TAs at the OOH-PC services did report a significant increase in 
suspicions. After implementation of the screening protocol, 80.0% responded to have one or 
more suspicion(s) of child abuse in 2014. The findings in our study of the increase in 
suspicions, as the high percentage of TAs having at least one suspicion, extend those of 
Benger et al., Pless et al., and Sidebotham et al. [12;13;22].  

In case of a suspicion, all actions of the GPs and TAs increased. In the screening protocol, 
clear instructions were given concerning possible actions. Further, the obligation to use a 
screening protocol in case of a suspicion of child abuse has possibly led to an increase in 
actions, for example the top-toe examination and consultation of child protection services 
[19]. Comparing our results regarding actions, with an inventory among GPs in the 
Netherlands, comparable outcomes were found [23].  

All the perceived competencies increased. However, the competencies increased 
independently of education. This contradict previous results, where education did lead to an 
increase in competencies [24-26]. In our study, attending the child abuse GP education was 
not obligatory. A possible explanation is the increasing attention for child abuse in the 
Netherlands, which could have influenced this outcome. Also, we compared two groups, 
instead of determining the difference in individual competencies.  

 

The perceived barrier of unknown history on screening for child abuse for the GPs will 
remain an issue in the OOH-PC. Especially recognizing a persistent pattern of emotional 
neglect is impossible if the child is unknown to the GP. The fear of a wrong accusation was 
another important obstacle for both the GPs and TAs. Research of Lynne et al. showed 
similar hurdles for emergency medical services professionals [27]. A wrong accusation can 
have a major impact on the life of the child and family, and it is understandable that this 
makes GPs and TAs reluctant to suspect child abuse in this setting. A screening protocol 
might provide the necessary tools and steps to guarantee a consequent diagnostic process 
and thus reduce the incorrect suspicions. Because questions concerning barriers were not 
incorporated in the questionnaire of 2009, it is impossible to compare perceptions with the 
current study results. It is, however, essential to know which limitations GPs and TAs 
experience, to adequately assist them in the daily practice and to provide education and 
screening protocols especially focusing on those points. For example, confusion about policy 
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and cooperation with other organizations, might be minimized with specific education and 
clear instructions. 

 

Practice implications 

The OOH-PC is an important setting for recognizing child abuse. A screening protocol can 
lead to the same consistent treatment for each child attending an OOH-PC service: a 
consistent screening for child abuse with a screening instrument, and consistent actions in 
case of a suspicion of child abuse. Therefore, further research is necessary to assess the value 
of a screening instrument with as outcome confirmed cases of child abuse, and further 
research should focus on assessing the value of a screening protocol in reducing the 
reported barriers.  

 

Conclusion 

A screening protocol increases professional performances in case of a suspicion of child 
abuse and assists health professionals in feeling (more) competent when dealing with a 
suspicion. However, it will not necessarily lead to an increase in suspicions of child abuse.  
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Abstract 

Objectives: To assess the diagnostic value of the screening instrument SPUTOVAMO-R2 
(checklist, 5 questions) for child abuse at Out-of-hours Primary Care locations (OPC), by 
comparing the test outcome with information from Child Protection Services (CPS). 
Secondary, to determine whether reducing the length of the checklist compromises 
diagnostic value. 

Methods: All children (<18 years) attending one of the participating OPCs in the region of 
Utrecht, the Netherlands, in a year time, were included. The checklist is an obligatory field in 
the electronic patient file. CPS provided data on all checklist positives and a sample of 5500 
checklist negatives (dataset). The checklist outcome was compared with a report to CPS in 10 
months follow up after the OPC visit. 

Results: The checklist was filled in for 50671 children; 108 (0.2%) checklists were positive. 
Within the dataset, 61 children were reported to CPS, with emotional neglect as the most 
frequent type of abuse (32.8%). The positive predictive value (PPV) of the checklist for child 
abuse was 8.3 (95% CI 4.4-15.2). The negative predictive value (NPV) was 99.1 (99.0-99.1), 
with 478 false negatives (based on extrapolation of the sample to the total population OPC 
minor visitors). When the length of the checklist was reduced to two questions closely 
related to the medical process (SPUTOVAMO-R3), the PPV was 9.1 (4.4-17.8) and the NPV 
99.0 (99.0-99.1). These two questions are on the injury in relation to the history, and the 
interaction between child and parents.  

Conclusions: The checklist SPUTOVAMO-R2 has a low detection rate of child abuse within 
the OPC setting, and a high false positive rate. Therefore, we recommend to use the 
shortened checklist only as a tool to increase the awareness of child abuse and not as a 
diagnostic instrument.  
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Introduction 

Child abuse is a major global health problem [1;2]. In the Netherlands, the prevalence of 
child abuse is calculated at 34/1000, with a total of 118.836 children in 2010 [3]. Children 
who are abused are at higher risk for developing social, behavioral and medical problems [4-
6]. Because of these possible long-term effects, early detection of child abuse is essential.  

Screening instruments can assist physicians in recognizing child abuse at an early stage, 
thereby probably preventing any further harm [7;8]. Important places for recognizing child 
abuse are emergency rooms and Out-of-hours Primary Care locations (OPCs)[9;10]. A 
screening protocol with a screening instrument for child abuse at OPCs is mandatory in the 
Netherlands since 2011 [11]. One of the advised tools for screening is the SPUTOVAMO 
checklist. SPUTOVAMO, or the revised version SPUTOVAMO-R, is a screening instrument 
using various questions to determine whether there is a suspicion of child abuse [9;12]. Sittig 
et al. assessed the efficacy of detecting child abuse using the SPUTOVAMO-R at emergency 
rooms, and found low positive predictive values [13]. Louwers et al. showed a moderate 
sensitivity and specificity of each question in their comparative screening instrument for child 
abuse, in a selected population (the screening instrument was not mandatory and 
consequently only filled in for 48% of the children) at emergency departments [8]. Evidently, 
the use of a screening instrument increases the awareness of child abuse [7]. However, 
comprehensive evidence on the accuracy of screening instruments for child abuse, and data 
for OPCs are lacking. Furthermore, most prior research was limited by the lack of approval 
for verification of the checklist negative results for confirmation of the diagnosis (i.e. child 
abuse present or absent) [7]. In addition, until now, no diagnostic value of screening 
instruments has been studied for all types of abuse in each child (unselected population) 
attending an emergency room or OPC [8;13-16]. For this study, we revised the SPUTOVAMO-
R for emergency rooms into SPUTOVAMO-R2 for OPCs.  

The primary aim of this study was to assess the diagnostic value of the screening instrument 
SPUTOVAMO-R2 for child abuse at OPCs, by comparing the test outcomes with information 
from CPS. The secondary aim was to determine if reducing the length of the SPUTOVAMO-
R2 is possible without compromising the diagnostic value. 

 

Methods 

Study population 

All children aged 0-18 years attending one of the five participating OPCs in the region 
Utrecht, the Netherlands, between July 2012 and July 2013 were included. All the OPCs in 
this region are unified in one organization (Primair Huisartsenposten).  
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Checklist 

The screening instrument SPUTOVAMO-R2 is the second revised version of the original [12], 
to which we will further refer as the checklist. The checklist consists of five questions (Fig 1). 
If one question is answered deviant, the checklist classifies positive for suspected child abuse. 
At OPCs, the checklist is filled in for all patients under the age of 18; it is an obligatory field in 
the electronic patient file. 

 

 

Fig 1. SPUTOVAMO-R2 screening instrument for child abuse  

 

Reporting code: In the Netherlands, in case of a suspicion of child abuse, medical doctors are 
obligated to act according to the five steps of the reporting code for child abuse [17]. This 
reporting code ensures a thorough diagnostic process and careful communication with 
patient and family. With consistent use of the steps, a sound decision on whether to report 
to child protection services can be reached. 
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Procedure 

All children were screened for child abuse using the checklist. The checklist was filled in at 
the end of the consultation by the general practitioner at the OPC. In case of a positive 
checklist result, the child received clinical care according to regional and national guidelines, 
independently of this study [17-19]. According to the regional guideline at the OPCs, each 
child with a positive checklist result was evaluated in a multidisciplinary group, to decide 
about necessary care for this child and family. 

In the absence of a gold standard for the diagnosis of child abuse, a report to CPS was 
chosen as the reference standard. In the Netherlands, the physician has ‘the right’ but not 
the obligation to report to CPS.  

In July 2014, CPS provided on request data on all checklist positives and a sample of 5500 
checklist negatives. A minimum sample of 4067 checklist negatives was calculated to be 
necessary, based on a sensitivity of 90% and a confidence level of 95% [8;13]. We estimated 
that around 4200 children are monthly seen at the five OPCs, resulting in an inclusion period 
of one month for all checklist negatives. CPS provided data on whether the child was 
reported to CPS in the 10 months following the OPC visit; and in case of CPS report, the 
profession of the reporter and the type of abuse was noted.  

 

Reference standard 

The checklist outcome was tested against a report to CPS in 10 months follow up after 
attending the OPC. The exact date of attending the OPC was available for all checklist 
positives. The sample of checklist negatives attended the OPC in the month February 2013, 
resulting in a 10 month follow up period ending in December 2013. CPS was not informed 
on the outcomes of the checklist. 

 

Ethical approval 

All children and parents attending the OPCs were informed about the study and the 
standard clinical care by a flyer, which was handed over to them. Privacy protection was 
cared for with a trusted third party (CPS), to guarantee the privacy and anonymity of each 
child. The data collected at the OPC were transferred to CPS. CPS performed the match 
between OPC data and CPS data with identifiable patient information (name and date of 
birth). After their data acquisition, they extracted the patient name and transformed the date 
of birth into age (in years). The researcher received these anonymized. According to the 
Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act, this kind of diagnostic study is 
exempt from ethical review (confirmed by the Medical Ethical Review Board, UMC Utrecht, 
protocol number 12-286/C).  
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Ethical approval 
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protocol number 12-286/C).  
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Patient involvement 

No patients were involved in the development and design of the study, nor were they 
involved in the implementation of the study.  

 

Statistical analyses 

Characteristics of the children were described using median and percentages. The annual 
prevalence of child abuse at OPCs was calculated with extrapolation of the CPS reports in the 
checklist negative sample (n=5500) to the total population checklist negative OPC minor 
visitors, and with summation of the confirmed checklist positives divided by the total number 
of minor OPC attendances. All predictive values, sensitivity and specificity were calculated 
with 95% binomial exact confidence intervals (CI). Those values were calculated with 
extrapolation of the sample to the total population OPC minor visitors. Risk factors were 
analyzed using logistic regression and results expressed as odds ratios (OR) for child abuse. 
An adapted checklist was developed based on diagnostic values, odds ratios, and clinical 
applicability. The adapted checklist was validated within the same participant data. 

Detection rates were defined as the proportion of cases - determined by the reference 
standard - detected by the checklist. The detection rates were calculated as follows: the 
number of CPS reports in the checklist positives, divided by the number of CPS reports in the 
checklist negatives (n=5500) extrapolated to the total population of checklist negative OPC 
minors with summation of the confirmed checklist positives.  

Differences were considered statistically significant if 2-sided p was less than 0.05. All 
analyses were performed using SPSS version 21. 

 

Results 

Patient flow and baseline characteristics 

A total of 50671 children were screened with the checklist in a year time. Of these, 108 (0.2%) 
had a positive checklist. With a sample of 5484 children with a negative checklist, data on 
5592 children were analyzed (Fig 2). No adverse events were reported to the general 
practitioners or the OPCs by children or their families, from filling in the checklist for all 
children. The median age was 3.0 (IQR 1-8) years; 54% were male. 

For two children, information on which questions were answered deviant on the checklist 
were missing.  
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Fig 2. Flow diagram of screening for child abuse in the five Out-of-hours Primary Care 
locations 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalence of child abuse 

In a year time, 61 children were reported to CPS. The annual prevalence of child abuse – as 
determined by the reference standard - at the OPCs was calculated at 1.0% (with correction 
for repeat visitors). 
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Diagnostic value of the checklist 

Table 1 shows the diagnostic value of the checklist for child abuse, with extrapolation of the 
sample to the total population OPC minor visitors. The positive predictive value (PPV) of the 
checklist was 8.3 (95% CI 4.4 to 15.2), with 99 false positives. The negative predictive value 
(NPV) was 99.1 (95% CI 99.0 to 99.1), with 478 false negatives. The detection rate of the 
checklist SPUTOVAMO-R2 for child abuse at OPCs was 9/487= 1.8%.  

