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De volgorde van het 
stappenplan is niet dwingend. 
Zet uiteindelijk alle stappen 
om een zorgvuldig besluit te 
nemen. Is er geen vermoeden 
meer van huiselijk geweld of 
kindermishandeling? Stop dan 
met het stappenplan en vermeld 
dit in het cliëntdossier.

Stap 1    Breng de signalen in kaart 

Leg de zorgen over het ongeboren kind of over de andere kinderen
van de cliënt vast. Neem de observaties van de kraamverzorgende
mee en beschrijf ook signalen die het vermoeden ontkrachten.

Stap 2    Overleg met een collega en vraag advies aan 
Veilig Thuis 

Bespreek de signalen met een collega. Vraag zo  
nodig advies aan Veilig Thuis.
- Hoe interpreteert u signalen?
- Hoe gaat u het gesprek met betrokkenen aan?
- Is er sprake van acute of structurele
onveiligheid?
- Welke hulp kan er worden ingezet? 

Stap 3    Ga het gesprek met de cliënt aan
 

Hoe verloopt zo’n gesprek?
- Leg het doel van het gesprek uit
- Beschrijf uw observaties, maar koppel hier geen oordelen aan
- Nodig de cliënt uit om een reactie te geven
- Uit pas na deze reactie uw zorgen

Stap 4   Weeg de verzamelde informatie

Maak op basis van alle informatie een inschatting. 
- Is er een risico op huiselijk geweld of kindermishandeling?
- Is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
- Kan de situatie schade aanbrengen bij de cliënt en haar 
(ongeboren) kind(eren) of bij een ander?  

Vraag bij twijfel opnieuw advies bij Veilig Thuis. 

Stap 5

Is uw collega niet
direct betrokken bij

de cliënt? Laat de
cliëntgegevens dan

anoniem.

Verslaglegging 
Maak van elke stap een concreet 
en feitelijk verslag in het dossier.   

Wanneer is er sprake van 
kindermishandeling?
• Fysiek en geestelijk geweld
• Seksueel misbruik
• Verwaarlozing
• Risico voor ongeboren kind
•  Getuige zijn van huiselijk 

geweld
•  Dreiging van 

kindermishandeling
• Meisjesbesnijdenis

Wanneer is er sprake van 
huiselijk geweld?
•  Fysiek en geestelijk geweld 

tussen meerderjarige 
personen in de huiselijke kring

Hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld  
en kindermishandeling?
Doorloop de stappen om het geweld te stoppen en alle betrokkenen te beschermen en te helpen. 

Meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling



Nee    (Opnieuw) melden  
bij Veilig Thuis

v1 Praktijkkaart Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Nee    Meld het bij Veilig 
Thuis

Nee    Meld het bij Veilig 
Thuis

Nee    Sluit het af en leg vast 
in dossier

Nee    Ga verder met 
afwegingsvraag 3

Ja   Sluit de hulp af en maak afspraken 
over het blijven volgen van de 
veiligheid van alle betrokkenen. Doe 
alsnog een melding als er signalen 
zijn dat het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling niet stopt, of 
opnieuw oplaait. 

5 Resultaat 
Leidt de hulp tot veiligheid en/of welzijn van alle betrokkenen? 

4 Acceptatie 
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals die in afweging 3 is 
georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te zetten? 

Ja   Bied of organiseer de hulp en ga 
verder naar vraag 5. 

3 Hulp 
Bent u in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om mogelijke 
onveiligheid door huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen?

Ja   Ga verder met afwegings  vraag 4

 2 Veiligheid 
Schat u in dat er sprake is van acute en/of structurele  
onveiligheid?

Ja   Meld het bij Veilig Thuis. Samen 
lopen jullie de afwegingen hierna 
door. 

Ja   Ga verder met afwegings  vraag 2 

 1 Vermoeden wegen    
Is er een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling? 

Stap 5    Melden en zelf hulp bieden

1  Beslis eerst aan de hand van de meldnormen of melden bij Veilig 
Thuis noodzakelijk is.   

2  Beslis daarna of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) 
mogelijk is. 

Gebruik het afwegingskader om deze beslissingen te nemen.

Meldnorm 1
In alle gevallen van acute en/of 
structurele onveiligheid.

Meldnorm 2
In alle andere gevallen waarin 
u meent dat u geen of niet 
genoeg effectieve hulp kunt 
bieden of organiseren bij 
(risico’s op) huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. Let 
hierbij op uw competenties, 
verantwoordelijkheden en 
professionele grenzen. 

Meldnorm 3
Wanneer u hulp biedt of 
organiseert om betrokkenen 
te beschermen tegen het 
risico op huiselijk geweld en/
of kindermishandeling en 
constateert dat de onveiligheid 
niet stopt of zich herhaalt.
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