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Veilig Thuis als 

samenwerkingspartij

Wet meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling
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Meldcode

• Elke organisatie (en haar professionals) die werkt met 

kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. 

• Geen meldplicht

• Geldt voor sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, 

kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg

en justitie

• Stappen kunnen worden overgeslagen i.v.m. eigen

veiligheid of veiligheid van de patient.

• De volgorde is niet bindend

• Niet elke discipline doorloopt alle stappen van de meldcode



3 Regio Gooi en Vechtstreek / 30 mei 2017

Hoe ziet de code eruit?

1. In kaart brengen signalen

2. Collegiale consultatie en/of advies Veilig Thuis

3. Gesprek met patient of ouders/verzorgers

4. Aard en ernst wegen, zn overleg met VT

5. Beslissen: hulp organiseren of melden
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Meer informatie

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/inhoud/meldcode

2. App meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode


ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek
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Missie

Het stoppen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het duurzaam borgen 

van veiligheid van alle betrokkenen



7 Regio Gooi en Vechtstreek

Uitgangspunten

• Belangen van kinderen hebben prioriteit

• Gericht op herstel veiligheid op korte én lange termijn

• Expertisecentrum op gebied van HG en KM

• Samenwerking en samenhang in aanpak

• Systeemgericht, eigen kracht, 1G1P1R

• Informatie delen waar nodig, Wet Meldcode
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Veilig Thuis als expertisecentrum

• Voor alle vragen op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Aandachtsgebieden oa.:

- ouderen

- multiculturele doelgroep

- seksueel geweld

- complexe echtscheidingen

- LVB

• Voorlichting en training
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Wat doet Veilig Thuis?

• Advies: anoniem en eenmalig

• Consult : meerdere contacten, registratie op naam of anoniem

• Ondersteuning: met de hulpvrager mee, HG of KM bespreekbaar maken, 

veiligheid inschatten, veiligheidsplan maken ed.

REGIE BLIJFT BIJ DE HULPVRAGER
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Wat doet Veilig Thuis?

• Meldingen

- politiemeldingen

- zorgmeldingen (zowel volwassenen als jeugd)

- meldingen van professionals, burgers

• Urgentie check

• Triage: binnen 5 werkdagen vervolgbesluit

REGIE BIJ VEILIG THUIS
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Wat doet Veilig Thuis?

• Vervolg:

- Overdracht naar gemeente of lokale (voor)veld

- Afsluiten zonder vervolg

- Onderzoek doen naar HG of KM

- Outreachende interventies: motiveren en toe leiden, veiligheids- en 

herstelplannen maken, screening opvang

• AWARE

• Wet Tijdelijk Huisverbod

REGIE BIJ VEILIG THUIS
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Bereikbaarheid en informatie

• 24/7 bereikbaar via 0800-2000 algemeen

• Voor professionals: 035-6991199

• Mail algemeen: info@veiligthuisgv.nl

• Mail cliënt gerelateerd: contact@veiligthuisgv.nl

Info: www.regiogenv.nl of  www.vooreenveiligthuis.nl

mailto:info@veiligthuisgv.nl
mailto:veilig.thuis@regiogenv.nl
http://www.regiogenv.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Vormen kindermishandeling en HG

• Lichamelijke mishandeling

• Lichamelijke verwaarlozing

• Psychische mishandeling

• Psychische verwaarlozing

• Seksueel misbruik/geweld

• Financieel geweld
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Vormen KMH en HG

Lichamelijke mishandeling

Slaan, schoppen, krabben, knijpen, aan haren trekken, 

duwen, snijden, brandwonden maken, vastbinden, 

opsluiten, vergiftigen, wurgen, opzettelijk laten vallen, 

Abusive Head Trauma: schudden

Vrouwelijk genitale verminking (VGV)

PCF (Pediatric Condition Falsification)

FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)
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Vormen KMH en HG

Lichamelijke verwaarlozing

Het structureel nalaten

Niet voorzien in de noodzakelijke basisbehoeften: 

voeding, kleding, onderdak, bescherming, (medische) 

verzorging of leefruimte
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Vormen KMH en HG

