Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Doel Meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft betrekking op alle vormen van geweld
in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking, eer gerelateerd
geweld en ouder(en)mishandeling. Het doel van de meldcode is een vermoeden van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele
verdere hulp.

De Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoeden van geweld in
huiselijke kring.
Samengevat moeten de volgende stappen ondernomen worden:
• Signalen in kaart brengen
• Overleg met collega’s en advies inwinnen
• Gesprek met cliënt en betrokkenen
• Wegen van huislijk geweld/kindermishandeling
• Beslissen over zelfhulp organiseren of melden

Huiselijk geweld en kindermishandeling
In dit protocol gaat het om huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij zowel volwassenen als
jongeren betrokken zijn. Dit betekent, dat de meest voorkomende signalen betrekking zullen
hebben op het getuigen van geweld zoals fysiek geweld, verbaal geweld, geweld in de thuissituatie,
misbruik.
Vooral geweld in de thuissituatie is een veelvoorkomend probleem.
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het
slachtoffer is gepleegd. Geweld betekent in dit verband aantasting van de persoonlijke integriteit.
Onderscheid wordt gemaakt tussen geestelijk en lichamelijk geweld.

Signalen in kaart brengen
• Begeleider/therapeut signaleert bepaalde zaken
• Begeleider/therapeut gaat gesprek met cliënt/ouder om de signalen/zorgen te bespreken
• Begeleider/therapeut stelt andere belanghebbenden op de hoogte

Overleg met collega’s en advies inwinnen
• Er wordt een plan van aanpak gemaakt door de begeleider/therapeut
• Er wordt advies gevraagd bij ‘Veilig Thuis’ landelijk telefoonnummer: 0800-2000
• Er wordt overlegd met collega’s en eventuele andere instanties die betrokken zijn

Gesprek met cliënt/betrokkenen
• Begeleider/therapeut gaat gesprek aan met cliënt/ouders.
• Begeleider/therapeut gaat gesprek aan met andere betrokkenen, waarbij geprobeerd
wordt om er altijd iemand van ‘Veilig Thuis’ bij te betrekken.

Wegen van huislijk geweld/kindermishandeling
• Na het gesprek wordt met ‘Veilig Thuis’ en eventuele betrokkenen de aard en ernst van de
signalen besproken en wordt afgesproken wat de vervolgstappen zullen zijn.

Beslissen over zelfhulp organiseren of melden
• Naar aanleiding van het advies wordt gekeken wat er rondom de cliënt georganiseerd moet
worden. Bij vermoeden van mishandeling wordt er samen met ‘Veilig Thuis’ gekeken welke
stappen er genomen moeten worden.

Nazorg
• Begeleider/therapeut blijft contact houden met cliënt, ‘Veilig Thuis’ en eventuele andere
betrokkenen over het verloop van het traject.

