
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van

huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een

melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Wanneer gebruikt

een professional de meldcode? Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij

vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om

vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en

vermoedens van verwaarlozing. Hoe werkt de meldcode? Iedere organisatie en zelfstandige

professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk

verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen. Raadpleeg te allen tijde de meldcode en

afwegingskaders van je eigen beroepsvereniging. Verslaglegging Bij elke stap moet er een

verslaglegging plaatsvinden. Ook moeten de verdeelde taken (intern en extern) en afspraken die

gemaakt zijn, vastgelegd worden. De verslaglegging vindt plaats in het beheersplan en in het

Elektronisch Cliënten Dossier van de zorgvrager.

Veiligheid medewerkers

Een gesprek over een zorgelijke opvoedingssituatie, huiselijk geweld of kindermishandeling kan

emotionele reacties oproepen bij de betreffende ouder(s) / naasten. Tijdens het gesprek met de

ouders of kinderen is de fysieke veiligheid van de medewerkers belangrijk. Hieronder staan een

aantal uitgangspunten die kunnen meehelpen de veiligheid van medewerkers te bewerkstelligen.

• Medewerkers zijn goed toegerust om een gesprek te kunnen voeren. Vanuit

veiligheidsoverwegingen zal het gesprek door twee personen (medewerker en

aandachtsfunctionaris) samen met de zorgvrager worden geleid.

• Er wordt een tolk ingeschakeld als de zorgvrager het Nederlands niet goed beheerst.

• Het gesprek zal op kantoor plaatsvinden. De inrichting van de kamer is zodanig dat de medewerker

in de nabijheid van een deur kan zitten. Denk er ook aan dat er geen gevaarlijke/scherpe materialen

in de (zichtbare) omgeving aanwezig zijn.

• Er zijn afspraken over het instellen van een achterwacht gemaakt. (Vertel een collega dat er een

lastig gesprek gevoerd gaat worden en vraag deze in de buurt te blijven)

• Er is toezicht op wie er het pand binnenkomt

• In geval van crisis wordt de politie gebeld: 112



Doorlopen van de stappen, evalueren en afsluiten

Tijdens het doorlopen van de onderstaande stappen kun je erachter komen dat de signalen die je

hebt opgevangen van huiselijk geweld en kindermishandeling volledig ongegrond zijn. In zo een geval

heeft het natuurlijk geen nut om de daaropvolgende stappen te doorlopen. Dat betekent dat je na

het Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling afsluiten van elke stap de beslissing kunt

nemen om de melding af te sluiten. Daarbij dien je een kritische toelichting te geven over waarom je

hebt besloten om deze melding af te sluiten. Deze toelichting zal worden verwerkt in het

beheersplan. Daarnaast ben je als melder ook verantwoordelijk voor de nazorg. Dit houdt in dat er

eventueel evaluatiegesprekken plaatsvinden, waarin wordt nagegaan of de (aangeboden) hulp nut

heeft gehad en of het gezin op de juiste plek is terechtgekomen. Je bespreekt eventuele

vervolgacties met de zorgvrager en met Veilig Thuis. Hieronder valt ook een duidelijke

terugkoppeling geven aan de personen/instanties die hun zorgen kenbaar hebben gemaakt. Indien

een zorgvrager verhuist en/of overstapt naar een andere organisatie, ben je verantwoordelijk voor

een goede overdracht van de melding(en) die je hebt gedaan.

De stappen uit de meldcode Breng de signalen in kaart.

Stap 1= signalen in kaart brengen

⇩

Gebruik eventueel de signalenkaart. Leg deze signalen vast in het beheersplan. Signalen die wijzen op

huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen naar voren komen tijdens het beoefenen van je

beroep. Afhankelijk van de situatie en de beroepsgroep zijn er hiervoor twee meldcodes die je kunt

raadplegen voor meer informatie. Zie Meldcode voor begeleiders / Meldcode voor verzorgenden en

verpleegkundigen.

Stap 2=overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

⇩

Intern overleg

Het is verplicht om de signalen samen met de aandachtsfunctionaris binnen Derman Thuiszorg te

bespreken.

Extern overleg

Indien nodig kunnen de huisarts, psycholoog of andere hulpverleners van de zorgvrager worden

ingeschakeld. De aanvullende/relevante informatie vanuit de betrokken partijen zal worden

vastgelegd in het beheersplan.

Advies Veilig thuis

Je kunt altijd advies vragen aan Veilig Thuis. Veilig Thuis kan onder andere adviseren over de

interpretatie van signalen, over het voeren van gesprekken met betrokkenen en over de hulp die kan



worden ingezet. Het vragen van advies gebeurt anoniem, je hoeft dus geen namen te noemen van de

zorgvrager of betrokkenen. Ook is het niet vereist om toestemming te vragen aan de zorgvrager voor

het vragen van advies bij Veilig Thuis. Telefoonnummer Veilig Thuis 0800 – 20 00 (gratis)

Openingstijden 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Stap 3=Gesprek Cliënt

⇩

Bespreek samen met de aandachtsfunctionaris de opgenomen signalen met de zorgvrager. Indien er

acties ondernomen moeten worden maak hier dan duidelijke afspraken over en verdeel de taken.