 

Table 1. Value of the checklist SPUTOVAMO-R2 for diagnosis of child abuse reported to CPS 
in 10 months follow up, with extrapolation of the sample to the total population OPC minor 
visitors (exclusion of repeated visitors, calculation based on the percentage of repeated 
visitors in the sample of negative screened children) 

Index test  Reference test: Report to CPS  
  Yes No Total 
Checklist Positive 9 99 108 
 Negative 478 49937 50415 
 Total 487 50036 50523 
 PPV 8.3 (4·4 - 15·2)  
 NPV 99.1 (99·0 - 99·1)  
 Sens 1.9 (0·9 - 3·5)   
 Spec 99.8 (99·8 - 99·8)  
CPS = child protection services; PPV = positive predictive value (+ 95%CI); NPV = negative 
predictive value (+ 95%CI); Sens = sensitivity (+ 95%CI); Spec = specificity (+ 95%CI) 

 

Type of abuse 

Emotional neglect (32.8%) and being a witness of abuse (24.8%) were the most frequent 
types of child abuse reported to CPS. Thirty-eight children were victim of multiple types of 
abuse (Fig 3). Of the 61 children reported to CPS, three were reported by a general 
practitioner (Fig 4). Of the nine checklist positive children, five were diagnosed with physical 
abuse.  
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Fig 3. Type of abuse (%) reported to CPS in 10 months follow up in 61 study cases versus 
type of abuse (%) reported to CPS in the Netherlands in the year 2013 (n=33571). 
In 38 study cases there were multiple types of abuse reported. 

 

 

Fig 4. Person reporting the child to CPS in 10 months follow up, in 61 cases
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Risk factors associated with child abuse 

Checklist positives had significantly higher odds for child abuse reported to CPS than the 
checklist negatives (OR 9.5, 95% CI 4.6 to 19.8; p <0.0001).  

 

Adapted checklist 

Post hoc, we developed an adapted checklist (SPUTOVAMO-R3) which consisted of two 
questions: ‘Is the injury compatible with history and corresponding with age of child?’ and ‘Is 
there appropriate behavior/interaction between father/mother and child?’ (Fig 5). Table 2 
shows the diagnostic value of the adapted checklist, with extrapolation of the sample to the 
total population OPC minor visitors. The PPV of the adapted checklist for child abuse 
reported to CPS in 10 months follow up was 9.1 (95% CI 4.4 to 17.8), with 29 less false 
positives (70 versus 99). The NPV was 99.0 (95% CI 99.0 to 99.1), with seven more false 
negatives (485 versus 478). The detection rate of child abuse by the checklist SPUTOVAMO-
R3 at OPCs was 7/492= 1.4%.  

 

 

 

Fig 5. Adapted checklist SPUTOVAMO-R3 
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Table 2. Value of adapted checklist SPUTOVAMO-R3 for the diagnosis of child abuse 
reported to CPS in 10 months follow up, with extrapolation of the sample to the total 
population OPC minor visitors (exclusion of repeated visitors, calculation based on the 
percentage of repeated visitors in the sample of negative screened children) 

Index test  Reference test: Report to CPS  
  Yes No Total 
SPUTOVAMO- Positive 7 70 77 
R3 Negative 485 49960 50445 
 Total 492 50030 50522a 

 PPV 9.1 (4·4 - 17·8)   
 NPV 99.0 (99·0 - 99·1)  
 Sens 1.4 (0·6 - 2·9)   
 Spec 99.9 (99·8 - 99·9)  
CPS = child protection services; PPV = positive predictive value (+ 95%CI); NPV = negative 
predictive value (+ 95%CI); Sens = sensitivity (+ 95%CI); Spec = specificity (+ 95%CI) 

a For two children, information on which questions were answered deviant on the checklist 
missed. 

 

Discussion  

Child abuse is a major health concern, and not one single case should be missed. Therefore, 
a screening instrument which can definitely rule out child abuse is preferable. Despite the 
high NPV of the checklist SPUTOVAMO-R2 (99.1%), the majority of cases are still missed. It is 
possible to reduce the length of the checklist to two questions, and maintain a comparable 
diagnostic value. The question is however, whether the low detection rate of the checklist - 
even if it consists of only two questions - justifies implementation.  

 

To our knowledge, this is the first study assessing the diagnostic value of a screening 
instrument for all types of abuse among all children attending an OPC or emergency room. 
Before we discuss implementation, some limitations need to be discussed. Firstly, a report to 
CPS in 10 months follow up after the OPC visit was set as reference standard for child abuse. 
With ‘the physician’s right’ but not the obligation to report to CPS, cases might have been 
missed. On the contrary, not all CPS reports (our reference standard) are cases. In general, 
around 7% of CPS reports are rejected as child abuse after further investigation [20]. 
Secondly, with a 10 months follow up period, it is questionable whether child abuse as 
reported to CPS was necessarily associated with the complaint/injury for which the child 
visited the OPC. Hence, it is possible that at the moment of the OPC visit, signals and 
symptoms of child abuse were lacking. Because of privacy reasons, it was impossible to 
check the medical files of the children who attended the OPC for the presenting symptoms. 
Lastly, the use of a multidisciplinary group to assess necessary care for all checklist positive 
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children might have led to extra care instead of reporting to CPS. As said, in the Netherlands, 
physicians have the option to implement care when there are safety issues which possibly 
can be averted [17;19]. Despite these limitations and consequently possible misclassification 
in both ways, substantial influence on our main findings is unlikely. 

 

The prevalence of 1.0% found in our study, is lower than the 3.4% calculated by Alink et al. 
[3]. This could be due to the different reference standard for child abuse; Alink et al. 
calculated the prevalence based on a summation of CPS reports and concerns by 
professionals (not necessarily CPS reports). The estimated prevalence of CPS reports in the 
region of Utrecht in 2012/2013 (all ages) was 0.84% (Netherlands Youth Institute, information 
on request, 2015), which is close to the prevalence we found. Comparing the types of abuse 
reported to CPS in our study and in the Netherlands in 2013, we found a comparable 
distribution (Fig 3). Emotional neglect is the most frequent type of abuse found, which is 
difficult to recognize for general practitioners at OPCs. At OPCs, the child is often only seen 
once (and nearly always: once per physician), therefore it is almost impossible to recognize a 
repetitive pattern of abuse, as is particularly characteristic for the diagnosis emotional 
neglect. A higher percentage of emotional abuse was found for our study population than 
for the general population in the Netherlands (Fig 3). However, with low numbers of the 
different types of abuse, the relevance of this finding is disputable. Of the children reported 
to CPS, only three were reported by a general practitioner. This is probably due to the fact 
that general practitioners generally refer children with a suspicion of child abuse to the 
pediatrician for further analysis (unpublished data). According to data from CPS in the 
Netherlands in 2013, more children were reported by hospital employees (8.5%) than by 
general practitioners (1.6%)[20].  

The finding of a high NPV and a low PPV of the checklist is corroborated by other studies 
assessing the diagnostic value of screening instruments. The screening instrument ESCAPE, 
consisting of six questions that are comparable to our checklist questions, was found to have 
an NPV of 99% and a PPV of 10% for all types of child abuse [8]. The ESCAPE checklist was 
studied among children presenting at an emergency room. However, without mandatory 
application of this checklist, selection bias may have occurred. The SPUTOVAMO-R was also 
studied at an emergency room, but among children less than seven years old. The 
SPUTOVAMO-R has an NPV of 100% and a low PPV of 3% for non-accidental injury [13]. This 
high NPV could be reached because the outcome was merely inflicted injury – physical child 
abuse - present at the moment of the emergency room visit as assessed by an expert panel.  

In our study, reducing the length of the checklist to two questions (adapted checklist) is 
possible, without compromising - but neither clearly improving - the diagnostic value. With 
this adaption, the detection rate of the checklist remains low.  
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A total of 50671 children were screened for child abuse with the checklist. Eventually, the 
checklist only detected 1.8% of the children who were reported to CPS. With this very low 
detection rate, one could argue about the effectiveness of a checklist for child abuse in such 
setting [21]. Nevertheless, the checklist can be used without any serious harm for the child 
and family; no adverse events were reported in this study. We assume that with clear 
instructions for communication, the burden of an incorrect suspicion can be minimized. The 
use of the checklist does foresee in recognizing some victims of abuse. With cases often 
being missed [22], the checklist is therefore of additional value to the physician in 
recognizing an unsafe situation and intervene. Furthermore, in the study of Sittig et al., the 
SPUTOVAMO-R had a PPV of 33% for need for help (i.e. ‘any concern about the situation of 
the child that requires consultation of social services’)[13]. The adapted checklist consists of 
only two questions, which are highly related to the medical process. These two questions 
could be part of the assessment of any pediatric clinical problem to ensure the awareness of 
child abuse, and the responsibility of the physician in diagnosing abuse. With the use of a 
checklist, registration of this assessment in the file of the child is secured. Registration is then 
also secured in the file of the child’s own general practitioner, when good communication 
between the OPC and the child’s own general practitioner exists. Additionally, a positive 
checklist creates a possibility to start a conversation about safety concerns, with more than 
just a ‘gut feeling’. We question if it is at all possible to develop a checklist with a NPV of 
100% for all types of child abuse. In our opinion, the checklist should therefore be essentially 
used as a tool to increase the awareness of child abuse; to incorporate child abuse in the 
differential diagnosis of every child [23]. When the checklist is applied, physicians need to be 
aware of the limitation of the low accuracy of the checklist and the necessity of diagnostic 
evaluation in case of a positive checklist to minimize the false positives [13]. Guidelines – 
with clinical decision rules – for specific injuries, such as fractures, bruises and inflicted brain 
injury seems more promising in correctly identifying child abuse [24-27]. The use of a 
checklist should never replace training of physicians, resulting in higher levels of knowledge, 
confidence and performance [28-30]. This training should focus on symptoms highly 
suggestive for abuse, communication with child and family, and especially on creating an 
environment in which a child feels comfortable enough to discuss safety issues.  

 

Conclusion 

In conclusion, the SPUTOVAMO-R2 has a comparable diagnostic value as screening 
instruments already in use. With the low detection rate of child abuse, we recommend to use 
a checklist only as a tool for increasing the awareness of child abuse and not as a diagnostic 
instrument. The use of a checklist guarantees registration of a suspicion in the file of the 
child, which enables physicians to recognize a possible repetitive pattern. When a checklist is 
applied, the SPUTOVAMO-R3 - with only two questions which are closely related to the 
medical process - is the most efficient option. In case of a positive checklist, diagnostic 
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Conclusion 

In conclusion, the SPUTOVAMO-R2 has a comparable diagnostic value as screening 
instruments already in use. With the low detection rate of child abuse, we recommend to use 
a checklist only as a tool for increasing the awareness of child abuse and not as a diagnostic 
instrument. The use of a checklist guarantees registration of a suspicion in the file of the 
child, which enables physicians to recognize a possible repetitive pattern. When a checklist is 
applied, the SPUTOVAMO-R3 - with only two questions which are closely related to the 
medical process - is the most efficient option. In case of a positive checklist, diagnostic 
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evaluation is necessary to confirm or reject a diagnosis of child abuse due to the high 
number of false positive checklists. Further research on the value and accuracy of guidelines 
for specific injuries in these care settings is necessary. Before implementation of 
SPUTOVAMO-R3, careful consideration of the clinical and societal impact is advised and a 
cost-effectiveness ratio should be assessed.  
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[Meer zekerheid bij vermoeden van kindermishandeling: Inzet van 
geïntegreerde geneeskundige en forensisch-medische expertise] 
 
Abstract 

A false accusation of child abuse has a major impact on child and family. Conversely, a 
missed diagnosis of child abuse may have significant and lifelong consequences for the child. 
For health professionals the assessment of the nature of the injury and differentiating 
between accidental and inflicted injury, disease manifestation or a physiological 
phenomenon can be challenging. For adequate determination of the cause of injury, an 
integrated approach including paediatric knowledge and forensic medical expertise is 
essential. Therefore, a national expertise centre for child abuse (LECK) was established in the 
Netherlands in 2014. The first results of this integrated approach are described and 
illustrated with three case reports. Case A, a 7-month-old boy with an accidental humerus 
fracture. Case B, an 8-year-old boy with a false positive suspicion of child abuse who was 
eventually diagnosed with Henoch-Schönlein syndrome. Case C, boy of 3 months with 
bruises and a metaphyseal fracture of the femur, both highly suspected of being inflicted 
injury. 
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Dames en Heren, 

Een onterecht vermoeden van kindermishandeling kan grote gevolgen hebben voor het kind 
en familie. Anderzijds kan over het hoofd zien van kindermishandeling eveneens ernstige 
consequenties met zich meebrengen. Letsels bij kinderen kunnen accidenteel optreden, 
kunnen een uiting zijn van een ziekte of kunnen toegebracht zijn. Daarnaast kunnen 
sommige fysiologische fenomenen op een letsel lijken. Onderscheid hiertussen kan lastig zijn 
en vraagt om geïntegreerde (kinder)geneeskundige en forensisch-medische expertise. Aan 
de hand van 3 patiënten lichten wij dit toe. 

