MELDCODE
HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING
BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN

Inleiding
Iedere aangemelde cliënt wordt binnen de verwijsindex ingebracht. Dit is een wettelijk
opgelegde verplichting, welke ontstaan is vanuit de wet op de privacy en los staat van de
Meldcode. Wanneer het BSN nummer ingevoerd is, komen de betrokken hulpverleners in
beeld. Wanneer veilig thuis of de politie bij het gezin betrokken zijn, is Beeldenbox hiervan
via de verwijsindex van op de hoogte. Beeldenbox ontvangt echter geen informatie m.b.t. de
andere betrokken hulpinstanties, maar is extra allert.
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet
verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en
kindermishandeling. In de meldcode wordt via een stappenplan weergegeven hoe er bij
Beeldenbox Beeldend Jeugdhulp verlenen, gehandeld wordt wanneer er signalen zijn die
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierin worden 5 stappen gevolgd
(inclusief het afwegingskader dat vanaf 1 januari 2019 verplicht is).






Stap 1: Breng de signalen in kaart.
Stap 2: Overleggen met een collega en/ of raadpleeg Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met cliënt en/of opvoeder(s)
Stap 4: Weeg de aard en de ernst, gebruik het afwegingskader.
Stap 5: Neem twee beslissingen;1 is hulp noodzakelijk? Is hulp verlenen of
organiseren (ook) mogelijk?

Meldcode Beeldenbox
Beeldenboxvoelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van haar cliënten. Daarom let zij goed
op of er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling en reageert zij effectief op
deze signalen. Beeldenbox wil kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning bieden ook
aan cliënten die (mogelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. De
volgende wetten worden in aanmerking genomen in deze meldcode:
Wet
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Jeugdwet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Hoe verhoudt de meldcode zich tot het beroepsgeheim?
Beeldenbox heeft een beroepsgeheim. Hierdoor mag geen informatie over de cliënt aan
anderen worden gegeven, tenzij de cliënt daarvoor toestemming geeft. Het beroepsgeheim
dient ervoor om een veilige omgeving te creëren waarin cliënten zich vrij voelen om alles te
vertellen. Het kan echter in het belang zijn van de cliënt om vertrouwelijke gegevens wel uit
te wisselen met anderen. Daarom is in de wet meldcode een meldrecht voor huiselijk geweld
opgenomen. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens
van) huiselijk geweld mogen melden bij Veilig Thuis. Ook zonder toestemming van de
betrokkenen. Het besluit om te melden zal door Beeldenbox nooit lichtvaardig, maar te allen
tijde zeer zorgvuldig worden genomen. De stappen van de meldcode zijn een hulpmiddel en
een waarborg voor deze zorgvuldigheid.

Huiselijk geweld
Geweld (psychisch, fysiek of seksueel) of het dreigen ermee, door (ex) partners,
gezinsleden, familieleden of huisgenoten van het slachtoffer.
Kindermishandeling
Geweld (psychisch, fysiek of seksueel) of het dreigen ermee, tegen een minderjarige, door
ouder(s) of een ander persoon die macht heeft over de minderjarige.
Veilig Thuis advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling
Landelijk nummer: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
Landelijke website: www.vooreenveiligthuis.nl
Friesland:

058 - 2333777 (voor professionals) /  veiligthuis@regiecentrumbv.nl
Veilig Thuis Friesland
Tesselschadestraat 2
8913 BC Leeuwarden
www.regiecentrumbv.nl

Noodsituatie
De meldcode stap voor stap volgen kost tijd. Als je vermoedt dat de situatie zo erg is dat die
tijd er niet is, dan kun je meteen advies vragen aan een meldpunt. Zij vertellen je wat er
verder moet gebeuren. Natuurlijk kun je bij acuut gevaar 112 bellen.

