
  

deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / ouderenmishandeling / kindermishandeling

mail@moetd.nl   www.moetd.nl

 

- 1 - 

 
 

Stap 1 

•In kaart brengen van signalen
•Wanneer huiselijk geweld of  kindermishandeling vermoed of vastgesteld wordt, worden aanwijzingen 
die dit vermoeden kunnen onderbouwen of ontkrachten verzameld en vastgelegd in het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD)/ Leerlingvolgsysteem (LVS). Er is een apart formulier binnen de twee systemen 
ontwikkeld om de signalen in te kunnen voeren. 
•In geval van de Kindcheck het in kaart brengen van oudersignalen.
•Overweeg een melding in de verwijsindex.

Stap 2 

• Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig thuis
•Consulteer interne deskundige collega’s en externe collega’s (Veilig Thuis )in een daarvoor bestemd 
overleg zoals casuïstiek overleg, patiëntenbespreking, groepsbesprekingen en leerling besprekingen. 
Om dit met elkaar te kunnen bespreken volgen we de daarvoor geldende privacyregels, voer bij 
voorkeur een anonieme casusbespreking. 
•Meld je aandachtsfunctionaris dat je bent gestart met de Meldcode. 

Stap 3

• Gesprek met de cliënt /leerling/ ouders
•Bespreek de signalen met de cliënt/leerling/ouders. In dit gesprek dien je dus ook kenbaar te maken 
dat je de Meldcode hebt opgestart. Maak hiervan een aantekening in de Alert in het EPD/LVS. Heb je 
ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de cliënt/ leerling, 
raadpleeg dan de aandachtsfunctionaris en/of een Veilig Thuis. 

Stap 4 

• Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
•Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek (of geen gesprek) met 
de cliënt/leerling het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de 
ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Ook hierover kan advies worden ingewonnen 
bij een derde zoals de aandachtsfunctionaris, collega’s, een Veilig Thuis.
•In geval van kindcheck bij twijfel verplichte consultatie bij een Veilig Thuis.

Stap 5 

• Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
•Reële kans op schade?
•Stap 5a:Wanneer het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigd wordt en 
wanneer er een reële kans op schade is door (het voorduren van de) kindermishandeling of huiselijk 
geweld , dan wordt er zo spoedig mogelijk een melding gedaan bij het Veilig Thuis.
•Stap 5b: Hulp bieden en monitoring van hulp
•Wanneer je overtuigt bent dat de hulpverlening op vrijwillige basis het risico voor het kind of de cliënt 
kan wegnemen, dan span je je in om de noodzakelijke hulp te verlenen of deze elders in gang te 
zetten. Je monitoort zelf de voortgang en de effectiviteit van deze hulp of je zorgt ervoor dat deze 
monitoring door een ander wordt uitgevoerd. 
•Meld bij je aandachtsfunctionaris dat je de Meldcode bent gestopt. 
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Kindcheck 
 

De Meldcode bevat een zogeheten Kindcheck. Deze Kindcheck richt zich op professionals met 
volwassen cliënten. De Kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde gevallen verplicht 
is om te onderzoeken of zijn volwassen cliënt minderjarige kinderen thuis heeft waar hij voor 
zorgt.  

De Kindcheck geldt voor alle professionals die onder de Wet Verplichte Meldcode vallen. De 
Kindcheck is vooral gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten. 
Daarnaast geldt de Kindcheck ook voor professionals die zich zorgen maken op basis van 
oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn (bijvoorbeeld binnen de kinderopvang en het 
onderwijs).  

De Kindcheck is in alle gevallen aan de orde waarin de professional zich, vanwege de ernstige 
situatie van zijn volwassen cliënt, zorgen maakt over mogelijk aanwezige minderjarige kinderen. 
De Kindcheck geldt als een professional meent dat er, vanwege de toestand van de cliënt, 
risico’s zijn op ernstige schade voor kinderen of een bedreiging van de veiligheid van kinderen 
die afhankelijk zijn van de zorg van cliënt. Zo geldt de Kindcheck bijvoorbeeld in geval van een 
ernstige (chronische) depressie, zware verslaving, (dreigende) huisuitzetting, geweld tussen 
huisgenoten, geweld bij scheidingen.  

Meldcode op uw smartphone of tablet 
Download de gratis Meldcode app: Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android. 
Dan heeft u de stappen van de meldcode altijd bij de hand. 

De gratis app 'Info Delen' geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie tussen 
hulpverleners en Veilig Thuis, de gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming. 

Aandachtsfunctionarissen 
 

Afdeling                    Naam Telefoon e-mail 

    

    

    

    

    

    

 
Aandachtsfunctionarissen zijn niet voor acute situaties. Bij acute situaties licht je leidinggevende, 
Veilig Thuis of Politie in.  

Veilig Thuis:  

Landelijk nummer: 0800-2000 
Website: www.vooreenveiligthuis.nl 
 