 

Patiënt A, een jongetje van 7 maanden, is opgenomen vanwege een spiraalfractuur van de 
rechter humerus. Zijn ouders vertellen dat het broertje van 6 jaar de patiënt hielp met 
omrollen. Tijdens het omrollen had het broertje een knakje gehoord en begon de patiënt te 
huilen. Hierop waren de ouders direct met hun zoontje naar de Spoedeisende Hulp gegaan. 
De voorgeschiedenis is blanco en de familieanamnese geeft geen aanwijzingen voor een 
verklaring. 

De behandelend arts twijfelt of de anamnese wel past bij het letsel, ook vanwege een hoge 
a-priorikans op kindermishandeling bij kinderen met fracturen op deze leeftijd [1]. Ook 
bestaat twijfel over een mogelijk onderliggende botziekte. De arts vraagt daarom telefonisch 
advies bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). Het LECK stelt in haar 
schriftelijke advies dat het letsel kan passen bij de anamnese. In de literatuur zijn 
verscheidene vergelijkbare casussen beschreven. Een armpje kan bij een poging tot omrollen 
door het lichaam tegen de ondergrond geduwd worden met een fractuur als mogelijk 
gevolg (figuur 1)[2;3]. Het letsel heeft een lage verdenking op kindermishandeling en een 
chirurgische behandeling volstaat. 

 

Figuur 1. Voorbeeld van de manier waarop een accidentele humerusfractuur kan ontstaan bij 
het omrollen van een zuigeling. (tekening: I.M. Kos, AMC Amsterdam [4]; gebaseerd op 
eerder gepubliceerde figuur [2]) 
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Patiënt B, een 8-jarige jongen, klaagt sinds 1 dag over pijn aan het linker dijbeen en de 
linker enkel en loopt daardoor mank. Moeder neemt contact op met de huisartsenpost, die 
de jongen vervolgens doorverwijst naar de kinderarts. De kinderarts had de jongen 3 dagen 
eerder ook beoordeeld vanwege een niet-pijnlijke zwelling links op het voorhoofd, net 
boven het oog, met een diameter van 3 cm. De kinderarts had daarop amoxicilline 
voorgeschreven vanwege een tonsillitis met sinusitis. De cutane zwelling kon niet nader 
worden geduid. Na het starten van de antibiotica was de zwelling binnen 24 h verdwenen. 

Tijdens het consult voor de pijnlijke enkel is de jongen timide en geeft hij nauwelijks 
antwoord op vragen. Bij lichamelijk onderzoek wordt aan de dorsale zijde van de linker enkel 
een erythemateuze huidafwijking gezien, met een diameter van ongeveer 7 cm. Lokaal is ook 
enige zwelling. Er is geen hydrops van de enkel, wel enige drukpijn van de mediale en 
laterale malleolus. Bij het lichamelijk onderzoek zijn verder geen bijzonderheden. Het 
laboratoriumonderzoek gaf de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): Hb: 
8,3 mmol/l (7,4-9,0); leukocyten: 9,6 x 109/l (4,5-13,5); CRP: 5 mg/l (< 10); ook de BSE en de 
elektrolytenconcentraties waren niet afwijkend. Met een röntgenfoto van de linker enkel 
wordt een fractuur uitgesloten. 

De kinderarts denkt dat een huidinfectie onwaarschijnlijk is vanwege het aspect en de niet-
afwijkende infectieparameters. Zij duidt het letsel als hematomen op meerdere plaatsen. In 
de anamnese was niets gezegd over een al dan niet accidenteel trauma, voor de eerdere 
zwelling is geen verklaring en de kinderarts heeft een niet-pluisgevoel door de verlegenheid 
en terughoudendheid van het jongetje. Daarom overweegt zij de mogelijkheid van 
toegebracht letsel en neemt het besluit het LECK om advies te vragen, omdat naast 
forensische expertise ook specialistische kindergeneeskundige kennis nodig is. Tevens wil de 
kinderarts een advies over mogelijke vervolgstappen om de veiligheid van de jongen te 
garanderen. 

Het LECK beoordeelt de foto’s die gemaakt zijn van het letsel aan de enkel en ook de 
röntgenfoto van de enkel. Het LECK stelt in zijn advies dat het letsel niet past bij een 
onderhuidse bloeduitstorting, maar eerder past bij een inflammatoir beeld en dat de 
verdenking op kindermishandeling laag is. Een veiligheidsplan is niet nodig. 

Daags daarna meldt de jongen zich opnieuw bij de Spoedeisende Hulp. De huidafwijkingen 
hebben zich naar craniaal uitgebreid, op onder- en bovenbenen. Dit huidbeeld past bij de 
klinische diagnose ‘syndroom van Henoch-Schönlein’. De mogelijkheid van toegebracht 
letsel als verklaring voor de letsels wordt definitief verworpen. 

 

Patiënt C, een jongetje van 3 maanden, heeft meerdere blauwe verkleuringen op de rechter 
onderarm die gezien worden bij bezoek aan het consultatiebureau. De moeder was in de 
week daarvoor 2 keer met haar zoontje bij de huisarts geweest. Zij had in de 35e 
zwangerschapsweek een psychose doorgemaakt waarvoor zij was opgenomen en behandeld 
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Patiënt C, een jongetje van 3 maanden, heeft meerdere blauwe verkleuringen op de rechter 
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met het antipsychoticum quetiapine. Patiënt was na een zwangerschapsduur van 38 weken 
vaginaal geboren. Een week na de geboorte waren moeder en patiënt, tegen medisch advies 
in, naar huis gegaan met extra begeleiding. 

Voor de blauwe verkleuringen op de onderarm die op het consultatiebureau worden gezien 
heeft de moeder geen verklaring. De jeugdarts twijfelt tussen een onderliggende ziekte en 
toegebracht letsel. De jeugdarts acht een accidentele oorzaak onwaarschijnlijk omdat patiënt 
op deze leeftijd nog niet zelf in botsend contact kan komen met de omgeving [5]. Hierop 
wordt hij verwezen naar de kinderarts. 

Bij de kinderarts geven de ouders als mogelijke verklaring dat hun zoontje bij veel mensen 
op schoot heeft gezeten. Bij lichamelijk onderzoek ziet de kinderarts 4 onderhuidse 
roodblauwe plekken. Deze plekken liggen in één lijn op de volaire zijde van de onderarm 
met naar schatting 1-2 cm tussenruimte en bestrijken gezamenlijk twee derde van de lengte 
van de onderarm. De meest proximale plek, vlak bij de elleboog, is driehoekig van vorm met 
de punt in de richting van de elleboog. De overige 3 plekken zijn min of meer rond en 
hebben een geschatte diameter van 0,5-1 cm. Het lichamelijk onderzoek toont verder geen 
afwijkingen. 

Aanvullend wordt de skeletstatus bepaald. De radioloog ziet op de röntgenfoto’s een los 
botfragmentje van het proximale femur links, sterk verdacht voor een metafysaire 
hoekfractuur, en adviseert om dit opnieuw te laten beoordelen door een gespecialiseerde 
kinderradioloog. Een metafysaire hoekfractuur heeft een hoge specificiteit voor 
kindermishandeling [1]. 

Vanwege de twijfel over de oorzaak lijkt gespecialiseerde kindergeneeskundige en 
forensische kennis nodig. Mede gezien het advies van de radioloog om de skeletstatus te 
laten herbeoordelen, schakelt de kinderarts het LECK in. Het LECK concludeert dat de blauwe 
verkleuringen onderhuidse bloeduitstortingen zijn, in een patroon dat niet tot een voorwerp 
te herleiden is. Op de skeletfoto is inderdaad een afwijking zichtbaar bij het proximale deel 
van het linker femur die verdacht is voor een metafysaire hoekfractuur of een fractuurtype 2 
volgens Salter en Harris. Een metafysaire hoekfractuur kan ontstaan door hardhandig trekken 
aan of draaien van een extremiteit, en soms ook bij een fors schudincident (‘shaken baby 
syndrome’)[6]. 

Afgezien van de hoekfractuur tonen de skeletfoto’s geen afwijkingen. Een geboortetrauma 
lijkt onwaarschijnlijk. Gezien het ontbreken van een verklaring voor de huidafwijkingen, de 
leeftijd van het kind, het patroon van de onderhuidse bloeduitstortingen en de afwijking op 
de röntgenfoto is het letsel veel waarschijnlijker toegebracht dan accidenteel. Het LECK 
adviseert om de skeletstatus na 2 weken opnieuw te bepalen, om fracturen die eerst niet 
zichtbaar waren alsnog te kunnen diagnosticeren – callusvorming is namelijk te verwachten 
na 14 dagen – en een melding te doen bij Veilig Thuis voor het opstellen van een 
veiligheidsplan. 
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Beschouwing 
Als een arts kindermishandeling vermoedt, is hij of zij verplicht te handelen volgens de 
KNMG-meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’[7]. In stap 2 van de meldcode 
wordt expliciet de mogelijkheid genoemd om advies te vragen aan een deskundige op het 
gebied van letselduiding [7]. Deze raadpleging kan met anonieme persoonsgegevens en is te 
vergelijken met consultatie van andere specialismen in het kader van diagnostiek of 
behandeling. In Nederland wordt deze raadpleging ‘inzet forensisch-medische expertise voor 
kinderen’ (inzet FMEK) genoemd [8]. Het gaat hierbij om het duiden van het letsel met grote 
zorgvuldigheid en wetenschappelijke kennis. Overigens is ook in stap 1 van de meldcode al 
duiding van letsel aan de orde: is het letsel een aanwijzing voor kindermishandeling? 

 

Forensisch-medische expertise voor kinderen 
In Nederland zijn verschillende organisaties met forensisch-medische expertise voor 
kinderen. Zo kan men terecht bij vertrouwensartsen van Veilig Thuis, bij de regionale 
forensisch arts, bij de regionale kinderarts die extra geschoold is (WOKK-cursus; 
www.sshk.nl), bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling, bij het Nederlands 
Forensisch Instituut en sinds 2014 ook bij het Landelijk Expertise Centrum 
Kindermishandeling (LECK; www.leck.nu) (tabel 1). 

 

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling  
Het LECK is het eerste centrum waar geïntegreerde (kinder)geneeskundige en forensisch-
medische expertise aanwezig is, door de samenwerking van academische kinderziekenhuizen 
in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut. Deze 
geïntegreerde expertise is vooral belangrijk bij complexe meervoudige letsels en als naast 
letselduiding ook medische zorg noodzakelijk is. De gecombineerde letselduiding door 
forensisch artsen en kinderartsen en advisering over noodzakelijke medische zorg is het 
essentiële verschil tussen het LECK en andere organisaties waar letselduiding gevraagd kan 
worden (zie tabel 1). 

Het LECK is 24h per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor zorgprofessionals – huisartsen, 
jeugdartsen, kinderartsen et cetera – via één landelijk telefoonnummer. De zorgprofessional 
kan advies vragen, waarbij het LECK schriftelijk advies geeft aan de adviesvrager; de 
adviesvrager blijft dan zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening. Verwijzen naar het LECK 
voor een consult is eveneens mogelijk. Het kind wordt dan op een van de 3 LECK-locaties 
(AMC, Erasmus MC, UMCU) gezien door een LECK-kinderarts. 

Het LECK beperkt zich tot letselduiding; voor de veiligheid blijft Veilig Thuis het eerste 
aanspreekpunt. Het belang van de inzet van deze gecombineerde expertise blijkt uit de 
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casussen die wij in deze klinische les beschrijven. Bij patiënten A en B zorgde de 
geïntegreerde aanpak dat een vermoeden van kindermishandeling verworpen kon worden. 

