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1. Inleiding 
 

Medewerkers van de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek en Huisartsenposten Rijnland 

kunnen tijdens de ANW-uren situaties aantreffen waarin vermoedens bestaan van huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling. 

Juist tijdens de ANW-diensten kunnen patiënten zich redelijk ‘anoniem’ presenteren met de 

gevolgen hiervan. Dit maakt dat de huisartsenpost een unieke positie heeft in het signaleren 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Sinds juli 2013 zijn alle zorgverleners verplicht om te werken met de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. In de meldcode is via een stappenplan de werkwijze bij een 

vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling omschreven.  

 

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader 

werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter 

en eerder in beeld te krijgen. In de Meldcode is in stap 4 en 5 een afwegingskader 

opgenomen. Het afwegingskader bestaat uit vijf vragen. 

In de verbeterde Meldcode is ook de participatie van kinderen opgenomen. Het gaat hierbij 

om negen actiepunten, en in stap 3 is het gesprek met het kind toegevoegd. 

 

De meldcode geldt voor iedereen die (in)direct patiëntencontact heeft, dus; triagisten, 

doktersassistenten, omloop, chauffeurs, verpleegkundig specialisten/physician assistents en 

huisartsen. 

 

Binnen de Huisartsenposten Duin-en Bollenstreek en Rijnland zijn aandachtsfunctionarissen 

direct (dAF) aangesteld, die zich op de werkvloer specifiek richten op het adviseren en 

begeleiden van collega’s en huisartsen bij vermoedens van kindermishandeling (KMH) en 

huiselijk geweld. Uit de verschillende functiegroepen triagist, doktersassistent, 

verpleegkundig specialist, chauffeur en huisarts is een afgevaardigde beschikbaar die de 

implementatie, het hanteren en borgen van de meldcode binnen de eigen discipline 

ondersteunt. Periodiek komen zij bijelkaar om samen met de aandachtsfunctionarissen 

indirect (iAF) gesignaleerde knelpunten t.a.v. de juiste uitvoering van de meldcode te 

bespreken en voorstellen voor verbetering aan te dragen en input te leveren voor training en 

scholing.   

 

Daarnaast zijn de aandachtsfunctionarissen indirect iAF) verantwoordelijk voor het beheer in 

Topicus van geregistreerde vermoedens en verrichte meldingen naar Veilig Thuis. Zij 

checken bij de eigen huisarts of vermoedens en meldingen bevestigd worden. Zij dragen ook 

zorg voor een terugkoppeling naar de melders.  

De iAF onderhoudt contacten met samenwerkingspartners (o.a. Veilig Thuis en ziekenhuizen 

uit de regio) en ziet toe op het nakomen van de wettelijke kaders van de meldcode en doet 

i.s.m. de beleidsmedewerker voorstellen aan de directie indien hier geen of onvoldoende 

sprake is.  

Tevens zijn binnen de Huisartsenposten Duin- en Bollenstreek en Rijnland huisarts 

ambassadeurs (namens de LHV), die zowel tijdens kantooruren als de ANW-uren, 

bereikbaar zijn voor collegiaal overleg (over niet levensbedreigende/ acute gevallen) (zie 

bijlage A voor hun contactgegevens).  
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Meldcode 
 
Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er een ‘niet-pluis’ 

registratie in Topicus HAP aangemaakt en wordt gestart met het stappenplan van de 

meldcode. In stap 1 van de meldcode is ook de ‘kindcheck’ opgenomen. Zie bijlage B voor 

een beschrijving van de kindcheck. 

 

Vanaf 1 januari 2019 is het gebruik van het afwegingskader verplicht.  

Het nieuwe afwegingskader vervangt stap 5 van het stappenplan uit de meldcode met een 

vijftal afwegingsvragen. Hierin wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel 

onveilige situatie is (bijlage B), want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis 

worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe een behandelaar1 in 

andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. 

 

Er is niet langer alleen sprake van een keuze tussen óf hulp organiseren óf melden bij Veilig 

Thuis. 

 

 

De Meldcode is gebaseerd op drie pijlers: Meldnormen, Situaties van Onveiligheid en de 
Afwegingsvragen. 

Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten melden? 
Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties: 

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

2. In alle andere gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn 
competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende 
mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. 

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

Situaties van onveiligheid  
In het afwegingskader zijn er situaties vastgelegd waarin de beroepskracht altijd moet 
melden bij Veilig Thuis. Dit zijn situaties waarbij er sprake is van: 

 Acute onveiligheid (een zorgvrager die in direct fysiek gevaar is, diens veiligheid is de 
komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig). 

 Structurele onveiligheid (er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of 
geweld) 

 Disclosure (d.w.z. kind/volwassene geeft zelf aan slachtoffer te zijn van mishandeling 
/verwaarlozing) 

Afwegingsvragen 

Het afwegingskader (toe te passen in stap 4), bevat de vijf afwegingsvragen waarmee 

beroepskrachten bij de twee beslissingen, die in stap 5 van de meldcode moeten worden 

genomen, worden ondersteund. KNMG: het afwegingskader wordt in stap 5 van de 

meldcode toegepast.  

                                                           
1
 Waar ‘arts’ of ‘behandelaar’ staat kan ook verpleegkundig specialist of physician assistent worden gelezen. Op 

de HAP Alphen a/d Rijn werkt op zondag een VS/PA.  
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2. Stappenplan kindermishandeling/ volwassenengeweld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Beslissen met Veilig Thuis over melding via 5 afwegingsvragen 
 

 
1. Heb ik op basis van stap 1 t/m 4 nog steeds een vermoeden van (dreigende) 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld ? 

 

2. Schat ik, op basis van stap 1 t/m 4 in dat er sprake is van acute of structurele 

onveiligheid ? 

 

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om (dreigende) 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld af te wenden en te monitoren ? 

 

4. Aanvaarden betrokkenen hulp om (dreigende) kindermishandeling en/of 

huiselijk geweld af te wenden en zijn zij bereid en in staat zich hiervoor in te 

zetten ? 

