
MELDCODE        Veilig Thuis 0800-2000 

Huiselijk geweld en kindermishandeling      

 

 

Leg signalen zo objectief en feitelijk mogelijk vast. 

 Zie www.signalenkaart.nl voor aanvullende 
informatie. 

 Doe de ‘kindcheck’ als de situatie van jouw cliënt 
(oudersignalen) schadelijke gevolgen kan hebben 
voor (inwonende) kinderen.  
 

 

 

 Bespreek je zorgen met een deskundige collega. 

 In geval van een levensbedreigende situatie bel 1-
1-2. 

 Vraag eventueel (anoniem) advies aan Veilig 
Thuis (0800-2000). 

 

 

Bereid het gesprek voor met een deskundige 

collega. 

 Bespreek wie (indien van toepassing) ook in 
gesprek gaat met het kind.  

 

Doorloop het afwegingskader (5 vragen) met een 
deskundige collega of Veilig Thuis. 

NB Je eigen organisatie heeft veelal een eigen 
afwegingskader voor zorgvuldige besluitvorming. 
Raadpleeg deze eerst! 

 

Beslissing 1: 

Is melden bij Veilig 
Thuis noodzakelijk? 

Beslissing 2: 

Is hulp verlenen of 
organiseren (ook) 

mogelijk? 

Melden is noodzakelijk 

als; 

 er sprake is van acute 
of structurele 
onveiligheid 

 en/of als een 
volwassene/kind zelf 
aangeeft slachtoffer te 
zijn van huiselijk 
geweld of 
kindermishandeling 
(disclosure). 

Hulp organiseren is 

mogelijk als; 

 de cliënt hieraan 
meewerkt, en hulp leidt 
tot een directe, en 
structurele verbetering 
van de veiligheid.  

 
 
 

 

Raadpleeg ook altijd het protocol van de 

organisatie waar je werkt. 

 
 

Zie www.signalenkaart.nl voor specifieke 
signalen van geweld. 
 

Voorbeelden oudersignalen bij de kindcheck; 

 een ernstig depressieve (alleenstaande) 
moeder die niet meer uit bed komt, 

 een drugs,- en/of aan alcohol verslaafde 
vader, 

 een dreigende psychose etc. 
Voor meer informatie zie; 
https://www.meldcode.nu/kindcheck/ 

 
 
 

Gesprekstips  

 Bespreek de signalen (feiten) die je hebt 
waargenomen en je zorgen. 

 Vertel altijd het doel van het gesprek en 
geef ruimte om te reageren. 
 

Voor gesprekstips ‘praten met kinderen’ zie: 
In gesprek met kind en ouders - Kindermishandeling | 
NJi 

 

Standaard Afwegingskader: 

1. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een 
vermoeden van  huiselijk geweld of 
kindermishandeling? 

2. Is er (vermoedelijk) sprake van acute en/of 
structurele onveiligheid? 

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of 
organiseren? 

4. Werken betrokkenen mee aan de geboden 
of georganiseerde hulp? 

5. Leidt deze hulp op korte termijn tot een 
structurele oplossing en/of verbetering van 
de onveilige situatie? 

Terminologie:  

 Van acute onveiligheid is sprake als 
iemand in direct fysiek gevaar verkeert en 
zijn/haar veiligheid de komende dagen niet 
gegarandeerd kan worden. 

 Van structurele onveiligheid is sprake als 
een onveilige situatie of geweld zich herhaalt 
of voortduurt. Of als een (kind/volwassene)  
zelf aangeeft slachtoffer te zijn van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling 
(disclosure). 

 Let op: Bij het organiseren of verlenen van 
hulp moet je als beroepskracht alsnog een 
melding doen bij veilig thuis als je 
constateert dat de onveiligheid ondanks 
geboden hulpverlening niet (of 
onvoldoende) is gestopt.  

 

http://www.signalenkaart.nl/
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