 

Tabel 1. Instanties waar forensisch-medische expertise voor kinderen (FMEK) geboden wordt 
 

instantie* wie vraagt 
advies? 

bereikbaarheid 
van FMEK 

beschikbare disciplines voor 
letselduiding en 
expertiseniveau 

DNA-
onderzoek 
en pro-
Jusititia-
rapportage 

medische 
zorg 

financieri
ng 

vertrouwensarts van 
Veilig Thuis 

0800-2000 
www.vooreenveiligthuis.

nl 

iedereen binnen 
  kantooruren + 
buiten  
  kantooruren 

+/- 

vertrouwensartsen zijn getraind 
(o.a. WOKK) en kennen de 
regionale kaart 

- - gemeente 

regionale forensisch arts politie, OM of 
arts 

24/7 WOK FA-getrainde forensisch 
artsen zijn in elke regio 
aanwezig 

+ - politie 

regionale kinderarts in 
de tweede of derde 
lijn 

zorgprofessional 24/7 WOKK-getrainde kinderartsen 
zijn in elke regio aanwezig 

overige disciplines wisselend 
aanwezig 

- + zorg (DOT) 

FPKM 
030-275 82 92 
www.fpkm.nl 

politie, OM of 
zorgprofessional 

binnen 
kantooruren + 

buiten 
  kantooruren 

+/- 

forensisch artsen, altijd met 
specialisatie kinderen 

+ - politie of 
ministerie 
van VWS 

NFI 
070-888 69 08 
kinderconsult@nfi.minve

nj.nl 

politie, OM of 
zorgprofessional 

NFI-artsen via 
LECK of politie 

forensisch artsen, altijd met 
specialisatie kinderen 

+ - ministerie 
van 
Veiligheid 
en Justitie 

LECK 
0900-444 54 44 
www.leck.nu 

zorgprofessional 24/7 kinderartsen (extra geschoold) 
alle andere benodigde 

specialismen zijn aanwezig 
altijd forensisch arts van NFI 

betrokken 

- + ministerie 
van 
VWS 

zorg (DOT) 

DOT = dbc’s op weg naar transparantie; FMEK = forensisch medische expertise voor kinderen; FPKM = Forensische Polikliniek  
Kindermishandeling; LECK = Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling; NFI = Nederlands Forensisch Instituut; OM =  
Openbaar Ministerie; WOK FA: Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Forensisch Artsen; WOKK:  
Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen. 
* Sommige ziekenhuizen werken nauw samen met de forensisch artsen, zodat de verschillende taken op één locatie en in één  
onderzoek uitgevoerd kunnen worden. 

 

 

Eerste resultaten LECK 
Alle gegevens van het LECK worden anoniem opgeslagen in een database. In de periode van 
14 december 2014 tot 15 juli 2016 werden 367 kinderen beoordeeld. Deze beoordelingen 
bestonden uit adviesvragen (n = 238) en consulten (n = 129). De mediaan van de leeftijd lag 
bij 2,0 jaar (interkwartielafstand: 0,0-7,0) en 46% was jongen. De belangrijkste reden voor 
contact was de aanwezigheid van letsels, huidafwijkingen of andere lichamelijke afwijkingen 
(67%; tabel 2). Bij 45% van deze kinderen werden hematomen gezien. 
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Het LECK concludeerde dat bij 140 kinderen (38%) mogelijk tot vrijwel zeker sprake was van 
kindermishandeling (tabel 3). In deze groep van 140 kinderen werd voornamelijk fysieke 
kindermishandeling gediagnosticeerd (n = 128). Fysieke verwaarlozing (n = 12) was daarna 
de meest voorkomende diagnose, gevolgd door seksueel misbruik (n = 10), emotionele 
mishandeling (n = 9) en emotionele verwaarlozing (n = 5). Bij 6 kinderen was sprake van 
huiselijk geweld. Een diagnose ‘kindermishandeling’ kon bij 14% van de kinderen vrijwel 
zeker uitgesloten worden, bijvoorbeeld omdat een ziekte alle letsels kon verklaren. 

Vaak was het noodzakelijk om meerdere specialismen bij de diagnostiek te betrekken om tot 
een conclusie te komen (tabel 4). Een voorbeeld daarvan is de casus van patiënt C, bij wie de 
gecombineerde inzet van forensische kinderradiologie, forensische geneeskunde en 
kindergeneeskunde leidde tot een vrijwel zekere diagnose ‘kindermishandeling’. 

 

Onderzoeksprioriteiten 
De patiënten in deze klinische les en de eerste resultaten van het LECK laten zien dat er 
behoefte is aan overleg wanneer bij een kind toegebracht letsel vermoed wordt, en dat dit 
overleg vermoedens kan bevestigen dan wel ontkrachten. Het opslaan van de casussen in 
een database maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek naar letselkenmerken te 
doen en bijvoorbeeld een eerste stap te zetten in het ontwikkelen van klinische beslisregels. 

 

Dames en Heren, het gebeurt nog vaak dat artsen kindermishandeling niet herkennen [9-
11]. Als er een vermoeden is van kindermishandeling, kan het lastig zijn om de aard van het 
letsel te bepalen. Wanneer twijfel bestaat over de oorzaak van het letsel zorgt de inzet van 
geïntegreerde (kinder)geneeskundige en forensisch-medische expertise voor kinderen voor 
wetenschappelijk onderlegde adviezen over de mogelijke oorzaak en de vervolgstappen. Bij 
de 3 kinderen die wij in deze klinische les beschrijven, werd advies gevraagd aan het LECK. 
Hun casussen laten zien dat geïntegreerde expertise toegevoegde waarde heeft voor de zorg 
voor kinderen bij wie mishandeling wordt vermoed. 
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Tabel 2. Demografische gegevens en kenmerken van de kinderen over wie het LECK in de 
periode december 2014-juli 2016 werd geconsulteerd, weergegeven voor alle kinderen en 
voor de groep kinderen met mogelijk tot vrijwel zeker kindermishandeling 

kenmerk totale 
populatie 
(n = 367) 

mogelijk tot vrijwel zeker 
kindermishandeling* 
(n = 140) 

 n (%) n (%) 
geslacht†     
 jongen 163 (46) 67 (49) 
 meisje 193 (54) 70 (51) 
leeftijdsgroep†     
 ≤ 4 jaar 237 (66) 102 (74) 
 5-11 jaar 87 (24) 22 (16) 
 12-20 jaar 37 (10) 13 (10) 
reden voor contact‡     
 letsel, huidafwijkingen, 

lichamelijke afwijkingen 
246 (67) 106 (77) 

 radiologische 
afwijkingen  

108 (29) 48 (35) 

 gedragssignalen of -
symptomen, 
risicofactoren 

82 (22) 17 (12) 

 afwijkende bevindingen 
bij andere onderzoeken 

14 (4) 7 (5) 

 
* Mogelijk kindermishandeling (n = 60), waarschijnlijk kindermishandeling (n 

= 55) en vrijwel zeker kindermishandeling (n = 25). 
† Van 11 kinderen is geen geslacht bekend en van 6 kinderen is geen leeftijd 

bekend. 
‡ Per kind zijn meerdere redenen mogelijk. 
 

 

 

Tabel 3. Conclusie van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling over de oorzaak 
van het letsel bij 367 kinderen 

conclusie* (z.o.z.) n (%) 
vrijwel zeker kindermishandeling† 25 (7) 
waarschijnlijk kindermishandeling‡ 55 (15) 
mogelijk kindermishandeling§ 60 (16) 
onwaarschijnlijk kindermishandeling|| 93 (25) 
vrijwel zeker geen kindermishandeling¶ 51 (14) 
geen letsels of afwijkingen aanwezig bij lichamelijk of 

aanvullend onderzoek 
54 (14) 

nog onduidelijk, verdere acties zijn geadviseerd om de 
diagnose kindermishandeling te kunnen bevestigen of te 
verwerpen 

35 (9) 

 

 Integrated expertise 

 

 
147

Tabel 2. Demografische gegevens en kenmerken van de kinderen over wie het LECK in de 
periode december 2014-juli 2016 werd geconsulteerd, weergegeven voor alle kinderen en 
voor de groep kinderen met mogelijk tot vrijwel zeker kindermishandeling 

kenmerk totale 
populatie 
(n = 367) 

mogelijk tot vrijwel zeker 
kindermishandeling* 
(n = 140) 

 n (%) n (%) 
geslacht†     
 jongen 163 (46) 67 (49) 
 meisje 193 (54) 70 (51) 
leeftijdsgroep†     
 ≤ 4 jaar 237 (66) 102 (74) 
 5-11 jaar 87 (24) 22 (16) 
 12-20 jaar 37 (10) 13 (10) 
reden voor contact‡     
 letsel, huidafwijkingen, 

lichamelijke afwijkingen 
246 (67) 106 (77) 

 radiologische 
afwijkingen  

108 (29) 48 (35) 

 gedragssignalen of -
symptomen, 
risicofactoren 

82 (22) 17 (12) 

 afwijkende bevindingen 
bij andere onderzoeken 

14 (4) 7 (5) 

 
* Mogelijk kindermishandeling (n = 60), waarschijnlijk kindermishandeling (n 

= 55) en vrijwel zeker kindermishandeling (n = 25). 
† Van 11 kinderen is geen geslacht bekend en van 6 kinderen is geen leeftijd 

bekend. 
‡ Per kind zijn meerdere redenen mogelijk. 
 

 

 

Tabel 3. Conclusie van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling over de oorzaak 
van het letsel bij 367 kinderen 

conclusie* (z.o.z.) n (%) 
vrijwel zeker kindermishandeling† 25 (7) 
waarschijnlijk kindermishandeling‡ 55 (15) 
mogelijk kindermishandeling§ 60 (16) 
onwaarschijnlijk kindermishandeling|| 93 (25) 
vrijwel zeker geen kindermishandeling¶ 51 (14) 
geen letsels of afwijkingen aanwezig bij lichamelijk of 

aanvullend onderzoek 
54 (14) 

nog onduidelijk, verdere acties zijn geadviseerd om de 
diagnose kindermishandeling te kunnen bevestigen of te 
verwerpen 

35 (9) 

 

        



Chapter 6  

 

 
148 

* Bij 6 kinderen was sprake van een dubbele conclusie. 
† Bijvoorbeeld wanneer een ouder zelf aangeeft het kind mishandeld te hebben. 
‡ Bijvoorbeeld hersenletsel met daarbij subdurale hematomen, retinabloedingen en 

ribfracturen. 
§ Bijvoorbeeld lineaire pariëtale schedelfractuur zonder hersenletsel en zonder melding van de 

toedracht. 
|| Bijvoorbeeld een type fractuur dat vaak in het kader van accidenteel letsel gezien wordt met 

een passende verklaring. 
¶ Bijvoorbeeld wanneer alle afwijkingen verklaard kunnen worden door een ziekte. 
 

 

Tabel 4. Inzet van verschillende specialismen bij de consultatie van het Landelijk Expertise 
Centrum Kindermishandeling wegens een vermoeden van kindermishandeling 

vorm van expertise n* 

kindergeneeskunde 367 

forensische geneeskunde 367 

forensische kinderradiologie 105 

orthopedagoog specialist kindermishandeling 36 

kinderdermatologie 30 

maatschappelijk werk 30 

kinderoogheelkunde 28 

kinderneurologie 16 

psychotraumacentrum  14 

overig (bijvoorbeeld microbiologie, 

hematologie, gynaecologie) 

38 

 

* De gegevens betreffen in totaal 367 kinderen; inzet 

van meerdere specialismen bij één kind is mogelijk. 
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General discussion 

In this thesis the diagnostic value of the screening instrument SPUTOVAMO-R2 for child 
abuse was assessed at out-of-hours primary care (OOH-PC) locations. The effectiveness of a 
screening protocol in the OOH-PC with checklists for child abuse was determined, and finally 
the first results of a national expertise center for child abuse were described. Two guidelines 
concerning specific child abuse topics have been developed. All of this to improve the 
current care for children who are a victim of abuse. However, some crucial questions on this 
topic remain: is the SPUTOVAMO-R2 checklist a screening instrument, a diagnostic test, or 
neither of these? And, regarding the low detection rate of child abuse, is the OOH-PC the 
prime location for screening for child abuse?  

 

Socio-political changes  

To reflect on the findings in this thesis, it is important to know in what kind of socio-political 
climate our studies have been conducted. We mainly focused on increasing the awareness of 
child abuse in the OOH-PC, which will be influenced by multiple factors including factors 
beyond our interventions. Those external factors can inter alia be of social and political 
character. Firstly, due to the low detection rate of child abuse in the OOH-PC, the Dutch 
Health Care Inspectorate obligated health professionals to work with a screening instrument 
for child abuse at OOH-PC services and emergency departments, since 2011 [1;2]. This 
obligation had consequences for our study design. Preferably, our primary research question 
- the efficacy of a screening instrument in detecting child abuse - should be studied with a 
randomized controlled study design. With the nationwide implementation of a screening 
instrument, we had to decide for another potentially less convincing design. Secondly, since 
2013 the law (Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) forces 
professionals working with children or parents, to act according a reporting code when there 
is a suspicion of child abuse [3]. For medical doctors, this resulted in the reporting code as 
shown in chapter 3. Furthermore, health care facilities were obligated to provide necessary 
training/education on child abuse for their employees [4]. Lastly, it is advised to have a 
dedicated officer for the child abuse topic in the health care facility. This dedicated officer 
assists health professionals when there is a suspicion of child abuse, but is also responsible 
for improving the awareness of child abuse.  

