
Stappenplan Meldcode Huiselijk  
geweld en kindermishandeling

Voorbeelden van acute  
en structurele onveiligheid

Signalen in kaart brengen
Doe de Kindcheck

Stap 1

Overleggen met deskundig collega  
en evt. Veilig Thuis voor advies

Stap 2

Gesprek met cliëntStap 3

  Blijft het vermoeden van huiselijk geweld/ 
kindermishandeling bestaan?
  Is er een vermoeden van acute of structurele 
 onveiligheid? (zie hiernaast)

Wegen van huiselijk geweld/ 
kindermishandeling

Stap 4

Beslissen:
1. Is melden noodzakelijk?
2.  Is hulp bieden/organiseren  

(ook) mogelijk?
  Ben ik in staat om effectieve hulp te bieden  
of te organiseren om dreiging af te wenden?
  Kan ik deze hulp samen met de betrokkenen  
bieden of organiseren?
 Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?

Stap 5

Neem bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling contact op met  
Veilig Thuis:  0800-2000 (24/7 bereikbaar). Raadplaag bij een vermoeden van huiselijk geweld  
of kindermishandeling ook altijd de uitgebreide V&VN meldcode op venvn.nl/meldcode

Afsluiten m
eldcode en vastleggen in dossier

  Disclosure: Patiënt of cliënt 
geeft zelf aan de situatie  
niet meer aan te kunnen  
of slachtoffer/pleger te zijn van 
geweld in de huiselijke kring.

  Huiselijk geweld: Patiënt of  
cliënt wordt met opzet verwond 
(bijv. verwurgen, verbranden).

  Patiënt of cliënt dreigt om zich-
zelf of een ander iets aan te 
doen/zeer agressief gedrag.

 Wapengebruik.

  Geweld tijdens de  
zwangerschap.

 Seksueel misbruik/geweld.

  Verzorger van kind (Kindcheck) 
of van zorgafhankelijke  
volwassen valt uit door zelf-
moord(poging), overdosis 
alcohol of drugs, ernstige 
 psychiatrie.

  Huiselijk geweld: bijv. psychi-
sche mishandeling (treiteren, 
stalken, kleineren) of financiële 
uitbuiting.

  Iemand verwaarlozen: geen/
onvoldoende eten, medicatie,  
hulp of toezicht.

  Onverantwoorde zorg door 
psychiatrie, verslaving verzorger 
kind (Kindcheck) of zorgafhan-
kelijke volwassene.

  Het ontbreken van veilige  
huisvesting.

  Het ontbreken van kennis en 
inzicht over het zorgdragen  
voor kinderen (pedagogische 
verwaarlozing) of zorgafhanke-
lijke volwassene.

  Verzinnen/aandikken van  
aandoeningen of klachten  
bij kinderen.

 Vechtscheiding.

 Kind niet naar school laten gaan.

 Kind als mantelzorger/ster.

  Gebruik van drugs of overmatig 
alcohol of seksueel ongepast 
gedrag door verzorger van 
 kinderen of zorgafhankelijke 
volwassene.

Acute onveiligheid Structurele onveiligheid