Psychische mishandeling:

Uitschelden, manipuleren, kleineren, (be)dreigen, 

pesten, treiteren, vernederen, zelfbewustzijn

ondermijnen, isoleren, uitsluiten, opsluiting, dreigen

met zelfmoord, kinderen inzetten in conflict/dwingen

partij te kiezen, kinderen als getuige van huiselijk

geweld, geweld tegen huisdieren, stalking, te hoge

eisen stellen; teveel verantwoordelijkheid geven
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Vormen KMH en HG

Psychische verwaarlozing:

Onvoldoende positieve aandacht, liefde, geborgenheid, 

steun, ontwikkelruimte en grenzen geven

• Pedagogische verwaarlozing: onvoldoende

pedagogische vaardigheden, ouderlijk gezag of 

structuur

• Nalaten of belemmeren van noodzakelijke

hulpverlening

• Educatieve verwaarlozing: bewust toestaan van 

chronisch “spijbelen”, niet inschrijven op school
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Vormen KMH en HG 

Seksueel misbruik/geweld:

Begluren, dwingen te kijken, ongewenst blootstellen

aan pornografisch materiaal, penetratie door 

vingers/voorwerpen/penis, aanranding (ongepast

kussen, strelen), verkrachting, seksuele exploitatie
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Vormen KMH en HG 

Financieel geweld:

Stelen,misbruik maken van vertrouwen (bankpas in 

beheer en voor eigen doeleinden gebruiken), valse

beloften doen, afpersing
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LET OP!

Het kind niet beschermen tegen de mishandeling van 

de andere ouder, is ook mishandelen!
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Signalen KMH/HG

Lichamelijk:

onverklaarbare wonden, brandplekken, blauwe plekken, littekens, slechte verzorging (oa

ernstige luieruitslag; slecht gebit; kind stinkt), achterstand in ontwikkeling, buikpijn, hoofdpijn, 

vermoeid, lusteloos, genitale of anale verwondingen/jeuk, blaasontsteking, 

zindelijkheidsproblematiek, slaapproblemen, eetproblemen, houterige motoriek, 

groeiachterstand, ernstig te dik, heel vaak ziek.

Emotioneel:

angstig, teruggetrokken, depressief, aandacht vragend, niet bij de leeftijd passend gedrag,                                                                                  

schrikkerig, zelfverwondend gedrag, waakzaam, lusteloos/apatisch, nerveus, hyperactief, 

agressief, speelt weinig met leeftijdgenoten, wantrouwend, overdreven aanhankelijk.

Overig:

no show, hulpmijders, regelmatige verhuizingen, wisselt vaak van school of arts, ouder troost

kind niet of reageert niet op kind, vaak te laat op school, schoolverzuim, geen ontbijt etc
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Wat is belangrijk bij het signaleren?

• We hebben allemaal valkuilen in het signaleren: optisch bedrog,: niet alles is wat

het lijkt!!

• Om te weten wat niet normaal is moet je eerst weten wat normaal is ( normale

ontwikkeling vs afwijkende ontwikkeling)

• Vraag altijd door! (je weet pas wat iets is, als je de context ook kent)

• Deel wat je denkt te zien met collega’s. Toets je waarneming!



26 Regio Gooi en Vechtstreek

Waarnemingen

• Wat neem ik feitelijk waar (wat heb je gezien/gehoord?)

ik hoor je zingen

ik zie je handen trillen

ik ruik alcohol

ik hoor je zeggen

ik zie je transpireren

• Benoem wat je ziet/hoort

je gaat harder praten, wat gebeurt er?

als je iets er bij voelt: geef dat dan in de IK boodschap
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Toepassing in de praktijk

• Hoor de signalen zo objectief mogelijk aan

• Leg de signalen vast

• Niet interpreteren (feiten en concrete waarnemingen)

• Niet oordelen (geen hypothese)

• Heb oog voor de context

• Overleg altijd met een collega of leidinggevende

• Laagdrempelig melden bij Veilig Thuis
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