With this background, it is not possible to fully attribute our findings in chapter 3 and 4 to 
the interventions assessed (i.e. screening protocol and screening instrument). Those external 
factors might also have led to an increased awareness of child abuse, resulting in increased 
(correct) suspicions of child abuse among the general practitioners and adequate actions in 
case of child abuse. 
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Diagnostic testing versus screening  

Screening and diagnostic testing differ in multiple aspects. One relevant aspect is the 
initiative of testing. A diagnostic test is performed after deliberation between patient and 
physician, and is primarily initiated because of specific (diagnostic) problems and request of 
a patient [5;6]. The pros and cons of a diagnostic test are weighted for the individual patient, 
and the decision to test is based on the presumed effectiveness of the outcome of the test 
for treatment and prognosis of this individual patient. Screening, on the other hand, is not an 
individual based decision; it is a test performed among the entire population or a subgroup, 
and is population-based [6].  

Screening is used to identify a disease or condition in seemingly healthy patients [7]. An 
example is the neonatal heel prick screening, performed in the first week of life, to early 
detect possible severe diseases (e.g. cystic fibrosis)[8]. After screening, a diagnostic work-up 
is necessary to establish the final diagnosis.  

In the Netherlands, medical doctors are obligated to use a screening instrument for child 
abuse at OOH-PC services and emergency rooms [1;2]. This screening should foster early 
detection of child abuse. In this thesis, the SPUTOVAMO-R2 checklist was applied for all 
children attending the OOH-PC services. When a child visits the OOH-PC service, we can 
assume this is for a complaint or injury. Because a complaint or injury is mostly the start of a 
diagnostic process, can we consequently conclude that this checklist is actually a diagnostic 
test related to this complaint or injury? Or is the screening for child abuse performed 
independently of the complaint or injury? 

Independent of the application of a test in the context of screening or diagnosing, a test has 
determinants of accuracy. This is expressed in the accuracy of identifying patients with a 
disease (sensitivity) and patients without a disease (specificity) (table 1)[9]. Firstly, the 
prevalence of the disease determines the pretest probability. Then, the positive outcome of a 
test will increase the probability of disease and the negative outcome of a test will decrease 
the probability of disease, in persons with a positive or negative test result. Together with the 
severity of the disease, the impact of the test on the patient, the feasibility of the test, and 
the possible treatment options, a decision will be made on the effectiveness of the test, and 
if it should be used in practice. 
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Table 1. Diagnostic value tabulation  

 Disease/condition present Disease/condition absent  
Test positive A (true positives) B (false positives) PPV = A/(A+B) 
Test negative C (false negatives) D (true negatives) NPV = D/(C+D) 
 Sen = A / (A+C)   Spec = D / (D+B)  
Sen = Sensitivity, Spec = Specificity, PPV = Positive Predictive Value, NPV =Negative Predictive Value 

 

The SPUTOVAMO-R2 checklist may have some characteristics of a diagnostic test, however it 
is clearly intended as a screening instrument. For the foundation of reasonable screening, the 
criteria of Wilson and Jungner apply [10]. Again, treatment options play an essential role. But 
in the case of screening, the disease sought for should also be an important health problem 
(as is the case with child abuse). Furthermore, the screening test should be quick and easy, 
and may be less sensitive and specific than a diagnostic test [11]. A high false negative rate 
would not be acceptable, but a higher false-positive rate than in a diagnostic test might be 
accepted (table 1)[12]. Therefore, further diagnostic evaluation after screening is often 
needed to determine if the patient indeed has the condition screened for [10]. In 2008, extra 
criteria for sensible screening were formulated by the World Health Organization, besides 
the criteria of Wilson and Jungner [13]. The SPUTOVAMO-R2 checklist meets a number of 
those 10 criteria of the World Health Organization, namely: response to a recognized need; 
screening among a clear target group; and screening as a part of a protocol (table 2). 
However, it does not meet the criterion of a proven effectivity of the screening test. 
Furthermore, the cost-effectiveness of this screening for child abuse at OOH-PC services is 
not yet determined; one of the criteria of Wilson and Jungner [10]. Without the proven 
effectivity of the SPUTOVAMO-R2 checklist, can this checklist even be used as a screening 
test for child abuse in the OOH-PC? 

 

Table 2. Revisited screening criteria (World Health Organization)[13] 

1. The screening programme should respond to a recognized need 
2. The objectives of screening should be defined at the outset 
3. There should be a defined target population 
4. There should be scientific evidence of screening programme effectiveness 
5. The programme should integrate education, testing, clinical services and programme 

management 
6. There should be quality assurance, with mechanisms to minimize potential risks of screening 
7. The programme should ensure informed choice, confidentiality and respect for autonomy 
8. The programme should promote equity and access to screening for the entire target population 
9. Programme evaluation should be planned from the outset 
10. The overall benefits of screening should outweigh the harm 
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Effectiveness of the checklist 

In this thesis, we showed the low effectiveness of SPUTOVAMO-R2 checklist as a diagnostic 
test (chapter 5). Pre- and posttest probabilities for absence or presence of disease (child 
abuse) hardly differ, especially for a negative test result [14]. The pretest probability 
(prevalence of child abuse) is 0.01 in the OOH-PC. The positive posttest probability is 0.08 
and the negative posttest probability is 0.0086 (calculated with data from chapter 5)[14].  

Before we dispute on the possible reasons for this low effectiveness of the checklist, the 
limitation of the used reference tests should be discussed. In chapter 3 and chapter 5, the 
predictive value(s) of the SPUTOVAMO-R2 for child abuse were assessed, but with different 
reference tests. In chapter 3, a multidisciplinary team determined the probability of child 
abuse (only in screen positives), whereas in chapter 5 a report to child protection services 
(CPS) was used as reference test. There is no gold standard (error free classification) for a 
diagnosis of child abuse, and with those different reference tests an attempt was made to 
come as close to the true classification as possible [15]. We acknowledge this is a limitation 
in both studies. When there is no gold standard in a diagnostic study, it is for example 
possible to use a consensus diagnosis in a multidisciplinary setting, or to use a single 
reference standard; which is seen as the best available method to come to a conclusion on 
the presence or absence of a disease [15;16]. When comparing the outcomes of those two 
studies with different reference tests, a higher percentage of true positive outcomes on the 
SPUTOVAMO-R2 was found with a multidisciplinary assessment. The multidisciplinary team 
concluded that there was child abuse in 24 of the 108 screen positives (22%), in contrast to a 
report to CPS in 9 out of the 108 (8%). This difference might be explained by two factors. 
First, the possible incorporation bias of the multidisciplinary assessment (chapter 3). The 
multidisciplinary team was not blinded for the test outcome, which could have led to an 
overestimation of the child abuse cases [17]. Second, without the obligation to report to CPS 
and the option to implement care, cases might not have been reported to CPS (chapter 5). 
Although both references tests have their limitations, we think that the reference test of a 
report to CPS was the most reliable reference test. Furthermore, the reference test of a report 
to CPS was tested for the screen positives and negatives (chapter 5). Consequently, it was 
possible to assess the diagnostic value, and thus effectiveness of the checklist. Also, in the 
Netherlands, a confirmed report to CPS is acknowledged as a reference standard for the 
diagnosis of child abuse. Therefore, the use of a report to CPS could serve as a valid 
reference test (with respect to all the limitations as described in chapter 5) to determine the 
effectiveness of the SPUTOVAMO-R2 checklist for child abuse. 

We can speculate about the reasons for the low accuracy of the SPUTOVAMO-R2 checklist. 
First, with the low prevalence of child abuse in the OOH-PC, the pretest probability is low 
and this often results in a high false positive rate of the test [18]. However, the true 
prevalence of child abuse is expected to be higher than the prevalence we calculated on 
basis of the reports to CPS, with a prevalence ranging between 1-16% [19;20]. Second, an 
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important reason is likely the broad definition of child abuse including all types, ranging 
from physical abuse to emotional neglect, with an enormous range of possible presenting 
symptoms. With such a broad outcome definition it is difficult to develop a test which is very 
sensitive. The third reason is the fact that the prevalence of emotional neglect is much higher 
than of physical abuse [21;22]: during a one-time encounter at the OOH-PC service, it is 
nearly impossible to recognize a repetitive pattern of neglectful acts [23]. So, although 
neglect is incorporated in the outcome (child abuse), it is not possible at OOH-PC services to 
gather enough signals (over time) for this type of child abuse. And last, skills of health 
professionals and confidence regarding this subject might be a compromising factor [24]. 
But, also with training in the OOH-PC (chapter 4), the detection rate remains low. Even if 
health professionals feel more competent, the suspicions of child abuse will not increase 
(chapter 4). Limitations such as fear of a wrong accusation and attitude could be of influence 
on this (chapter 4)[25].  

The most promising possibility to increase the diagnostic accuracy of the SPUTOVAMO-R2 
checklist, seems to apply the test only in children suspected of inflicted injury. Sittig et al. 
showed the possibility of using the SPUTOVAMO-R checklist for only physical injury at 
emergency departments [26]. The SPUTOVAMO-R checklist has rather good diagnostic 
accuracy, at least for a negative test result (100% negative predictive value)[26]. This is mainly 
due to the narrowing of the diagnostic outcome into inflicted injury, instead of the broad 
definition of child abuse. However, its positive predictive value is very low (3%), dictating a 
thorough diagnostic process after positive testing. Consequently, even with narrowing of the 
outcome into inflicted injury, the SPUTOVAMO checklists are not suitable as a screening test. 
Indeed, it may even mislead the health professional, trusting on the outcome of a test, with 
possible harm for child and parents when misdiagnosed either way (child abuse or no child 
abuse). We therefore strongly advocate not to apply the SPUTOVAMO-R2 checklist as a 
screening test in the OOH-PC.  

 

Prime location for screening 

Despite all the factors that makes an OOH-PC service an important location for recognition 
of child abuse, the detection rate remains low, even with a checklist and training (chapter 
4,5). It is questionable if this actually is the most suitable location for screening. Other health 
care locations which can be considered for generic screening for child abuse with a checklist 
are preventive child health care services, primary health care centers and outpatient pediatric 
clinics.  

In the Netherlands, first line care is provided in primary health care centers. Generally, the 
general practitioner knows not only the child, but the entire family and background of the 
child. Hence, they know the health status and risk factors of the parents. Also, they have an 
overview of all (health) professionals involved in the care for the child. Thus, the advantage 
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of screening for child abuse at primary care services could be that the general practitioner 
has more information than other health professionals. Consequently, the general practitioner 
has the possibility to interpret the screen positive and screen negative results in the light of 
previous findings and other information. However, when it concerns an injury, it can also be 
crucial to determine the cause without information on risk factors, to facilitate an unbiased 
conclusion (chapter 6). Or another downside of knowing the family, is the possibility of 
having a friendly open relationship with parents, which can result in a blind spot for abuse 
[27]. Also, it is understandable that general practitioners are defensive when it comes to 
discussing a suspicion of child abuse with child and parents, because of the health 
professional – patient relationship. Thus, all barriers presented in chapter 4 might be 
applicable to even a larger extent in a primary health care day practice setting. Education 
might partially solve these barriers, together with the introduction of a dedicated officer for 
child abuse at primary care services. But the lack of a validated screening instrument and the 
doubtfulness that a valid screening instrument could be developed, makes systematic 
screening at primary care services a difficult goal to be realized. 

Regular contact moments with the child as well as also medical knowledge appears to be 
essential in recognizing child abuse (chapter 6). General practitioners in primary health care 
centers and pediatricians in outpatient clinics do not see children on a regular basis. In the 
preventive child health care there is contact with the child – and family – on a regular basis, 
and with adequate education the child health doctors might be the key to early recognition 
[28]. Therefore, we wondered if generic screening in the preventive child health care would 
be more effective in that setting than in the OOH-PC.  

