
 

Soms groeit een kind niet in een veilige thuissituatie op. Dan is professionele hulp 

nodig, voor kind én gezin. Als er sprake is van kindermishandeling kan in het 

Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland onderzoek plaats-

vinden en snel hulp starten. In het MDCK werken medewerkers van veel instellingen 

om er voor te zorgen dat kinderen en ouders snel en goed geholpen worden.  

HULP EN VEILIGHEID ONDER ÉÉN DAK 

 

INFORMATIE VOOR OUDERS 

Voor wie is het MDCK? 

Het MDCK is er voor kinderen en volwassenen 

die met (een vermoeden van) kindermis-

handeling te maken hebben. Als slachtoffer, als 

opvoeder of verzorger en ook als zij pleger zijn. 

De veiligheid van het kinde staat daarbij 

centraal.  

 

Wat is het MDCK? 

In het MDCK werken medewerkers van 

verschillende organisaties samen, zoals 

medische zorg, justitie en (jeugd)hulpverlening. 

Het doel van het MDCK Kennemerland is om 

kindermishandeling te stoppen en de gevolgen 

van kindermishandeling te behandelen. Dit 

gebeurt door zorgvuldig onderzoek te doen, 

één plan van aanpak te maken en kinderen en 

ouders zorgvuldig, goed en snel te helpen.   

 

Waarom komt het MDCK in actie? 

Het MDCK heeft tot doel om 

kindermishandeling te stoppen en herstel te 

bevorderen, zo snel mogelijk. Als er (mogelijk) 

sprake is van kindermishandeling dan verwijzen 

Veilig Thuis of andere deelnemende 

organisaties kind en gezin door naar het 

MDCK. Dit gebeurt met name als er sprake is 

van een acute situatie van (dreigende) 

onveiligheid of bij al langdurende onveiligheid.  

Als daar aanleiding voor is verwijzen 

organisaties zoals politie en ziekenhuis 

rechtstreeks naar het MDCK.

Wat houdt het onderzoek in? 

Eerst krijgen ouders en kind(eren) een gesprek 

met een medewerker over de verwijzing naar 

het MDCK en over wat er in dit centrum gaat 

gebeuren.  

Daarna vullen de ouders vragenlijsten in die 

informatie geven over de ontwikkeling van het 

kind en over hoe zij denken dat het kind zich nu 

voelt. Ook het kind wordt soms gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over hoe het zich voelt 

en wat hem of haar bezighoudt.  

Lichamelijk onderzoek door specialisten van 

het ziekenhuis kan ook een onderdeel zijn van 

het onderzoek. Na overleg met de ouders 

vraagt het MDCK zo nodig aanvullende 

informatie op bij de huisarts, de school of 

andere instanties. 

 

Wat doet het MDCK? 

Het MDCK adviseert en helpt om de hulp aan 

het kind en het gezin snel en goed te 

organiseren. Daarmee wil het MDCK bereiken 

dat kinderen zich weer veilig voelen en zich 

gezond kunnen ontwikkelen. Daarom houdt het 

MDCK altijd in de gaten of de afgesproken hulp 

aan het gezin inderdaad wordt gegeven en of 

deze heeft geholpen. Het MDCK past de hulp 

ook aan als dat nodig blijkt te zijn.  



 

Als het echt nodig is… 

Het MDCK onderneemt ook actie als (vrijwillige) 

hulp niet mogelijk is of niet genoeg heeft 

geholpen en de situatie voor kind(eren) nog 

steeds onveilig is. In dat geval schakelt het  

MDCK andere organisaties in. In dat geval kan 

de Raad voor de Kinderbescherming 

bijvoorbeeld onderzoeken of verplichte hulp in 

het belang van het kind is.  

Justitie kan bepalen of er een strafrechtelijk 

onderzoek moet komen. Hierbij staat altijd het 

belang van het kind voorop! 

 

Toestemming  

Om snel de juiste hulp af te stemmen is het 

delen van informatie tussen professionals 

noodzakelijk. Aan ouders wordt hiervoor 

toestemming gevraagd. De informatie wordt 

alleen binnen het MDCK gedeeld.  

 

 

 

 

 

Wie werken samen in het MDCK 

Kennemerland? 

 Veilig Thuis  

 GGZ inGeest  

 De Jeugd- & Gezinsbeschermers/ 

Jeugdbescherming Amsterdam/ 

 William Schrikker Groep 

 Kinder- en Jeugdtraumacentrum 

 Lijn 5 

 MEE Noordwest-Holland 

 Kenter Jeugdhulp 

 Politie  

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Spaarne Gasthuis 

 De Waag 

 Openbaar Ministerie 

 Meerteam CJG 

 Sociaal Wijkteam  
 

 

 

Snelle en zorgvuldige hulp bij kindermishandeling. Een team van professionals, 

samen onder één dak. Voor slachtoffers, voor opvoeders, voor plegers.  
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Aanmelden 

Veilig Thuis  

0800 - 2000  

24/7 bereikbaar 

 

Informatie 

MDCK 

Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp) 

Spaarnepoort 1 

2134 TM Hoofddorp 

088 - 1680380  

info@mdck.nl 

 

 


