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Signalen in kaart brengen
• Breng de signalen die een
vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten in kaart en leg deze vast
in het verpleegkundig- of
zorgdossier.
• Beschrijf de stappen die je hebt
gezet en besluiten die worden
genomen.
• Leg ook vast wie je hebt
geraadpleegd en wat je in dit
overleg hebt afgesproken.
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Collegiaal advies

Gesprek met de zorgvrager

• Bespreek de signalen met de
aandachtsfunctionaris
kindermishandeling / huiselijk
geweld van je organisatie, een
deskundige collega, of een
leidinggevende.
• Vraag zo nodig advies aan Veilig
Thuis.

Bij een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk

Doe de kindcheck bij ‘oudersignalen’
Ga na of:
• de zorgvrager kinderen heeft;
• daarvoor adequate tijdelijke opvang
is;
• de zorgvrager de kinderen
structureel voldoende kan
beschermen, verzorgen en
opvoeden.
Wijzen de signalen overduidelijk op
een acuut onveilige situatie? Neem dan
direct contact op met de politie, nog
voor stap 2.
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geweld kun je contact opnemen
met Veilig Thuis T 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar)

• Raadpleeg daarnaast zo nodig een
deskundige op het gebied van
letselduiding, zoals een kinderarts of
een forensisch geneeskundige.
Beroepsgeheim en toestemming:
toestemming van zorgvrager, ouder en/
of kind voor het verstrekken van
gegevens is nodig bij extern overleg.
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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van DeniseZorg/KinderzorgBijzonder

• Bespreek de signalen met de
zorgvrager.
• Heb je ondersteuning nodig bij het
voorbereiden of het voeren van het
gesprek met de zorgvrager,
raadpleeg dan de
aandachtsfunctionaris
kindermishandeling / huiselijk
geweld van je organisatie, een
deskundige collega, een
leidinggevende of Veilig Thuis.
Voor het voeren van het gesprek
gelden in het algemeen de volgende
regels:
1. Leg de zorgvrager het doel uit van
het gesprek;
2. Beschrijf de feiten die je hebt
vastgesteld en de waarnemingen
die je hebt gedaan; koppel daaraan
geen oordelen;
3. Nodig de zorgvrager uit om hierop
een reactie te geven;
4. Kom pas na deze reactie zo nodig
en zo mogelijk met een interpretatie
van hetgeen je hebt gezien,
gehoord en waargenomen.
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Weging van de informatie
•

•

Weeg op basis van de signalen, van
het ingewonnen advies en van het
gesprek met de (minderjarige)
zorgvrager (en zijn ouders) het risico
op huiselijk geweld of
kindermishandeling.
Weeg eveneens de aard en de ernst
van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling.

Afwegingsvragen 1 en 2:
1. Heb ik op basis van stappen 1 t/m 4
een vermoeden van (dreiging van)
huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in
dossier.
Ja: Ga door met afweging 2.
2. Schat ik op basis van stappen 1 t/m 4
in dat er sprake is van (een
vermoeden van) acute onveiligheid
en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3.
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De
afwegingen 3 t/m 5
worden samen met Veilig
Thuis doorlopen.

Beslissen
Afwegingsvragen 3 t/m 5:
3. Ben ik in staat effectieve hulp te
bieden of organiseren om dreiging
van (toekomstig) huiselijk geweld en/
of kindermishandeling af te wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis.
Ja: Ga verder met afweging 4.
4. Aanvaarden de zorgvrager en diens
systeem hulp om dreiging van
(toekomstig) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling af te wenden en
zijn zij bereid zich hiervoor in te
zetten? Ofwel: ben ik in staat de hulp
in samenwerking met de
betrokkenen te bieden of te
organiseren?
Nee: Melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp bieden of
organiseren, ga verder met
afweging 5.
5. Leidt de hulp binnen de gewenste
termijn tot duurzame veiligheid en/of
het welzijn (herstel) van alle
betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig
Thuis.
Ja: Hulp afsluiten met afspraken
over het volgen van
toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en
samenwerkingspartners.
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