The preventive child health care provides preventive care for all children in the  
Netherlands [28]. The preventive child health care (e.g. well-baby clinics) are assumed to see 
every child on a regular basis between the age of 0-18 years [28]. Before the age of 4, there 
will have been 15 contact moments in total, of which ten took place in the first year [28]. The 
child health doctors follow the development of children on physical, mental, social and 
cognitive  
level [28]. In the Netherlands, almost all children attend those regular contact moments. In 
the first year of life, 95% of the children will visit the preventive child health care [29]. With 
those regular contact moments, it might be possible to early identify a child abuse case. In 
addition, the child health doctors might also be in a position to early detect risk factors and – 
hopefully – prevent child abuse. However, also the preventive child health care struggles with 
recognition of child abuse [30]. According to data of the Dutch CPS, hospitals and 
educational facilities more often report a child to CPS than the preventive child health care 
[21]. The studies of Schols et al. and Visscher et al. show important barriers in the detection 
and reporting of child abuse in the preventive child health care, such as uncertainty about 
the evidence for abuse and fear of being wrong [27;31]. Proposed methods to reduce those 
barriers and foster the early identification of populations at risk, are (more) education and 
screening instruments [27]. One screening instrument studied in the preventive child health 
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care is the SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids)[32;33]. This instrument is 
filled in by nurses during home visits or at well-baby clinics for the younger aged children 
(around 18 months old). Goal of the SPARK is to assess concerns and care needs of parents 
in a structured interview, so one can start appropriate care if needed. The risk assessment of 
the SPARK has a high negative predictive value for a report to CPS, but a low positive 
predictive value [34]. Also, the SPARK was not primarily developed to use it as a method to 
screen children for abuse but as a method to assess health care needs [34]. In 2016, a 
guideline on secondary prevention of child abuse in the preventive child health care was 
published [35]. Although it is an extensive guideline, it mainly provides global information on 
risk factors; a valid generic screening tool or a diagnostic test to determine child abuse for 
the individual child is not given. Another point is that the preventive child health care sees 
children mainly under the age of 4. So, when a child is older there will be less moments to 
notice an unsafe situation. Additionally, it is reasonable to think that children in the high risk 
group for abuse, are the children who will not visit the preventive child health care. To 
summarize, the preventive child health care has some advantages in comparison to the 
OOH-PC services to screen for child abuse, such as the regular contact moments and contact 
with nearly all children from a young age. This guarantees access to screening for almost the 
entire target population (table 2). However, it is very unlikely that it will be possible to 
develop a screening test that is capable of diagnosing child abuse (in the broad sense) with 
sufficient accuracy in the preventive child health care [35]. It might be useful to apply 
instruments with another primary goal, such as the SPARK; with prevention of child abuse as 
an important ‘side-effect’.  

All health professionals working with children and parents have a responsibility in taking 
care of a safe environment for children to grow up in (on physical, mental and social level) 
(Convention on the Rights of the Child (IVRK))[36]. We discussed whether the OOH-PC 
should be the main location for generic screening for child abuse. The obligation to prevent 
and early detect child abuse on one side (IVRK)[36], but the impossibility to accurately detect 
child abuse on the other side (with as consequence low detection rates), is probably a 
problem in all different levels of child care [22;24;27;37]. We doubt whether it is at all 
possible to develop a valid generic screening instrument. Transferring screening to another 
setting does not solve the problem of the broad outcome definition with an enormous set of 
presenting symptoms. An invalid screening instrument can have major consequences for the 
false screen outcomes. A false negative outcome means missing a child abuse case, and no 
possibility to prevent any further harm for the child. The necessity to prevent false negatives 
as much as possible, leads consequently to the most sensitive instrument with a higher 
chance of false positive outcomes. A false positive outcome means a wrong assessment of 
child abuse, with possibly emotional burden for child and family if communication skills fail. 
Furthermore, it will possibly have a negative influence on the patient – professional 
relationship [27;31]. These negative consequences of an incorrect suspicion might be 
minimized with training in communication, and education to increase the competencies of 
health professionals (chapter 4). In the guidelines (chapter 2) we provided consensus based 
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recommendations for communication (no part of this thesis; 
www.nvk.nl/kwaliteit/richtlijnenoverzicht). Also, we are currently developing an application 
for the guideline on bruising, which will incorporate the recommendations for 
communication.  

In conclusion, instead of trying to improve the current generic screening instruments, it 
appears more effective to focus on other possibilities to determine a child abuse case in 
emergency medical care, such as diagnostic tests for specific injuries, which is only applied in 
the case of that injury. An example is the decision rule for bruises developed by Pierce et al., 
which provides a conclusion on the suspicion of abuse (low or high) based on information of 
the age of the child, the location of the bruise and confirmation of an accident (chapter 
2b)[38]. Another example is the development of a scoring system for abusive head trauma, 
and whether further diagnostic evaluation (with computed tomography) is necessary [39]. Or, 
diagnostic evaluation with a skeletal survey for young children presenting with a fracture; 
where multiple or specific fractures can increase the likelihood of child abuse [40;41]. 
Furthermore, parental risk factors are a strong predictor for child abuse [23;42]. The Hague 
protocol showed that referring children to CPS when parents attended the emergency 
department for intimate partner violence, suicide attempt or serious psychiatric disorder, or 
serious substance abuse, gives a high positive predictive value of 91% for child abuse [42].  

Depending on the health care service, different tools for the prevention and detection of 
child abuse (e.g. checklist for parental risk factors or checklist for specific injuries) can be 
applied. With the designation of different levels of child abuse care to different (health) 
professionals, it is important to have one central person/institution for integrating all 
available information. Regarding the detection of child abuse in the OOH-PC, training and 
reminder checklists for health professionals working in the OOH-PC are proven useful, and 
should therefore not be replaced till further research indicates differently (chapters 2a, 4). 
Therefore, we can recommend the SPUTOVAMO-R2 checklist only as an awareness tool for 
child abuse, including ‘child abuse’ as a possible differential diagnosis in any problem 
presented in the OOH-PC. 

 

Future perspectives 

Early detection of child abuse is important. Maybe even more essential is the prevention of 
unsafe situations for children, for instance with the promotion of adequate understanding of 
child caregiving [19;43]. It is therefore thinkable that different instruments for different health 
services are used and (further) developed. Furthermore, a case of child abuse is not solved 
with a diagnosis; follow up and adequate care for child and family is of high priority [43]. 

Further research should involve the development of clinical prediction rules and tests for 
specific injuries [44-46]. With a higher prevalence of emotional neglect than physical abuse, 
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it is also important to study potential detection methods for neglect. It should be considered 
if the obligated use of a generic screening instrument for child abuse may be substituted by 
the obligation to use an awareness tool in the OOH-PC. Therefore, the cost-effectiveness of 
the use of an instrument as a tool to increase the awareness of child abuse should also be 
assessed. At least it should be clear to the medical doctors – who are obligated to use those 
screening instruments – what the limited validity of those checklists means and how to 
interpret the screen outcomes.  

 

Concluding remarks 

With the high burden of child abuse, it is not a question if we should foster early detection of 
child abuse, but more how we should foster this to enhance the results. We propose to use 
the SPUTOVAMO-R3 checklist only as an awareness tool for child abuse in the OOH-PC. We 
plea for investing in the development of accurate diagnostic tests for specific injuries, and 
one nationwide awareness protocol for the emergency care setting. We think that diagnostic 
tests limited to specific injuries are more desirable than to obligate health professionals to 
work with a screening instrument for child abuse with very limited effectiveness and possible 
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Summary 

Child abuse is a serious global health problem. This thesis focused on – improving – the 
detection of child abuse in the out-of-hours primary care (OOH-PC). The main aim was to 
assess the diagnostic value of the screening instrument SPUTOVAMO-R2 for child abuse. 

With unanswered, but relevant, questions about signs for abuse in the child health care, two 
guidelines were developed. In chapter 2 those two guidelines are described. In chapter 2A, 
a guideline on screening for child abuse shows us that studies on screening instruments for 
child abuse are of low to very low quality. Also, these screening instruments are of moderate 
validity. It is recommended to use a screening instrument for child abuse at emergency 
rooms and OOH-PC services, but with the comment that the professional using it should be 
aware of the moderate validity. It is preferable to screen for child abuse with the shortest 
screening instrument (SPUTOVAMO-R3), with comparable (moderate) validity as longer 
screening instruments. Furthermore, it shows us that education about child abuse - such as 
self-instruction kit, reminder flowchart, checklist, e-learning or lessons - increases the clinical 
performance, self-efficacy and confidence, documentation in the file of the child and 
knowledge about suspicions of child abuse for health professionals. In chapter 2B, a 
guideline providing evidence-based recommendations on which bruises are suspicious for 
inflicted injury is given. Recommendations concern child characteristics (e.g. age and 
mobility), but also bruise characteristics such as location and color of the bruise. 

Chapter 3 shows the results of the implementation of a screening protocol child abuse and 
reporting code at OOH-PC services. This screening protocol was implemented at various 
OOH-PC services. For all children attending one of the participating OOH-PC services, the 
SPUTOVAMO-R2 checklist was filled in (n=50671). In case of a positive test result for child 
abuse, a mandatory reporting code (structured approach managing child abuse) was 
followed and the case was deliberated in a multidisciplinary meeting. The multidisciplinary 
team could confirm child abuse in 24 of the 108 positive checklists (22%). For all of these 
children, care was implemented according to the screening protocol. This study shows us 
that the SPUTOVAMO-R2 checklist and reporting code guarantees consistent actions and 
care for children with a suspicion of child abuse. 

Chapter 4 shows us that a screening protocol for child abuse increases the professional 
performances in case of a suspicion of child abuse and assists health professionals in feeling 
(more) competent when dealing with a suspicion. However, the implementation of a 
screening protocol will not increase the self-reported suspicions of child abuse in the last 
year for the general practitioners in the OOH-PC. 

In chapter 5, the diagnostic value of the SPUTOVAMO-R2 checklist for child abuse in the 
OOH-PC is assessed. All the children attending one of the participating OOH-PC services in 
one year time were screened by using this checklist. A total of 108 positive checklists were 
found among 50671 screened children. The outcome of the checklist for all positive screened 
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children was tested against a report to Child Protection Services in 10 months follow up after 
the OOH-PC visit (reference standard). The checklist outcome of a sample of 5484 negative 
screened children was tested against the reference standard. Of the 108 positive checklists, 9 
children were reported to Child Protection Services in 10 months follow up (positive 
predictive value of 8%). The negative predictive value of the checklist was high (99%), 
however 478 of the 50415 negative screened children had a false negative screen result 
(calculated with extrapolation of the sample to the total population OPC minor visitors). The 
detection rate of child abuse was low, namely 1.8%. It was possible to reduce the length of 
the SPUTOVAMO-R2 checklist to two questions (SPUTOVAMO-R3) without compromising 
the diagnostic value. Because of the low detection rate and the moderate validity of both 
checklists, it was recommend to use the shortened checklist, and only as a tool to increase 
the awareness of child abuse. 

Chapter 6 illustrates with three case reports, that for adequate determination of the cause of 
injuries, an integrated approach with pediatric knowledge and forensic-medical expertise can 
be essential. Also, the first results of the national expertise center for child abuse (LECK) are 
described.  
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Samenvatting 

Kindermishandeling is een wereldwijd probleem. Dit proefschrift richtte zich op de 
herkenning van kindermishandeling op huisartsenposten (HAP). Het hoofddoel was het 
bepalen van de diagnostische waarde van het screeningsinstrument SPUTOVAMO-R2 voor 
kindermishandeling.  

Twee richtlijnen zijn ontwikkeld om relevante vragen ten aanzien van het onderwerp 
kindermishandeling te beantwoorden en professionals te voorzien van handvatten. Deze 
twee richtlijnen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2A geeft een overzicht van de 
beschikbare screeningsinstrumenten voor kindermishandeling en laat zien dat al het 
wetenschappelijke bewijs over deze instrumenten van lage kwaliteit is. Tevens laat het zien 
dat alle screeningsinstrumenten een matige validiteit hebben. De aanbeveling is om 
screeningsinstrumenten te gebruiken op de HAP en spoedeisende hulpafdelingen, met 
daarbij de kanttekening dat de professional die het gebruikt zich bewust moet zijn van de 
matige validiteit. De voorkeur gaat hierbij uit naar het kortste screeningsinstrument 
(SPUTOVAMO-R3), met dezelfde matige validiteit als andere (langere) 
screeningsinstrumenten. Deze richtlijn toont ook aan dat scholing over kindermishandeling – 
met zelfinstructie kits, herinneringsflowcharts, checklists, e-learning of onderwijs – leidt tot 
toename van de klinische uitvoering, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, het vastleggen in 
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het dossier en kennis ten aanzien van vermoedens van kindermishandeling onder 
zorgprofessionals. In hoofdstuk 2B zijn aanbevelingen te vinden over welke blauwe plekken 
verdacht zijn voor toegebracht letsel. Aanbevelingen zijn ten aanzien van kenmerken bij het 
kind (bijv. leeftijd en mobiliteit), maar ook over kenmerken van de blauwe plek zoals 
lichaamslocatie en kleur.  

De resultaten van de implementatie van een screeningsprotocol voor kindermishandeling in 
combinatie met de meldcode op de HAP zijn te vinden in hoofdstuk 3. Dit 
screeningsprotocol werd geïmplementeerd op verschillende huisartsenposten. Voor alle 
kinderen die één van de deelnemende huisartsenposten bezocht, werd de SPUTOVAMO-R2 
checklist ingevuld (n=50671). In het geval van een positief testresultaat voor 
kindermishandeling werd de meldcode (stapsgewijze aanpak kindermishandeling) gevolgd 
en de casus werd besproken in een multidisciplinair overleg. Het multidisciplinaire team 
bevestigde kindermishandeling bij 24 van de 108 positieve checklists (22%). Voor al deze 
kinderen was zorg volgens het screeningsprotocol ingezet. Deze studie laat zien dat een 
checklist in combinatie met de meldcode zorgt voor consistente acties en zorg voor de 
kinderen met een vermoeden van kindermishandeling. 