 

5. Leidt de hulp binnen aanvaardbare of afgesproken tijd tot (herstel) van 

duurzame veiligheid en/of het (herstel van) welzijn van betrokkene(n) ? 

 

 

 

 

1  Onderzoek en verricht kindcheck bij oudersignalen en mantelzorgverleningscheck 

Verzamel feitelijke, objectieve aanwijzingen en leg vast in dossier 

 

2 Advies (anoniem) bij Veilig Thuis en bij voorkeur ook collega  

 Veilig thuis: Telefoonnr. 088 - 3084607 (24 uur per dag) Faxnr: 088 - 3083950 

 

  

3 Gesprek met patiënt/ betrokkenen, indien van toepassing kind 

 Bespreek uw zorgen  
  

4 Wegen van geweld/mishandeling, zonodig overleg betrokken professionals 

  
  

Acuut gevaar ? Schakel eerst Veilig Thuis en/ of politie (112) in ! 
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3. Stroomdiagram kindermishandeling/volwassenen 

geweld 
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Zie: https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-

stap5-bij-knmg-meldcode.pdf voor een uitgebreide toelichting van de afwegingsvragen. 

4. Toelichting stappen van de meldcode  
 

Aangezien de rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling 

verschillen per functie, worden de stappen van de meldcode hieropvolgend per functie 

toegelicht. 

 

4.1 Triagist/ doktersassistent/ omloop 
 

De triagist,  doktersassistent of omloop hebben een belangrijke functie in het herkennen van 
signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dit valt onder stap 1 van de 
meldcode.  
De overige stappen zullen overgedragen worden aan de dienstdoende huisarts (telefoon-, 
consult- of visite-arts) of verpleegkundig specialist indien aanwezig (HAP Alphen a/d Rijn). 
 
Toelichting stroomdiagram blz 5: 
 

 De triagist en/of doktersassistent/omloop voert de kindcheck (bijlage B) uit in alle 
gevallen waarin een patiënt in een zodanige toestand verkeert dat er getwijfeld dient 
te worden aan het vermogen van de patiënt om minderjarige kinderen die (mede) aan 
hem/ haar zijn toevertrouwd, voldoende zorg te bieden; 

 Zijn er tijdens een telefonisch consult, óf doen zich aan de balie/ in wachtkamer 
bijzonderheden voor die signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
kunnen zijn, dan legt de triagist/dokterassistent/omloop2 deze zo feitelijk mogelijk vast 
in de SDA-regel van Topicus HAP.  

o Bijvoorbeeld: ‘patient brak het contact met de HAP plotseling af, vlak daarvoor 
was op de achtergrond geschreeuw te horen’;  

 De triagist en/of doktersassistent/omloop verbindt geen mening of oordeel aan de 
bijzonderheden die hij/ zij beschrijft; 

 De triagist/ post-assistent vinkt in Topicus HAP ‘KMH uitstellen’ te allen tijden aan, 
tenzij er geen bijzonderheden zijn en het telefonisch consult afgesloten wordt, dan 
kan ‘is er bij dit consult een NP gevoel: ‘nee’ (pluis) aangevinkt worden (zie 
onderstaande figuur); 

 Bij signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld biedt de triagist de patiënt 
een (dubbel) consult op de huisartsenpost aan, of plant hij/zij een visite indien een 
consult niet mogelijk is. Bij twijfel wordt overlegd met de regiearts cq consultarts; 

 Indien de patiënt niet wil komen of een visite wordt geweigerd overlegt de triagist 
altijd met de regiearts cq consultarts welke overgaat op stap 1 van de meldcode 
volgens paragraaf 4.3 van dit protocol. 

 

                                                           
2
 De huisartsenposten Rijnland werken met de functie doktersassistent en de huisartsenpost Duin- en 

Bollenstreek met de omloopfunctie. 

https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
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Stroomschema triagist (T) doktersassistent (DA)/ omloop (OL) 

 

 
*CIT: Crisis Interventie Team (acute hulp jeugd): grijpen in bij acute situaties 

Vermoeden kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld (KMH) 

Acute situatie? 

 Schakel politie in (T) 

& 

 Laat eventueel de regiearts contact opnemen met CIT* en/of Veilig thuis (T) 

1e keus 

Laat patiënt op 
consult komen 

Plan een dubbel 
consult 

Informeer DA/OL óf de HA/VS 
telefonisch over de patiënt en 

vermoeden KMH 

Indien de patiënt niet 
komt, informeert de 
DA/OL de regiearts. 

2e keus 

Indien consult niet 
mogelijk is, plan visite 

Informeer chauffeur 
telefonisch over de 

patiënt en vermoeden 
KMH 

Overig 

Indien patiënt een 
consult of visite 

weigert óf de patient 
is niet op het consult 

verschenen, dan vindt 
overleg met de 
regiearts plaats 

Check extra of eigen 
huisarts, adres & 

telefoonnummer(s) 
bekend/ kloppend 

zijn! 

Vink 'KMH uitstellen' 
aan 
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4.2 Chauffeur 
 

De chauffeur heeft een belangrijke functie in het signaleren van huiselijk geweld/ 

kindermishandeling. Gezien de korte contacten is het ‘extra paar ogen’ in de thuissituatie een 

groot voordeel. Van de chauffeur wordt verwacht dat hij/ zij, zijn of haar vermoedens met de 

visite-arts bespreekt, waarop eventueel actie volgt volgens de stappen van de meldcode. 

 

4.3 Huisarts en verpleegkundig specialist  
 

Indien bij de dienstdoende huisarts (consult of visite-arts) of verpleegkundig specialist een 

vermoeden bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld of 

kindermishandeling, start hij/ zij de stappen van de meldcode.  

 

Alle stappen die worden gezet, adviezen die worden gegeven en afwegingen die worden 

gemaakt, legt de dienstdoende huisarts of verpleegkundig specialist (alleen werkzaam op de 

HAP Alphen a/d Rijn op zondag) vast in de contactregistratie. 