Meldcode
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Bij het opvangen van signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling
brengt Beeldenbox deze signalen in kaart en legt deze vast in het cliëntdossier.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Beeldenbox bespreekt de signalen met een deskundige collega en vraagt zo nodig advies bij
Veilig Thuis in de woonprovincie van cliënt. Dit overleg is in principe anoniem, omdat er nog
geen gesprek met de cliënt is geweest over de vermoedens en deze dus geen toestemming
heeft gegeven om persoonsgegevens te delen. Van het overleg/de raadpleging wordt een
aantekening gemaakt in het cliëntdossier.
Stap 3: Gesprek met cliënt.
Beeldenbox bespreekt met de cliënt en/of met de ouder(s)/verzorger(s), als de cliënt nog
geen 16 jaar oud is, welke signalen zij heeft opgevangen en in kaart gebracht. Bij het
voorbereiden van dit gesprek kan Beeldenbox ondersteuning vragen bij Veilig Thuis of een
deskundige collega. Beeldenbox nodigt cliënt uit om te reageren op de waarnemingen.
Vervolgens geeft Beeldenbox zo mogelijk weer hoe zij hetgeen ze gezien, gehoord en
waargenomen heeft interpreteert. Een gespreksverslag wordt opgenomen in het
cliëntdossier en toegestuurd aan cliënt.
Van dit gesprek kan alleen worden afgezien wanneer de veiligheid van de cliënt, die van
Beeldenbox of die van een ander in het geding is en wanneer er goede redenen zijn om te
veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met Beeldenbox zal verbreken en
daardoor ‘uit beeld’ geraakt.
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt,
beantwoord Beeldenbox de volgende vragen: Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Heb ik een vermoeden van acute of
structurele onveiligheid?
Stap 5 : Beslissen over zelf hulp organiseren of melden
Bij een vermoeden van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk.
Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld beslist Beeldenbox of zij de
cliënt en/of diens gezin effectieve/passende hulp kan bieden of deze kan organiseren. Dit is
enkel mogelijk als betrokken meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp. De hulp
zal moeten leiden tot duurzame veiligheid. In de meest voorkomende gevallen zal de
hulpverlening van Beeldenbox niet toereikend zijn.

Wanneer hulp zoals hierboven omschreven niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk. Waarbij Beeldenbox haar voornemen bespreekt met de cliënt en/of met de
ouder(s)/verzorger(s), als de cliënt nog geen 16 jaar oud is. Beeldenbox nodigt cliënt uit om
hierop te reageren. Heeft de cliënt bezwaren tegen de melding dan overlegt Beeldenbox op
welke wijze zij tegemoet kan komen aan deze bezwaren en zal onderzoeken of de melding
bij Veilig Thuis samen met de cliënt gedaan kan worden. Van dit gesprek kan alleen worden
afgezien wanneer er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid en wanneer er
goede redenen zijn om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met
Beeldenbox zal verbreken en daardoor ‘uit beeld’ raakt.
Risicofactoren voor kindermishandeling
ouders

mishandeling van een eerder kind;

mishandeling of verwaarlozing in eigen verleden;

persoonlijkheidsstoornis: impulsiviteit, instabiliteit, agressie, suïcideneiging, moord;

verslaving: alcohol, drugs, gokken;

(lichte) verstandelijke handicap;

ontkenning ernst kindermishandeling;

verbaal of lichamelijk relationeel geweld;

vader of moeder is jonger dan 20 jaar;

alleenstaand ouderschap;

afhoudend jegens gezondheidszorg en hulpverlening (no-show’s);

chronische ziekte met extra belasting voor kind en gezin.
omgeving

financiële problemen (armoede);

werkloosheid, lage opleiding, gebrek aan perspectief;

weinig steun van familie en omgeving (isolement);

nieuwe migranten, illegalen.
kind









ongewenst of tegenvallend kind;
huilbaby;
kind met (meervoudige) handicap;
kind met ontwikkelings- en gedragsprobleem (ADHD, autisme, ODD);
prematuur of dysmatuur geboren kind;
adoptiekind, pleegkind of stiefkind;
groot gezin van drie of meer kinderen;
kind dat eerder mishandeld is.

gezin, interactie tussen ouder en kind

gebrek aan kennis over opvoeding, vreemde verwachtingen of opvattingen;

negatieve ouder-kind interactie;

ongewenste zwangerschap;

negatief ervaren zwangerschap (medische complicaties, geweld, relatieproblemen);

stressfactoren in gezin (verhuizing, scheiding).

Bronvermelding
De meldecode zoals die hierboven is beschreven, is tot stand gekomen met behulp van: De
folder; Samen stoppen we geweld van Veilig Thuis Friesland. Deze folders zijn aanwezig in
de praktijk.
Dessaur Trainingen Maakt bespreekbaar wwwaugeo.nl21minuten
Stichting Praat
Ted Kloosterboer
Tel: 06 -15648421
E-mail: contact@praatoverkindermishandeling.nl