Hoofdstuk 4 toont dat met een screeningsprotocol kindermishandeling de professionele 
uitvoering bij een vermoeden van kindermishandeling toeneemt. Tevens zorgt het ervoor dat 
zorgprofessionals zich (meer) competent voelen wanneer ze te maken krijgen met een 
vermoeden. Echter, de implementatie van een screeningsprotocol leidt niet tot een toename 
in de gemelde vermoedens van kindermishandeling in het afgelopen jaar voor de huisartsen 
op de HAP. 

In hoofdstuk 5 is de diagnostische waarde van de SPUTOVAMO-R2 checklist voor 
kindermishandeling op de HAP bepaald. Alle kinderen die gezien werden op de HAP in één 
jaar tijd werden gescreend met de checklist. Er werden 108 positieve checklists voor 
kindermishandeling gevonden onder de 50671 gescreende kinderen. Voor alle kinderen met 
een positieve uitkomst van de checklist werd bepaald of deze kinderen gemeld waren bij 
Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) in 10 maanden follow-up 
na het HAP-bezoek (referentiestandaard). Een sample van 5484 kinderen met een negatieve 
uitkomst van de checklist werden ook getest met de referentiestandaard. Van de 108 
kinderen met een positieve checklist, zijn 9 kinderen gemeld bij Veilig Thuis in 10 maanden 
follow-up (positief voorspellende waarde van 8%). De negatief voorspellende waarde van de 
checklist is hoog (99%), maar alsnog hadden 478 van de 50415 negatief gescreende kinderen 
een vals-negatieve uitslag (berekend met extrapolatie van de sample naar de totale 
populatie minderjarige HAP-bezoekers). De detectiegraad van kindermishandeling was laag, 
namelijk 1.8%. Het was mogelijk om de lengte van de checklist in te korten naar twee vragen 
(SPUTOVAMO-R3) met behoud van de diagnostische waarde. Vanwege de lage 
detectiegraad en de matige validiteit werd aanbevolen om de korte checklist te gebruiken en 
enkel als een instrument om het bewustzijn op kindermishandeling te verhogen.   
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Hoofdstuk 6 laat aan de hand van drie casusbeschrijvingen zien dat voor adequate bepaling 
van de oorzaak van letsel, een geïntegreerde aanpak met kindergeneeskundige- en 
forensisch-medische expertise essentieel kan zijn. Tevens werden de eerste resultaten van 
het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) gepresenteerd. 

In hoofdstuk 7 zijn de implicaties voor screenen naar kindermishandeling op de HAP 
uiteengezet en worden perspectieven gegeven over hoe de herkenning van 
kindermishandeling te verhogen. 
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Additional file 1 

Search terms question 1 and 2 
 

  
Search 
 

 
# 

1 exp emergency ward/ 7.0151
2 ((casualty or emergency or trauma) adj (centre or center or department or dept or 

departments or hospital or room* or service* or unit or units or ward or wards)).ti,ab,kw. 
11.0958

3 AED.ti,ab,kw. 7.526
4 "A&E".ti,ab,kw. 24.172
5 or/1-4 [emergency department] 15.7974
6 exp child abuse/ 29.633
7 exp shaken baby syndrome/ 724
8 exp battered child syndrome/ 1.213
9 (child* adj7 (abuse* or neglect or protection or deprivation or maltreatment or 

mistreatmentor or non-accidental or abusive abdominal trauma or non-
accidental)).ti,ab,kw. 

29.382

10 (inflicted adj3 injur* adj5 child).ti,ab. 34
11 shaken baby.ti,ab. 662
12 (battered adj3 (child or baby)).ti,ab. 715
13 (domestic violence adj7 child).ti,ab. 295
14 or/6-13 [child abuse] 42.325
15 exp mass screening/ or exp screening/ 501.402
16 exp checklist/ 9.773
17 exp psychometry/ 67.004
18 exp outcome assessment/ 268.050
19 exp practice guideline/ 329.749
20 exp validation study/ 46.987
21 exp comparative study/ 1.056.448
22 (psychometr* or clinimetr* or clinometr* or outcome assessment or outcome measure* 

or checklist or screening or scale or score or instrument$).ti,ab,kw. 
1.7404.84

23 or/15-22 [measurement instruments] 3.384.920
24 5 and 14 and 23 237
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Additional file 1 
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Search terms question 3 
 

  
Search 
 

 
# 

1 exp emergency ward/ 70.349

2 ((casuatly or emergency or trauma) adj (centre or center or department or dept or 
departments or hospital or room* or service* or unit or units or ward or wards)).ti,ab,kw. 

111.197

3 AED.ti,ab,kw. 7.531

4 "A&E".ti,ab,kw. 24.208

5 or/1-4 [emergency department] 158.295

6 exp child abuse/ 29.659

7 exp shaken baby syndrome/ 724

8 exp battered child syndrome/ 1.213

9 (child* adj7 (abuse* or neglect or protection or deprivation or maltreatment or 
mistreatmentor or non-accidental or abusive abdominal trauma or non-
accidental)).ti,ab,kw. 

29.408

10 (inflicted adj3 injur* adj5 child).ti,ab. 34

11 shaken baby.ti,ab. 662

12 (battered adj3 (child or baby)).ti,ab. 715

13 (domestic violence adj7 child).ti,ab. 297

14 or/6-13 [child abuse] 42.362

15 5 and 14 867

16 education/ or continuing education/ or education program/ or health education/ or in 
service training/ or lifelong learning/ or refresher course/ or teaching/ or vocational 
education/ 

511.287

17 (education or training or workshop or seminar).ti,ab. 712.552

18 (guideline? adj2 (introduc$ or issu$ or impact or effect? or disseminat$ or distribut$)).tw. 5.223

19 ((program or guideline$) adj5 (implement$ or adher*)).ti,ab. 35.461

20 or/16-19 [training] 1.022.278

21 15 and 20 147
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Additional file 3 
 

Search terms 	

Original search strategy – OVID Medline 1951‐ October 2004: 

1. child.mp. 
2. child abuse.mp 
3. child protection.mp 
4. 1 or 2 or 3 
5. bruis:.mp. 
6. contusion.mp. 
7. physical abuse.mp. 
8. serial abuse.mp. 
9. non‐accidental injury.mp. 
10. non‐accidental trauma.mp. 
11. (nonaccidental:and injur:.mp 
12. (hematoma or haematoma).mp. 
13. physical punishment.mp 
14. or/5‐13 
15. (battered child or shaken baby or battered 
baby).mp. 

16. (dat: adj3 bruis:).mp. 
17. (bruis: adj3 child:).mp. 
18. (pattern: adj3 bruis:).mp. 
19. (ag: adj3 bruis:).mp. 
20. (hemosid: adj3 bruis:).mp. 
21. (petechiae ajd3 child abuse).mp 
22. (ecchymoses adj3 child abuse:).mp. 
23. ((petechiae or ecchymoses) and child 
abuse:).mp. 
24. (petechiae or ecchymoses) and child 
protection:).mp. 
25. or/15‐24 
26. 4 and 14 
27. 25 or 26 
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Update search strategy – OVID Medline 2014: 

1. child*.mp. 
2. baby.mp. 
3. (infant$ or baby or babies or toddler$).mp. 
4. exp child/ 
5. 1 or 3 or 4 
6. child abuse.mp. 
7. child protection.mp. 
8. child maltreatment.mp. 
9. (battered child or shaken baby or battered 
baby).mp. 
10. or/6‐9 
11. Soft Tissue Injuries/ 
12. physical abuse.mp. 
13. physical punishment.mp. 
14. serial abuse.mp. 
15. non‐accidental injur$.mp. 
16. nonaccidental injur$.mp. 
17. non‐accidental trauma.mp. 
18. nonaccidental trauma.mp. 
19. (nonaccidental: and injur:).mp. 
20. wound:.mp. 
21. “Wounds and Injuries”/ 
22. *Skin/in [Injuries] 
23. “Soft Tissue Injuries”/di [Diagnosis] 
24. (or/11‐23) and 5 
25. 10 or 24 
26. exp Contusions/ 
27. exp Purpura/ 
28. Bruis*.mp. 
29. (hematoma or haematoma).mp. 
30. Hematoma/ 
31. exp Scalp/ 
32. (contusion or scalping).mp. 
33. H?emophilia.mp. 
34. platelet disorder*.mp. 
35. blood disorder*.mp. 
36. von Willebrand Factor/ 
37. Blood Coagulation Disorders/ 
38. von Willebrand Diseases/ 
39. Hemophilia A/ 
40. or/26‐39 

41. (bruis: adj3 child:).mp. 
42. (petechiae adj3 child abuse).mp. 
43. (ecchymoses adj3 child abuse:).mp. 
44. ((petechiae or ecchymoses) and child 
abuse:).mp. 
45. ((petechiae or ecchymoses) and child 
maltreatment).mp. 
46. ((petechiae or ecchymoses) and child 
protection).mp. 
47. ((petechiae or ecchymoses) and injur$).mp. 
48. ((petechiae or ecchymoses) adj3 injur$).mp.
49. (hemosid: adj3 bruis:).mp. 
50. or/41‐47 
51. 40 or 50 
52. (dat: adj3 bruis:).mp. 
53. (pattern: adj3 bruis:).mp. 
54. (age: adj3 bruis:).mp. 
55. or/52‐54 
56. (imaging or images or photograph*).tw. 
57. cross polarized imag*.tw. 
58. ((Infrared or ultraviolet) adj2 (imag* or 
photograph*)).mp. 
59. Infra‐red imag*.tw. 
60. exp Time Factors/ 
61. exp Color/ 
62. exp Spectrophotometry/ 
63. Image Processing, Computer‐Assisted/ 
64. Photography/ 
65. Imaging, Three‐Dimensional/ 
66. or/56‐65 
67. 25 and 55 
68. 25 and 51 and 66 
69. 67 or 68 
70. limit 69 to yr=”2013 – Current” 
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Update search strategy – OVID Medline 2014: 
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7. child protection.mp. 
8. child maltreatment.mp. 
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66. or/56‐65 
67. 25 and 55 
68. 25 and 51 and 66 
69. 67 or 68 
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Additional file 5 
 

Summary of findings bruising in relation to child abuse 

 
Subgroups: age /development, disability 

Outcomes bruising: 

1. Prevalence 
2. Number of bruises per child 
3. Distribution by site 
4. Patterns of bruises 
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Additional file 6 
 

Summary of findings ageing bruises in relation to child abuse 

Study Study type Study 
population 

Outcome Quality of Evidence 

Bariciak et al. 
2003 

Prospective 
cross-
sectional 

50 children, 
aged 1 week – 
18 years. 
Accidental 
bruising only. 
In vivo study. 

Accuracy in dating 
bruises: 0-100%. 
Interrater reliability for 
color was 0.4 (95%CI 
0.29-0.51). 
Association between 
color and bruise age (P 
< .001), but all colors 
were seen in bruises < 
48h old and > 48h old. 
Determine the age of a 
bruise by physician isn't 
accurate. 

Standardized study form, each 
observer was blinded for 
patient history and not allowed 
to ask any questions.  
Small study size, many 
observers. 
Possible recall bias in ageing of 
the bruise. The three age 
categories will be more precise 
and less likely to give recall 
bias.  
 

Carpenter. 1999 Prospective 
cross-
sectional  

177 children, 
aged 6-12 
months. 
Accidental 
bruising only. 

Different colors were 
seen in different 
bruises. Yellow color 
only appeared in 
bruises > 48h old. 

Only one observer. Possible 
recall bias. Selection bias: they 
included all children as ‘not 
abused’ without clearly stated 
definition and the main aim of 
the article is to calculate the 
prevalence of bruises in not-
abused children (later on even 
two children appeared to be 
on the CP register). 

Stephenson, 
Bialas. 1996 

Prospective 
case-series 
 

23 children, 
aged 8 months 
– 13 years. 
Accidental 
bruising only. 
Only white 
children. 

Correct estimation of 
age of bruise from 
photographs in 24 out 
of 44 cases.  
Yellow color was not 
seen in bruises less than 
24h old. 
Ageing of bruises from 
photographs is 
imprecise. 

One blinded observer. Recall 
bias age of bruise possible. 

