Meldcode
De meldcode heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de
signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een protocol dient ter
ondersteuning bij het handelen in het geval er situaties en vermoedens zijn van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Stap1. In kaart brengen van signalen
Als een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling aanwezig is, verzamel de signalen
en leg deze vast op schrift. Het gaat hierbij om het nader in kaart brengen van het gedrag van het
kind, de interactie tussen ouders onderling en tussen ouders en kind.

Stap 2. Overleggen met een collega
Dit overleg dient als middel om het vermoeden te toetsen bij anderen en ook om ruimte te geven
aan eventuele emoties. Vermoedens ontstaan op basis van signalen die lang niet altijd even
duidelijk zijn. Daarom kan het risico bestaan dat de situatie van het kind verkeerd wordt ingeschat.
Het overleg met een collega is een vorm van intercollegiale toetsing. Vraag of de collega bij dit
signaal of deze aanwijzing ook zou denken dat dit kind mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
of kindermishandeling. Raadpleeg ook Veilig Thuis en (eventueel) een deskundige op het gebied
van letselduiding. Veilig Thuis kan ondersteuning bieden bij het interpreteren van signalen en bij
het nadenken over eventuele noodzakelijke vervolgstappen.

Stap 3. Gesprek met de betrokkene(n)
Praat zo mogelijk met het kind
Als de leeftijd van het kind en de deskundigheid van de coach/therapeut dat toe laat, kan een
gesprek met het kind meer duidelijkheid bieden. De ingang voor het gesprek vormen zaken die
opvallen aan het kind (bv moeite met concentreren, opvallend stil en teruggetrokken gedrag).
Afhankelijk van de leeftijd van het kind dient de mogelijke relatie van het gesignaleerde
probleemgedrag met mogelijke mishandeling aan de orde gesteld te worden.
Praat met de ouders
Bespreek de signalen met de ouders. Ook in het gesprek met de ouders gaat het om dingen die
opvallen aan hun kind en die aanleiding geven tot zorg over hun kind. De mogelijke relatie met
mishandeling of andere problemen in de thuissituatie zal expliciet aan de orde moeten worden
gesteld. Het kan zijn dat het nodig is om het kind nader te laten onderzoeken. De coach/therapeut
probeert dan om de ouders daartoe aan te zetten. Voor nader onderzoek is toestemming van de
gezaghebbende ouders nodig.
Is er ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de ouders,
raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis.
Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel

altijd Veilig Thuis raadplegen.
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van de gesprekken met de kinderen
en de ouders, het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de
ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
De gesprekken en het eventuele onderzoek kunnen tot verschillende conclusies leiden. Het
vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kan bevestigd of weerlegd worden, maar
het kan ook zijn dat het vermoeden blijft bestaan omdat er onvoldoende duidelijkheid kan worden
verkregen. In het laatste geval kan het zinvol zijn opnieuw te overleggen met Veilig Thuis.

Wordt het vermoeden weerlegd, dan kan het zijn dat er wel andere problemen zichtbaar worden
waardoor hulp en ondersteuning geboden moet worden. Is er geen hulp nodig dan kan de zaak
verder als afgesloten worden beschouwd.

Stap 5 Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
De coach/therapeut kan, om de juiste hulp te bieden, instellingen of deskundigen inschakelen. Als
ouders niet open staan voor enige vorm van hulp of de problemen blijven ontkennen dan zal de
coach/therapeut een melding doen bij Veilig Thuis.