 

Voor de regiearts (bij afwezigheid de consultarts; DDDB) geldt:   

 bij een vermoeden van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling (waarbij de patiënt 

weigert te komen) wordt een visite aangeboden; 

 Indien de patiënt een visite weigert en er blijft een reëel vermoeden van huiselijk 

geweld/ kindermishandeling volgt stap 2 van de meldcode; 

 Indien er geen acuut gevaar verwacht wordt en in samenspraak met Veilig Thuis 

besloten wordt om géén melding te doen, maar een vermoeden op huiselijk geweld/ 

kindermishandeling blijft bestaan, worden de vermoedens in de KMH module in 

Topicus vastgelegd voor de eigen huisarts. 

 

Voor de consultarts/ verpleegkundig specalist geldt: 

Stap 1: Onderzoek en kindcheck 

 Vink in Topicus HAP ‘is er bij dit consult een niet pluis gevoel’ ‘ja/misschien’ aan bij 

signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;  

 Doe de kindcheck bij oudersignalen2; 

 Maak gebruik van het SPUTOVAMO-formulier (TOP – TEEN onderzoek)hieraan 

gekoppeld) om het ‘niet-pluis’ gevoel helder te krijgen; 

 Beschrijf de feitelijke, objectieve, signalen (wat, van wie afkomstig, waar en wanneer 

gezien/ gehoord of geroken, hoe vaak gezien/ gehoord of geroken ?; 

 Documenteer bevindingen objectief in dossier van de patiënt onder de S- en O- regel. 

Vermijd subjectieve invullingen of conclusies (zoals; patient lijkt een borderliner, 

blauwe plek lijkt een handafdruk) 

 Omschrijf in de P-regel de bevindingen van de kindcheck.Wanneer alleen de ouder 

aanwezig is en er zijn kinderen betrokken, dan wordt voor (het) betreffende 

kind(eren) ook een dossier geopend en objectief gerapporteerd.  
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Stap 2: Advies Veilig Thuis en bij voorkeur ook collega 

 Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis, indien nodig aan de vertrouwensarts van 

Veilig Thuis en 

 Overleg bij voorkeur ook met een deskundige collega (bijv. kinderarts, LECK of de 

huisarts-ambassadeur LHV) (afhankelijk van de aard en omstandigheden van het 

geval). 

 

Doel van een advies is te komen tot een antwoord op de vraag: 

- of sprake is of kan zijn van huiselijk geweld/ kindermishandeling; 

- welke acties de HA/VS kan ondernemen om meer duidelijkheid te krijgen;  

- op welke manier hij/ zij het vermoeden met ouders en/of kind kan bespreken; 

- welke hulpverlening kan worden ingezet om het risico af te wenden;  

- op welke manier de taken en verantwoordelijkheden kunnen worden verdeeld en; 

- of een melding aangewezen is. 

 

Bij een advies is -anders dan bij een melding- geen sprake van uitwisseling van 

persoonsgegevens; de casus wordt dus anoniem gepresenteerd. Het vragen van advies is 

dan ook niet in strijd met het beroepsgeheim. 

 
Stap 3: Gesprek met patiënt/ betrokkenen, indien mogelijk 

De dienstdoende huisarts of verpleegkundig specialist bespreekt de signalen en de 

mogelijkheden om tot een oplossing te komen met de patiënt of diens ouder(s) / voogd. Deze 

stap wordt genomen alvorens er een eventuele melding volgt bij Veilig Thuis. 

Uitzondering: 

Alleen in uitzonderlijke situaties waarin er gegronde aanwijzingen zijn dat de veiligheid van 

de patiënt, van zijn gezinsleden of van een medewerker van de HAP wordt bedreigd, kan 

worden afgezien van een gesprek met de patiënt over de signalen. 

 

 Bij kindermishandeling; ga in gesprek met de (beide) ouders (wettelijk 

vertegenwoordigers) en het liefst ook met het kind.  

 Bij volwassengeweld; ga in gesprek met de patiënt; 

 Beschrijf de signalen, bespreek de (gedeelde) zorgen, blijf hierbij objectief; 

 Nodig de patiënt uit om een reactie te geven; 

 Indien de reactie van de patient de zorgen niet wegneemt, wordt aan de patiënt 

medegedeeld dat je een melding gaat doen bij Veilig Thuis zodat de signalen nader 

onderzocht kunnen worden. 

 Leg ook uit dat en waarom een kopie van de contactregistratie (met de bestaande 

zorgen en de (mogelijke) melding) aan de eigen huisarts verstuurd wordt. 

 Documenteer het gesprek of de overwegingen om het gesprek niet met ouders aan te 

gaan zorgvuldig in de contactregistratie. 

 

Stap 4: Zonodig overleg betrokken professionals 

Zo nodig overlegt de HA/ VS -eventueel ook zonder de toestemming van ouders en/of kind-  

met andere bij het gezin betrokken hulpverleners of beroepskrachten, voor zover dat nodig is 

om een vermoeden van kindermishandeling te verifiëren of om hulp onderling af te stemmen. 
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Stap 5: Beslissen over melding via 5 afwegingsvragen 

De dienstdoende HA/VS is verantwoordelijk voor de beslissing over het al dan niet doen van 

een melding én voor de inhoud van de melding. Dit geldt ook als de patiënt doorverwezen 

wordt naar een specialist (hetzij naar het ziekenhuis, hetzij naar de GGZ). Een 

doorverwijzing naar derden, betekent niet dat er geen melding gedaan hoeft te worden bij 

Veilig Thuis. Dus een eerste vermoeden ook bespreken/melden bij Veilig Thuis. 

Indien de zorgen (om medische redenen) overgedragen worden aan een andere 

hulpverlening, zoals een specialist in het ziekenhuis of de GGZ, dan volgt zowel een 

mondelinge (telefonisch of face-to-face) als een schriftelijke overdracht. 

 

In stap 2 en/ of 5 van de meldcode vindt altijd telefonisch contact met Veilig Thuis plaats.  