Leg deze taken en afspraken ook vast in het beheersplan. Advies over hoe je het gesprek het beste

kunt voeren, inclusief de aandachtspunten kun je vinden in het handelingsprotocol.

Stap 4=Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld /kindermishandeling?

Heb ik een vermoeden van een acute of structurele onveiligheid ?

⇩

In stap 4 van een meldcode zal een beroepskracht de in de vorige stappen zorgvuldig verzamelde

informatie wegen. Deze stap heeft als doel dat de beroepskracht het risico op huiselijk geweld en/of

kindermishandeling inschat, evenals de aard en de ernst hiervan. Om dit zo goed mogelijk in kaart te

brengen is het enorm belangrijk dat de afwegingskader, zoals hieronder omschreven in gang wordt

gezet.

Afwegingskaders

Het doel van een afwegingskader is om de kwaliteit te verhogen van beslissingen die genomen

worden door beroepskrachten die (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling

signaleren. De verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot betere herkenning en

ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit met name

wanneer het langdurig onveilige (gezins)situaties en/of (acuut) onveilige situaties met mogelijk

ernstige gevolgen betreft. Wanneer deze situaties beter herkend en gemeld worden, verbeterd de

informatiepositie van Veilig Thuis en is Veilig Thuis daardoor beter in staat structurele patronen van

geweld te herkennen en te doorbreken. Raadpleeg bij stap 4 de mogelijke vragen die je kunt stellen

(afwegingskaders). Zie link Meldcode voor begeleiders / Meldcode voor verzorgenden en

verpleegkundigen onder link en documenten:

Vermoeden blijkt ongegrond

Als je vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling op basis van de

verzamelde informatie is weggenomen, omdat je bijvoorbeeld een andere oorzaak voor de signalen



hebt geconstateerd, sluit je de meldcode af, informeer je de zorgvrager(s) hierover en leg je dat vast

in het beheersplan.

Stap 5=neem 2 beslissingen

1 .Melden is noodzakelijk als er sprake is van :
-acute onveiligheid
-structurele onveiligheid

2. Hulp verlenen is mogelijk als:
-De professional in staat is om effectieve/ passende hulp te bieden of te organiseren.
-De betrokken meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
-De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is,is melden bij veilig thuis
noodzakelijk

De professional neemt twee losse besluiten:

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Wanneer is het melden bij Veilig Thuis verplicht?

1. In ALLE gevallen van (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling, dat wil

zeggen (vermoedens van) acute en/of structurele onveiligheid.

2. Als een (minderjarig) slachtoffer zelf om hulp vraagt voor of zich uit over huiselijk geweld of

kindermishandeling kan dat opgevat worden als een acute crisis en valt als zodanig onder deze eerste

meld norm (Definities vormen geweld).

3. In alle ANDERE gevallen waarin je gelooft dat je, in het kader van je competenties,

verantwoordelijkheden en professionele grenzen, in onvoldoende mate of geen effectieve hulp kan

bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

4. Wanneer je hulp biedt of organiseert en merkt dat de onveiligheid niet stopt of nogmaals

voorkomt. Dit doe je ook als er al hulp in het gezin aanwezig is, maar de onveiligheid niet stopt. Op

basis van de ernst van de signalen en van de risico’s en zet je op basis van deze afweging

vervolgstappen en doe je zo nodig een melding bij Veilig Thuis.



Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

De beslissing of zelf hulp bieden of organiseren (ook) mogelijk is, neem je op basis van de volgende

drie vragen:

• Ben ik in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren om dreiging af te wenden?

• Kan ik deze hulp samen met de betrokken gezinsleden bieden of organiseren? En wordt deze hulp

ook aanvaard door de betrokken gezinsleden?

• Leidt deze hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid? Als aan een of meer van de

vereisten niet is voldaan, doe je, als je niet al had gemeld vanwege acute of structurele onveiligheid,

alsnog een melding bij Veilig Thuis. Al deze stappen en ook het vervolggesprek zullen ter evaluatie

worden vastgelegd in het beheersplan. Hierin zal duidelijk worden vermeld wie welke actie zal

ondernemen.



BIJLAGE

• Beheersplan :tab huiselijk geweld en kindermishandeling

• Melden: Contactgegevens Veilig Thuis.

• Definities. Definitie Huiselijk Geweld.

• Signalenkaart: Het in kaart brengen van de signalen die wijzen op huiselijk geweld en

kindermishandeling.

• Meldcode: voor begeleiders / Meldcode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

• Handelingsprotocol: Informatiedocument over gespreksvoering.

• Toolkit afwegingskaders voor pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers:

https://www.afwegingskadermeldcode.nl / Dit afwegingskader hoort bij de stappen 4 en 5 van de

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

• Video (youtube): Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