QoE: Two small sample size studies. One larger sample size study, but ageing wasn’t the main focus of 
that study. In the two studies focusing on dating a bruise, the observers were blinded for the history. 
One study with multiple observers, one study with one observer. Recall bias is possible, because to 
know accurately the time of bruising is difficult, but they also looked at stages (larger time frames). 
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Additional file 8 

Screening protocol child abuse, Primair Huisartsenposten, consisting of (A) the screening 

instrument SPUTOVAMO-R2, (B) a flow chart for the triage assistants and (C) a flow chart for 

the general practitioners 

A. 
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Additional file 9  

Self-reported competencies of general practitioners in screening for child abuse (2014 vs 
2009). Answers are on a 5-point scale from ‘strongly disagree’ (1) to ‘strongly agree’ (5). 

Competence 2014 ( n=316) 

Mean (SD) 

2009 (n=530) 

Mean (SD) 

Difference (95%CI) 

Detection child abuse OOH-
PC# 

3.18 (0.92) 2.99 (0.84) 0.2 (0.1-0.3)* 

Detection child abuse DP# 3.59 (0.73) 2.47 (0.74) 1.1 (1.0-1.2)* 

Character of complaint/injury 3.62 (0.72) 2.39 (0.73) 1.2 (1.1-1.3)* 

Determine consistency story 3.71 (0.63) 2.41 (0.70) 1.3 (1.2-1.4)* 

Determine delay 3.57 (0.77) 2.53 (0.77) 1.0 (0.9-1.1)* 

Top-toe examination of the 
child 

3.44 (0.80) 2.60 (0.87) 0.8 (0.7-1.0)* 

Determine relevance history 2.87 (0.86) 2.93 (0.88) -0.1 (-0.2-0.1) 

Determine interaction 
parents and child 

3.70 (0.67) 2.49 (0.76) 1.2 (1.1-1.3)* 

Risk factors for child abuse 3.82 (0.59) 2.36 (0.72) 1.5 (1.4-1.6)* 

Explaining concern to 
parents 

2.90 (0.88) 3.06 (0.94) -0.2 (-0.3-0.0)* 

Mean 3.44 2.62 0.82 

# OOH-PC: Out-of-hours Primary Care, DP: Day Practice 
* p<0.05, significant difference between 2014 and 2009 
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Additional file 9  

Self-reported competencies of general practitioners in screening for child abuse (2014 vs 
2009). Answers are on a 5-point scale from ‘strongly disagree’ (1) to ‘strongly agree’ (5). 
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Determine consistency story 3.71 (0.63) 2.41 (0.70) 1.3 (1.2-1.4)* 

Determine delay 3.57 (0.77) 2.53 (0.77) 1.0 (0.9-1.1)* 
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Additional file 10 

Self-reported competencies of triage assistants in screening for child abuse (2014 vs 2009). 
Answers are on a 5-point scale from ‘strongly disagree’ (1) to ‘strongly agree’ (5). 

Competence 2014 (n=122) 

Mean (SD) 

2009 (n=148) 

Mean (SD) 

Difference (95%CI) 

Detection child abuse OOH-PC# 3.74 (0.50) 3.05 (0.91) 0.7 (0.5-0.9)* 

Detection child abuse on the 
telephone 

3.31 (0.62) 3.26 (0.91) 0.1 (-0.1-0.2) 

Character of complaint/injury 3.87 (0.41) 2.80 (0.93) 1.1 (0.9-1.2)* 

Determine consistency story 3.81 (0.47) 2.73 (0.85) 1.1 (0.9-1.2)* 

Determine delay 3.66 (0.56) 3.11 (0.83) 0.6 (0.4-0.7)* 

Determine relevance history 3.32 (0.65) 3.45 (0.87) -0.1 (-0.3-0.1) 

Determine interaction parents 
and child 

3.84 (0.41) 2.68 (0.89) 0.4 (0.2-0.6) 

Risk factors for child abuse 3.97 (0.36) 2.85 (0.95) 1.2 (1.0-1.3)* 

Mean 3.69 2.99 0.7 

# OOH-PC: Out-of-hours Primary Care 
* p<0.05, significant difference between 2014 and 2009 
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Abbreviations 

CASP  Critical Appraisal Skills Programme 

CI  Confidence Interval 

CPS   Child Protection Services  

GDG  Guideline Development Group 

DP   Day Practice 

ER  Emergency Room 

GP   General practitioner  

GRADE  Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation 

LECK   Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling  

NPV   Negative Predictive Value 

OOH-PC  Out-of-hours primary care  

OPC   Out-of-hours Primary Care location 

OR  Odds Ratio 

PICO  Patient/Population, Intervention, Control, Outcome 

PPV   Positive Predictive Value 

TA  Triage Assistant; person at the OOH-PC service who answers the phone calls 
and decides whether a patient needs to attend the OOH-PC service, 
emergency room or can be assisted by phone. 
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Prof. dr. ir. H.A. Smit, Dr. C.S.P.M. Uiterwaal en Prof. dr. N.J. de Wit, bedankt voor het kritisch 
lezen en beoordelen van mijn proefschrift en/of voor het plaatsnemen in mijn 
promotiecommissie. Em. prof. dr. R. Krugman, thank you for joining the committee, I’m 
honored.    

Ingrid en Michiel, mijn AIO-begeleidingscommissie, zonder jullie was ik waarschijnlijk nooit 
naar San Diego geweest. Ingrid, voor mijn gevoel stond jouw deur altijd open, en dank dat ik 
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Miranda, jij hebt mij ingewijd in de wereld van SoFs, quality assessments, GRADE systematiek 
en - misschien bijna te gênant om hier neer te zetten – google forms. Het was ontzettend 
prettig samenwerken. 

Richtlijn werkgroepen, het was af en toe bloed, zweet en tranen, maar juist dat maakt de 
richtlijnen zo geslaagd. Het enthousiasme, het groepsgevoel, de kritische noot en het 
meedenken waren zeer waardevol. 

Judith, jouw mooie proefschrift was hét voorbeeld. 

Dames van het secretariaat, jullie waren een aangename ‘pauzeruimte’. En Johanna, dat ik nu 
weg ben betekent nog niet dat je dit jaar niet op vakantie hoeft..! 

Evelien, Herma, Koos, Merel, Paulien en alle andere collega’s van de 4e verdieping; ik ga ‘onze 
gang’ missen! Loes en Pauline, goede herinneringen heb ik aan jullie kamer met de plant als 
huisdier en de Mary Poppins theedoos.  

Lieve Chantal, Laura, Linde en Stephanie, promoveren kun je leren… wat een heerlijke 
gezelligheid was het met jullie! Ik ga de raam-open-of-juist-verwarming-aan discussies, 
vrijdag non-stop foute uur en kamer etentjes missen. Chantal, stiekem mijn nr1 WKZ-hulplijn. 
Lau, jouw enthousiasme (en zin in kroketten) is aanstekelijk. Lin, ik ben nog steeds niet over 
onze kamerscheiding heen... gelukkig vangen we dat op met zeer geliefde borrels! Steef, 
warme herinneringen heb ik aan onze gesprekken.  

Lieve Brigitte en Maaike, jullie zijn diegene met wie ik het laatste jaar eigenlijk heb 
samengewoond (mag dat in de laatste zin van mijn cv?). Bedankt voor de fijne gesprekken, 
het wederzijdse vertrouwen, de sociale controle, de lach en de traan, de flauwe grappen, de 
aftelkalenders, de Frozen optredens, yoga oefeningen, Bob de cactus, de hysterie, de slingers 
na elke vakantie, de tegeltjes wijsheden en de altijd warme gezelligheid. Jullie maakten het 
voor mij een feestje om naar werk te komen. 

Lieve Femke, koffie verbindt. En bij ons was dat een nespresso apparaat. Onze dagelijkse 
koffie dates in koffiecorner Kamberg zijn mij zeer waardevol geworden. Ik heb genoten van 
ons tropenrooster, de spooky gelijk getimede ‘koffie?’ momentjes, de vakantiecadeautjes, de 
goede gesprekken en vele mailtjes over en weer. Jij was bij al mijn ups en downs, en ik had 
niemand liever daarbij gehad. 

Lieve Josje, dat jij jouw vakantie niet verlengd om bij mijn verdediging aanwezig te kunnen 
zijn zegt denk ik al genoeg. Ik ken niemand die met zoveel plezier uitkijkt naar die dag. Dank 
voor de avondjes samen overwerken, toverstaf eten, koffie breaks, borrels, zwemmiddagen, 
eeuwige steun en zorgvuldig meelezen. Ik mag jou écht heel graag, het is een HIT!  

JOD commissie, Aukje, Kim, Marije, Femke en Stefanie, wat was het heerlijk om een hele dag 
te organiseren rondom een onderwerp waar we zelf eigenlijk niks van af weten (LinkedIn? 
Twitter?).  
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Lieve huize Stip, clubbies, studiegenootjes en commissies, dank voor de geweldige tijden. Er 
gaat niets boven Groningen!  

Meisjes van Dames5, wat waren jullie een fijne en gewenste afleiding! Niet alleen op het veld, 
ook daarbuiten. Mag ik please straks weer terugkomen..?  

Lee, wat ga ik het jammer vinden dat ik straks weg ben op zo’n belangrijk moment, maar 
that’s why there is Skype! Joukje, jouw nieuwsgierigheid is inspirerend. Doen we huizen- en 
landenwissel straks? Let, zonder jou had ik nooit mijn favo borrelplek in Utrecht ontdekt, en 
onze evaluatie-van-de-avond-op-de-overloop-momentjes gemist. Ruud, dankzij jou is mijn 
gezicht voor altijd verbonden aan het UMCU.. ik ga onze koffie dates missen. Soes, er is 
niemand met (of om?) wie ik zoveel kan lachen. Just keep swimming swimming swimming..! 
Ger, Lp, Mark: sneue trui aan en gaan!? 

Lieve Utje huisgenootjes, Babs, Juul, Let, Loes, Loesje, Selina, jullie lieten mij me snel thuis 
voelen in Utrecht. Wat was het fijn om elke dag weer bij jullie thuis te komen. I will be back!  

Lieve Marieke, jij was er voor de juiste afleiding op de juiste momenten de afgelopen jaren. 
Veel belangrijker: met wie moet ik dat volgend jaar nou doen?! 

Lieve gekke maffe geweldige Stars - Anne-marie, Denise, Marlot, Pauline, Rianne, Rosalie - 
jullie zijn simpelweg de allerbesten! We kunnen blijkbaar prima allemaal arts worden én ook 
blijven. Wat zijn jullie toch een knappies. Tot samen aan de rollator! Ik zeg: wijn en kaas, kaas 
en wijn, wijn en kaas.. 

Lieve Emily, jij houdt mijn dromen levend. En zet mij af en toe weer met beide voetjes op de 
grond. Voor mij ben je een gevalletje onvervangbaar. Om maar onze grote vriendin Whitney 
te quoten (of samen te zingen): 'I will always love you...'  

Mijn lieve paranimfen, Lisette en Rianne, wat ben ik blij dat jullie straks naast mij staan. Van 
niemand heb ik de afgelopen jaren zoveel supporting loving caring kaartjes ontvangen als 
van jullie twee. Jullie maakten de laatste loodjes een stuk lichter! Lies, jij begrijpt mij. Jouw 
eerlijkheid, onuitputtelijke interesse, en gecontroleerde impulsiviteit maken je een geweldige 
vriendin. Oh, en bank; want maar eentje kan de bank zijn.. nu al legendary! Rianne, jouw 
eeuwige vertrouwen en positiviteit is groot. Heel blij met onze promotie-hulplijn-momentjes, 
samen werken in France acties, en iets met great minds think alike. Of zoals wij altijd zeggen: 
what’s not to like?! Jij bent de allerliefste voor mij.  

Lieve Peer en Schoutje, zo blij dat ik jullie grote zus mag zijn. Met jullie, en Gies en Jorn erbij, 
mag ik af en toe weer even ervaren hoe het is om kind te zijn; and I love it! Schoutje, jouw 
creativiteit heeft geleid tot een zeer mooie voorkant van dit proefschrift. Ik kijk nu al uit naar 
jullie trip naar Suri!  
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Lieve pap en mam, hoe bedank je je ouders? Hierbij dan toch maar een poging. Bedankt 
voor alle lessen, kansen en mogelijkheden die jullie mij hebben gegeven. Voor mij lekker 
eigenwijs laten zijn, mij letterlijk en figuurlijk mijn eigen weg laten vinden, maar daarbij altijd 
aan de zijlijn staan voor steun en hulp waar ik dat nodig heb. Jullie zullen nooit zeggen hoe 
ik iets moet doen, mij alleen helpen om te ontdekken hoe ik het nu eigenlijk zelf wil doen. De 
oh zo wijze les 'laat je niet door je angsten leiden' brengt mij nog steeds (te?) ver. Dank voor 
mij volledig vrijlaten, en er toch altijd zijn.  
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