Indien een melding plaatsvindt wordt door de HA/VS het meldformulier voor professionals 

gefaxt naar Veilig Thuis.  

Indien HA/VS vreest voor eigen veiligheid kan een anonieme melding worden gedaan bij VT. 

Leg in dit geval in Topicus HAP goed vast dat er een anonieme melding is gedaan.  

 

Uit de inhoud van de melding blijkt ook dat de melding is gedaan op basis van een éénmalig 

kortdurend contact tussen de dienstdoende HA/ VS en de patiënt.  

 

- Sluit het consult af in Topicus HAP (afschrift van de contactregistratie incl. 

vermoeden/melding wordt automatisch aan de (eigen) huisarts van de patiënt 

verzonden).   

Let wel; indien er géén kinderen betrokken zijn kan bij volwassenengeweld geweld alleen 

een melding gedaan worden bij Veilig Thuis met toestemming van het slachtoffer en/ of bij 

dreiging van zwaar lichamelijk of psychisch letsel of dood (van het slachtoffer).    

 

Een korte toelichting van stap 5 van de meldcode (afwegingsvragen) is terug te vinden in 

bijlage D van dit document. Een uitgebreide toelichting kunt u terugvinden via onderstaande 

link: 

 

https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-

geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf 

 

 

 

 

https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
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5. Participatie van kinderen 
 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals zorgvuldig te 
handelen als zij vermoeden dat een kind thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel 
misbruikt wordt. Een meldcode bestaat uit 5 stappen en kent een aantal beslismomenten. 
Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zal het belang van het 
kind altijd de eerste overweging moeten zijn wanneer er beslissingen worden genomen die 
een kind raken. Om bij vermoedens van kindermishandeling te kunnen handelen in het 
belang van het kind is het essentieel dat kinderen in het hele proces van signaleren en de 
daaropvolgende beslissingen betrokken worden, dat wil zeggen dat er naar hun visie 
gevraagd en geluisterd wordt, dat hun mening meeweegt in beslissingen en dat zij informatie 
krijgen. 
 
Uiteraard doorloopt een professional een meldcode kindermishandeling met het belang van 
kinderen voor ogen; hij of zij maakt zich immers zorgen over de veiligheid of het welzijn van 
een kind. Het komt echter nog te vaak voor dat mishandelde kinderen zeggen dat zij zich niet 
betrokken voelden bij de aanpak van gezinsproblemen, dat er met hen niet gesproken is of 
niet naar hun mening is geluisterd en dat zij niet begrepen hebben wat iedereen aan het 
doen was. Om het belang van het kind daadwerkelijk de eerste overweging te laten zijn, is 
participatie van kinderen erg belangrijk. 
In dit protocol vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en 
inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen 
structureel te waarborgen. 
 

 Acties t.b.v. aanpassen meldcode Daarin tenminste aandacht voor: 

1 Scan de meldcode op het woord ‘cliënt’, 
‘patiënt’ of ‘ouder en/of kind’ en andere 
algemene termen 

Benoem expliciet wie bedoeld wordt: 
ouder/verzorger, ouder én kind of kind 
Benoem tenminste in stap 3 het kind 
expliciet als gesprekspartner 

2 Neem voorschriften op voor het geven 
van procesinformatie aan kinderen: wie 
is wat waarom en wanneer aan het 

doen 

Informatie over: 
• inhoud zorgen 
• inhoud besluiten 
• moment en inhoud terugkoppeling 
• proces van besluitvorming 
• mogelijkheden voor participatie 
recht op klacht of verzet 

3 Neem voorschriften op over informatie 
aan kinderen over hun recht veilig op te 
groeien 

Informatie over: 
• de normale omgang tussen ouders en 
kinderen 
• ontschuldigen van kinderen 

4 Neem voorschriften op over informatie 
aan kinderen over hun recht hun 
mening 
te geven 

Informatie over hun recht om betrokken 
te worden, hun mening te geven en de 
mogelijkheden daarvan 

5 Neem voorschriften op voor het vragen 
en luisteren naar de visie van kinderen 
(horen van kinderen) 

Informeren en luisteren naar: 
• mening over bestaande zorgen 
• door kind geopperde oplossingen 
• mening over voorgestelde 
beslissingen 

6 Neem voorschriften op voor het wegen 
van de mening van het kind in de 
besluitvorming 

Hoe de mening van het kind wordt 
gehoord en meegewogen in de 
besluitvorming 
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7 Benoem expliciet welke route te nemen 
bij een disclosure van een kind 

• direct advies vragen aan Veilig Thuis, 
vervolgstappen samen bepalen 

8 Neem informatie op over herstelgericht 
handelen 

Steun bieden aan kinderen, ook na 
overdracht of melding 
Contact houden met Veilig Thuis en 
andere hulpverlening 

9 Neem een bijlage op met (verwijzing 
naar) kwalitatieve gesprekstips 
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6. Definities en voorbeelden acute, structurele onveiligheid 

en disclosure 
 
In samenspraak met Veilig Thuis zijn standaard definities en voorbeelden opgesteld. Deze 

voorbeelden zijn gericht op de praktijk van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld: ziekenhuis, 

instellingen, ambulancedienst, jeugdgezondheidszorg, artsen, huisartsen, huisartsenpost, 

tandartsen. 

Acute onveiligheid 

Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende 

dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. 

Toelichting Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling schat een beroepskracht allereerst en voortdurend 

in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de 

aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in 

geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de 

áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, 

kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook het onnodig toedienen van 

medicijnen of het verrichten van onnodige zorg. 

Voorbeelden Vermoeden van (ernstig) toegebracht letsel bij personen vanaf -9 
maanden of een poging daartoe dat als teken van onveiligheid wordt 
ingeschat. Daaronder vallen tenminste alle letsels die medische 
behandeling behoeven. 
(Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging 
daartoe. 
Poging tot verwurging. 
Wapengebruik. 
Geweld tijdens de zwangerschap. 
(Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele 
exploitatie door iemand uit de huiselijke kring of door iemand tot wie het 
slachtoffer in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, en 
een reële kans op herhaling of onvoldoende zicht daarop. 
Acute bedreiging door een ouder/verzorger om een naaste (waaronder 
(ex)-partner, kinderen of familielid) te doden, ernstig letsel toe te 
brengen of hun vrijheid te benemen (opsluiting, familiedrama, eerwraak, 
vrouwelijke genitale verminking (VGV)). 
Onthouden van direct noodzakelijke zorg, voedsel, medicatie, 
huisvesting en hulpmiddelen waardoor de gezondheid acuut wordt 
bedreigd (-9 maanden tot 110 jaar). 
Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een 
minderjarige, (zorg)afhankelijke volwassene of oudere verzint, 
(medische) onderzoeksgegevens of bestaande klachten en afwijkingen 
vervalst of in het kader van een onderzoek bewust selectief verstrekt of 
(medische) klachten en afwijkingen die acuut de gezondheid bedreigen, 
daadwerkelijk veroorzaakt. 
Door het slachtoffer of ouder/pleger zelf onthullen van - en/of hulp 
vragen voor - een situatie van actuele kindermishandeling en of huiselijk 
geweld waar hulp onvoldoende oplossing voor biedt. 
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Een acuut onveilige situatie ontstaat of zorg dreigt weg te vallen voor 
een minderjarige of (zorg)afhankelijke volwassene of oudere vanwege 
een (dreigende) suïcide, automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, 
intoxicatie door alcohol en/of drugs door ouder/verzorger. 
Gebruik van alcohol/drugs door zwangere of huiselijk (fysiek) geweld 
richting zwangere dat acuut de gezondheid van de zwangere en/of de 
ongeborene bedreigt. 
Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er 
afdoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn. 
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. 
Blootstellen van een kind aan oorlogsgeweld door te gaan wonen in een 
oorlogsgebied en/of zich aan te sluiten bij een groepering die aan strijd 
in oorlogsgebied deelneemt. 
Een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en 
verzorging van een volwassene. 
Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van 
eten en drinken. 
Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze 
ouder een acute psychose krijgt. 

Structurele onveiligheid 

Definitie Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van 
geweld. 

Toelichting Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de 
belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (daderschap 
en slachtofferschap) in de toekomst. In de afweging of sprake is van 
structurele onveiligheid is ten minste over de volgende factoren 
informatie nodig: herhaling van geweld /onveiligheid, oudersignalen en 
eventuele kindsignalen/signalen van slachtoffers. 

Voorbeelden  Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige 
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, 
middelenverslaving, psychische problematiek dat de fysieke en 
emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of voortdurend 
wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze 
minderjarigen structureel ingeperkt worden. 

 Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger. 

 Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende 
schade kan veroorzaken. 

 Minderjarigen die stelselmatig getuige zijn van huiselijk geweld. 

 Minderjarigen die geregeld fysiek mishandeld worden. 

 Psychische en/of fysieke mishandeling door escalerende vormen van 
langdurige stalking in partnerrelaties. 

Disclosure 
Definitie 

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich 
uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Toelichting Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een 
beroepskracht om hulp vraagt bij mogelijk huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling of zich hierover uit, zonder hulp te vragen, betekent 
dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en 
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vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. 
Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/pleger(s) bespreken 
van de (door het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering 
van) situaties van acute of structurele onveiligheid. Dit geldt 
uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk geweld zoals  
(ex-)partnerstalking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en 
ouderenmishandeling. Een professionele norm tot melden betekent in 
dit geval zorgvuldige afstemming over de vervolgacties tussen de 
beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer. 

  

7. Deskundigheid eergerelateerd 

geweld/meisjesbesnijdenis 
 
Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) 

eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, 

omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. U kunt 

een op het gebied van eergerelateerd geweld deskundige raadplegen of Veilig Thuis. 

 

Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. 

Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op 

(zeer) korte termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet 

omkeerbare situaties. Neem in dergelijke gevallen direct contact op met een 

aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij de politie of een andere in uw eigen 

Meldcode vermelde deskundige op dit specifieke terrein. 
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Bijlage A: aandachtsfunctionarissen werkgroep 

kindermishandeling en huiselijk geweld  
 

Naam Functie Bereikbaarheid  

  Mail Telefonisch  
Els Schoorl Huisarts ambassadeur 

LHV (beschikbaar voor 
intercollegiaal overleg) 

els@huisartsschoorl.nl 

 
06-52838949 

Ellen Kerseboom Huisarts ambassadeur 
LHV (beschikbaar voor 
intercollegiaal overleg) 

ellenkerseboom@msn.com 
 

06-27056013 

Hans Essers  
(DDDB) 

Medisch manager 
dAF* en iAF** (voorlopig) 

HansEssers@dddb.nl 
  

06-49745713  

Ulf Arndt 
(SHR) 

Medisch manager 
dAF  

uarndt@shrnet.nl 
 

06-54705270 

Corline de Groot Beleidsmedewerker 
DDDB en SHR 

Corlinedegroot@dddb.nl 
cdegroot@shrnet.nl 

06-30198283 

Kitty van der Pal 
(DDDB) 

Triagist en dAF  kittyvanderpal@gmail.com  

Werner Boeije 
(DDDB) 

Chauffeur en dAF  wernerboeije@gmail.com  

René van der Ven 
(SHR) 

Chauffeur en dAF  meditaxi.1152@hotmail.com 
 

 

Liselotte Avé 
(SHR) 

Triagist en iAF  lave@shrnet.nl 
 

 

Lisa Wiesmeijer 
(SHR) 

Triagist en dAF  
 

lwiesmeijer@shrnet.nl 
 

 

Monique de Jong 
(SHR) 

Doktersassistent en dAF  
 

mdjong@shrnet.nl 
 

 

Maud Curvers 
(SHR) 

Physician assistant en 
dAF  

maudcurvers@gmail.com 
 

 

*dAF: aandachtsfunctionaris direct kindermishandeling en huiselijk geweld 
**iAF: aandachtsfunctionaris indirect kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Nb. Denk aan het inschakelen van het BOT team voor betrokken zorgverleners bij signalering 
van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

mailto:els@huisartsschoorl.nl
mailto:ellenkerseboom@msn.com
mailto:HansEssers@dddb.nl
mailto:uarndt@shrnet.nl
mailto:Corlinedegroot@dddb.nl
mailto:cdegroot@shrnet.nl
mailto:kittyvanderpal@gmail.com
mailto:wernerboeije@gmail.com
mailto:meditaxi.1152@hotmail.com
mailto:lave@shrnet.nl
mailto:lwiesmeijer@shrnet.nl
mailto:mdjong@shrnet.nl
mailto:maudcurvers@gmail.com
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Bijlage B: definities en afkortingen 
 

Term  Definitie 

Aandachtsfunctionaris 
Direct (dAF) 

Aanspreekpunt voor collega’s en ambassadeur op de werkvloer m.b.t. 
signalering huislijk geweld en kindermishandeling; 

Aandachtsfunctionaris 
Indirect (iAF) 

Naast aanspreekpunt voor collega’s en ambassadeur op de werkvloer 
mede verantwoordelijk voor het beleid en het proces van signalering 
van kindermishandeling en huiselijk geweld; opvolging van vermoedens 
en meldingen checken bij eigen huisarts. Indien eigen huisarts nog 
aanvullende informatie nodig kan de iAF de melder benaderen. De iAF 
draagt zorg voor terugkoppeling naar melder(s).  

Acute onveiligheid* 
 

Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende 
uren/ dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming 
nodig. Dit om te voorkomen dat er (meer) fysiek letsel en/of ernstige 
mentale schade ontstaat.  

Huiselijk geweld   

Huiselijk geweld wordt ook wel geweld in afhankelijkheidsrelaties 
genoemd. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, o.a. 
psychisch, fysiek en seksueel. Bij huiselijk geweld wordt iemand 
mishandeld door een persoon uit de huiselijke kring, bijvoorbeeld een 
(ex) partner, vader, moeder, opa/oma, kind of broer/zus. Onder huiselijk 
geweld valt ook eergerelateerd geweld, seksueel misbruik 
(volwassenen) en ouderenmishandeling.  

Kindermishandeling  

Iedere vorm van een voor een minderjarige (- 9 mnd tot 18 jr) 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen (ten opzichte van wie 
de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid 
staat) actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt 
berokkend, of dreigt te worden berokkend, aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel. 

Kindcheck 

In de wet ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is als 
verplicht element opgenomen dat, indien de situatie daarom vraagt, 
een ‘kindcheck’ moet worden uitgevoerd.  
De kindcheck wordt uitgevoerd bij oudersignalen, die een risico voor de 
veiligheid van minderjarige kinderen zou kunnen opleveren: onder 
invloed van alcohol/ drugs, psychose, ernstige depressie, suïcidaliteit 
en/ of huiselijk geweld. Ook andere medische situaties, waarin de arts 
twijfelt of de patiënt in staat is veilige zorg te geven aan een kind vraagt 
om de kindcheck. 
 
De kindcheck wil zeggen dat de HA/VS in ieder geval vraagt of 
onderzoekt of: 
-De patiënt kinderen heeft die van hem of haar afhankelijk zijn  
 (minderjarig)? Is dat het geval, dan legt de HA/VS het aantal en de 
leeftijd van deze kinderen vast in het dossier van de patiënt.  
-Heeft de patiënt alleen de zorg voor zijn of haar kinderen of zijn er   
anderen waarmee de patiënt deze zorg kan delen. 
Waar zijn de kinderen op dit moment? Is er iemand bij hen? 
Kan de patiënt de zorg aan? 
 
De antwoorden worden vastgelegd in het dossier van de ouder. Als er 
een niet pluis gevoel is en/of twijfels aan de veiligheid van de kinderen, 
die aan de zorg van de patiënt zijn toevertrouwd worden de stappen 
van de meldcode doorlopen en laagdrempelig overleg gepleegd met 
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Veilig Thuis. Het is dus bij de kindcheck niet nodig de betrokken 
kinderen zelf te zien. 
Bij vermoeden op een situatie van acute onveiligheid kan de politie 
worden ingeschakeld om de situatie thuis te beoordelen EN wordt 
gemeld bij Veilig Thuis. 

SPUTOVAMO/TOP-TEEN 
onderzoek 

Screeningsinstrument om de signalen van kindermishandeling sneller 
te herkennen. Hierbij wordt gekeken of de aard van het letsel klopt met 
de (hetero-) anamnese en het lichamelijk onderzoek. De peilers zijn; 
Soort letsel, Plaats, Uiterlijke kenmerken, Tijd van letsel, Oorzaak, 
Veroorzaker, Anderen aanwezig, Maatregelen genomen, Oude letsels.   
 
NB het is géén diagnostische test! 

Structurele onveiligheid 

Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of 
situaties van geweld die de gezondheid, het welzijn of de ontwikkeling 
bedreigen. Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of 
kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor herhaling en of 
voortduren van onveiligheid (bij pleger en slachtoffer) in de toekomst. 

 

dAF    Aandachtsfunctionaris direct 

iAF    Aandachtsfunctionaris indirect 

ANW-uren Avond (17.00 – 24.00 uur), Nacht (24.00-8.00 uur) en 

weekenduren (zaterdag, zondag en feestdagen) 

CIT Crisis en Interventieteam van de Bureaus Jeugdzorg Zuid-

Holland. Kunnen ook in acute situaties ingrijpen 24/7  

HA Huisarts 
 
VS Verpleegkundig specialist 
 
DA Doktersassistent (functie bij de huisartsenposten Rijnland) 
 
OL Omloopfunctie (functie bij de huisartsenpost Duin- en 

Bollenstreek) 
 
KMH Kindermishandeling  
 
LECK Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Samen met 

het Nederlands Forensisch Instituut biedt het LECK 
geïntegreerde forensisch-medische zorg en expertise. 

 
SEH Spoedeisende hulp 
 
VT Veilig Thuis 
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Bijlage C: belangrijke telefoonnummers 
 

Veilig Thuis Hollands Midden (24/7)  088 –   308 4607 

Politie 0900 – 88 44 of 112 

Crisis Interventie Team  
(acute hulp jongeren) 

088 –   900 4000 

Raad van de Kinderbescherming 070 - 374 23 00 

Landelijk Expertise Centrum 
Kindermishandeling (LECK) 

0900 - 444 5 444 (advies over letsels) 

Centrum Seksueel Geweld 0800 – 0188 
(direct nr. voor professionals: 088-2244300) 

Stichting Wende, (vrouwen) opvang 070 - 392 57 74 

Expertise centrum eergerelateerd geweld Via VT Hollands Midden 

Aandachtsfunctionaris indirect Huisartsenpost:          
Duin- en Bollenstreek                                                 aandachtsfunctionariskmh@dddb.nl 
Aandachtsfunctionaris  Huisartsenposten Rijnland:   aandachtsfunctionariskmh@shrnet.nl 

  

  

Websites achtergrondinformatie 
 

Voor meer informatie over huiselijk geweld en/of kindermishandeling zie:  

- KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/knmg-publicaties/knmg-

publicaties/knmg-publicaties/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-1.htm  

- KNMG afwegingskader, stap 5 meldcode:  

https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-

huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf 

- NHG: https://www.nhg.org/actueel/dossiers/dossier-preventie-en-vermoeden-van-

kindermishandeling  

- LESA Kindermishandeling, 2016 https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-

kindermishandeling  

- LHV: https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld  

- Veilig Thuis: https://www.vooreenveiligthuis.nl 

- Crisis Interventie team: https://jeugdbeschermingwest.nl/voor-ouders-opvoeders-

familie-en-kennissen/crisis-interventie-team  

- Augeo: https://www.augeo.nl/  

- Centrum seksueel geweld: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/professionals/ 

- Pharos: https://www.pharos.nl of www.vgv.ggd.nl (meisjesbesnijdenis/ vrouwelijke 

genitale verminking) 

- https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister 

 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/knmg-publicaties/knmg-publicaties/knmg-publicaties/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-1.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/knmg-publicaties/knmg-publicaties/knmg-publicaties/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-1.htm
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmg-afwegingskader-kindermishandeling-huiselijk-geweld-stap5-bij-knmg-meldcode.pdf
https://www.nhg.org/actueel/dossiers/dossier-preventie-en-vermoeden-van-kindermishandeling
https://www.nhg.org/actueel/dossiers/dossier-preventie-en-vermoeden-van-kindermishandeling
https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-kindermishandeling
https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-kindermishandeling
https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
https://www.vooreenveiligthuis.nl/
https://jeugdbeschermingwest.nl/voor-ouders-opvoeders-familie-en-kennissen/crisis-interventie-team
https://jeugdbeschermingwest.nl/voor-ouders-opvoeders-familie-en-kennissen/crisis-interventie-team
https://www.augeo.nl/
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/professionals/
http://www.vgv.ggd.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister
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Bijlage D: toelichting afwegingsvragen stap 5 
 
Afweging 1: vermoeden 

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van het stappenplan, nog steeds een 

vermoeden van (dreigende) kindermishandeling/ volwassenengeweld ?  

Nee: Meldcode afsluiten en vastleggen in dossier, zo nodig hulp organiseren.  

Ja: Ga verder met afweging 2. 

 

Het kan voorkomen dat er wel zorgen zijn, maar dat deze zorgen geen (dreigende) 

kindermishandeling/ volwassenengeweld betreffen. Een voorbeeld hiervan is pedagogische 

onmacht van ouders zonder dreiging voor de veiligheid van het kind. Of overbelasting van 

een mantelzorger, zonder dreiging voor de veiligheid van de volwassene. Ook dan sluit de 

HA/ VS de meldcode af en noteert deze conclusie in de contactregistratie. De HA/ VS 

organiseert zo nodig hulp.  

Wanneer op basis van de Stappen 1 tot en met 4 van het Stappenplan het vermoeden van 

(dreigende) kindermishandeling/ volwassenengeweld niet is weggenomen, wordt de tweede 

afwegingsvraag gesteld. 

 

Afweging 2: veiligheid 

Schat ik, op basis van de stappen 1 t/m 4 van het stappenplan in dat er sprake is van acute 

of structurele onveiligheid ? 

Nee: Ga verder met afweging 3 

Ja: Meld – zo mogelijk na informeren en toestemming betrokkenen - bij VT 

 

Professionele norm 1: 

Het melden van vermoedens van kindermishandeling/ volwassenengeweld is de 

professionele norm als sprake is van acute en/of structurele onveiligheid. 

 

Afweging 3: hulp 

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om (dreigende) kindermishandeling 

en/of volwassenengeweld af te wenden en te monitoren ? 

Nee of weet niet: Meld - zo mogelijk na informeren en toestemming betrokkenen - bij VT 

Ja: Ga verder met afweging 4 

 

Professionele norm 2:  

Het melden van (vermoedens van) kindermishandeling/ volwassenengeweld is de 

professionele norm in niet-acuut onveilige en niet structureel onveilige situaties waarin de 

HA/ VS meent dat hij, gelet op zijn competenties, verantwoordelijkheden en professionele 

grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of organiseren. 

Indien het risico op volwassenengeweld en/of kindermishandeling af te wenden is door in 

gesprek te gaan met de betrokkenen en/of hulp ingezet kan worden (geaccepteerd wordt), 

kan gekozen worden om geen melding te doen bij Veilig Thuis;  
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Afweging 4: acceptatie 

Aanvaarden betrokkenen hulp om (dreigende) kindermishandeling en/of volwassenengeweld 

af te wenden en zijn zij bereid en in staat zich hiervoor in te zetten ? 

Nee: Meld - zo mogelijk na informeren en toestemming betrokkenen - bij VT 

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5 

 

Professionele norm 3:  

Het melden van (vermoedens van) kindermishandeling/ volwassenengeweld is de 

professionele norm indien een arts hulp biedt of organiseert om een patiënt te beschermen 

tegen (het risico op) kindermishandeling/ volwassenengeweld en de HA/ VS constateert dat 

de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

 

Afweging 5: resultaat 

Leidt de hulp binnen aanvaardbare of afgesproken tijd tot (herstel) van duurzame veiligheid 

en/of het (herstel van) welzijn van betrokkene(n) ? 

Nee: Meld - zo mogelijk na informeren en toestemming betrokkenen - (opnieuw) bij VT 

Ja: Afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en 

samenwerkingspartners 

 

Professionele norm 3:  
Het melden van (vermoedens van) kindermishandeling/ volwassenengeweld is de 

professionele norm indien een arts hulp biedt of organiseert om een patiënt te beschermen 

tegen (het risico op) kindermishandeling/ volwassenengeweld en de arts constateert dat de 

onveiligheid niet stopt of zich herhaalt 
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Bijlage E: juridisch kader 
  

Positie wettelijk vertegenwoordiger(s) van jeugdige 

Het informeren van en het overleggen met de jeugdige op grond van dit protocol vindt plaats 

met: 

- de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien de jeugdige nog geen 12 jaar oud is 

- de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige indien de jeugdige al wel 12 maar nog     

geen 16 jaar oud is; 

- alleen met de jeugdige, indien hij 16 jaar of ouder is. 

Is de jeugdige vanaf 12 jaar, naar het oordeel van de hulpverlener, niet in staat tot een 

redelijke waardering van zijn belangen, dan oefent de wettelijk vertegenwoordiger zijn 

rechten uit.   

  

Gezag na echtscheiding 

De hoofdregel is dat de biologische ouders na echtscheiding beiden gezag houden, ook al 

is de zorg voor het kind soms in hoofdzaak in handen van één van beide ouders. Raadpleeg 

het gezagsregister wie het gezag voert over het minderjarige kind. 

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister 

 

De rechter kan bij de echtscheiding het gezag aan één van de ouders toewijzen. Deze ouder 

treedt dan als enige op als vertegenwoordiger van het kind. De ouder die niet (meer) met 

gezag is belast, heeft dan geen zeggenschap meer over de behandeling en heeft ook niet 

meer de aan het beslissingsrecht gekoppelde rechten, zoals het inzagerecht.  

De niet met gezag belaste ouder heeft desgevraagd wel recht op informatie over ´belangrijke 

feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding 

betreffen’ (art. 1:377c Burgerlijk Wetboek). Op die manier kan de niet met gezag belaste 

ouder zich onafhankelijk van de gezagdragende ouder een beeld vormen van de verzorging 

en opvoeding van zijn kind. Het recht op informatie van de niet met het gezag belaste ouder 

betreft alleen feitelijke en globale informatie. De arts kan beslissen de niet-gezagdragende 

ouder informatie te onthouden als hij deze informatie ook niet aan de gezagsdrager zou 

verstrekken of als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet.  

 

Als beide ouders na echtscheiding gezagdragend blijven (hetgeen de hoofdregel is), zijn zij 

ook beiden beslissingsbevoegd en moeten zij in beginsel dus ook beiden toestemming 

geven voor een behandeling. De WGBO biedt echter ruimte om een kind ook te behandelen 

als (één van beide) ouders geen toestemming geeft/geven of behandeling weigert/weigeren.  

 

Informatierecht van de ouder zonder gezag  

Een ouder die geen gezag heeft, heeft een beperkte positie omdat aan hem geen 

toestemming hoeft te worden gevraagd en hij ook geen inzage in het dossier van zijn kind 

heeft. Voorbeelden van ouders zonder gezag zijn:  

- de man die zijn kind wel erkend heeft maar die niet samen met de moeder het gezag 

uitoefent;  

- de ouder die zijn gezag kwijt raakt na een scheiding omdat de rechter éénhoofdig gezag 

toewijst aan de andere ouder;  

- de ouders die het gezag wordt ontnomen omdat de ontwikkeling van hun kind ernstig wordt 

bedreigd door de wijze waarop zij het (niet) opvoeden en verzorgen.  
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Deze ouder zonder gezag heeft, als hij daar om vraagt, wel recht op informatie over zijn kind.  

Dit recht kan hij uitoefenen bij alle beroepskrachten die met zijn kind te maken hebben, zoals 

school, hulpverlening, opvang, enzovoort. Zo kan school bijvoorbeeld aan de ouder zonder 

gezag op zijn verzoek een afschrift van de rapporten verstrekken. 

 

Beroepsgeheim 

Het meldrecht voor kindermishandeling is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg (Wjz).  

In de Wjz is bepaald dat een geheimhouder zijn beroepsgeheim mag schenden als hij een 

vermoeden van kindermishandeling heeft. Het gaat hier zeer uitdrukkelijk om meldrecht, 

geen meldplicht. In de wet meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. 

Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) 

kindermishandeling en huiselijk geweld mogen melden bij Veilig Thuis.  

Zo nodig zonder toestemming van de betrokkenen (LVAK, 2017). 

 

Informatie verstrekken 

Het wettelijk meldrecht geeft hulp- en zorgverleners ook het recht om, zo nodig zonder 

toestemming van de client/ wettelijk vertegenwoordiger, informatie aan Veilig Thuis of de 

Raad voor Kinderbescherming te verstrekken als Veilig Thuis of de Raad voor 

Kinderbescherming daar in het kader van een onderzoek naar vraagt. 

 

Hoe gaat Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek en Huisartsenposten Rijnland om met 

vertrouwelijke informatie 

Zie Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek en Huisartsenposten Rijnland protocollenboek op 

Q-link intranet:  

5.8 Privacyverklaring 

5.9 Gedragscode 

5.11 Omgang met verzoeken van justitie inzake informatieverstrekking  

 

Hoe gaat Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek en Huisartsenposten Rijnland om met 

klachten?  

Zie Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek en Huisartsenposten Rijnland protocollenboek op 

Q-link (bereikbaar via intranet). 


