MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Psychologenpraktijk Ad-RM
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt mij als professionals goed te reageren
bij signalen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van
geweld in huiselijke kring.
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Psychologenpraktijk Ad-RM
Damsterweg 43
9911 TB Oosterwijtwerd
Overwegende dat
•

•

•
•

•

•

•

Psychologenpraktijk Ad-RM verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening
aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid ook aan de orde is in geval van
dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of
kindermishandeling;
As beroepskracht ben ik op basis van mijn beroepsverantwoordelijkheid in alle contacten met
cliënten attent op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij
signalen wordt effectief gereageerd op deze signalen met als doel signaleren en stoppen van
het mogelijke geweld en hulp bieden bij de gevolgen ervan.
Psychologenpraktijk Ad-RM heeft een meldcode zodat helder is welke stappen worden
genomen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand
uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische
aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen
ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de
huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en
huisgenoten;
Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige
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,
daaronder ook begrepen getuige van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en vrouwelijke
genitale verminking;
Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor
Psychologenpraktijk Ad-RM werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de instantie
zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt;
Onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn
professionele diensten verleent zowel intern als extern;
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Wet bescherming persoonsgegevens;
Jeugdwet;
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de
verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige
professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die
meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
Het privacyreglement van Psychologenpraktijk Ad-RM.

Psychologenpraktijk Ad-RM stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast,
en maakt gebruik van een stappenplan om huiselijk geweld of kindermishandeling in kaart te brengen
en te melden.
STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Stap 1:
De signalen worden in kaart gebracht.
De signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten
worden in kaart gebracht en vastgelegd. Er wordt ten alle tijden een formulier MIC/FOBO ingevuld.
Deze wordt toegevoegd aan het verslag dat wordt gemaakt aan de hand van de signalen die zijn
opgevangen of zijn vernomen. Ook de contacten over de signalen worden vastgelegd, evenals de
stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
De signalen worden zo feitelijk mogelijk beschreven.
Als er hypothesen en veronderstellingen zijn dan worden deze vastgelegd en vermeld wordt dan
uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Er wordt een vervolgaantekening
gemaakt als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. De bron wordt
vermeld als er informatie van derden wordt vastgelegd. Diagnoses worden vastgelegd. Geprobeerd
wordt objectief te kijken naar alle feiten. Het onderbuik gevoel speelt bij signalering ook een
belangrijke rol. Er wordt hierin onderscheid gemaakt. Alle gevoelens in een specifieke situatie worden
toegevoegd. Deze gevoelens kunnen eveneens als hypotheses later worden bevestigd of ontkracht.
Ook deze bevindingen worden altijd vermeld in het op te stellen verslag.
Vermeld worden datum, plaats, situatie en overige aanwezigen.
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Signalen die duidelijk maken welke zorgen de begeleider ziet, hoort of ruikt.
Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten.
Contacten over deze signalen.
Stappen die worden gezet en wie hiervoor verantwoordelijk is.
Besluiten die worden genomen.
Vervolgaantekeningen over het verloop.

Bij vermoeden van huislijk geweld of kindermishandeling zal er altijd een signaleringsverslag gemaakt
worden.

Stap 2:
Raadpleging van een collega of coördinerend medewerker, het AMK (Veilig Thuis) of het ASHG
De signalen worden met een deskundige collega besproken. Zo nodig wordt ook advies gevraagd aan
het AMK (Veilig Thuis) of het ASHG.

Stap 3:
Het gesprek wordt met de cliënt aangegaan.

De signalen worden met de cliënt besproken. Zo nodig vindt hierin ondersteuning van een deskundige
collega en/of het AMK (Veilig Thuis) of het ASHG plaats. De nadruk wordt zo veel mogelijk op de
zorgvraag.
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Het doel van het gesprek wordt aan de cliënt uitgelegd.
De feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die er zijn worden beschreven. De KNMG
Meldcode Kindermishandeling vraagt van artsen om altijd ook advies in te winnen van het AMK
of het ASHG4
De cliënt wordt uitgenodigd om een hierop te geven;
Na deze reactie ontvangen te hebben wordt ingegaan op hetgeen gezien, gehoord en
waargenomen is. In geval van vrouwelijke genitale verminking kan de Verklaring tegen
meisjesbesnijdenis gebruikt worden.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen
mogelijk als:
o de veiligheid van de cliënt, die van mij als beroepskracht, of die van een ander in het
geding is; of
o als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het
contact met mij zal worden verbroken.
o Als de cliënt zelf aangeeft niet te willen praten en of praten niet mogelijk is voor een
cliënt. Bij een sterk vermoeden is een melding dan noodzakelijk.

Stap 4:
Het risico, aard en ernst van geweld/mishandeling wordt ingeschat.
Op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt wordt het risico
op huiselijk geweld of kindermishandeling afgewogen. Eveneens wordt de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling meegewogen. Mocht het een kind betreffen en er wordt
noodzakelijk geacht dat er een gesprek plaats vindt met het kind zonder dat ouders of wettelijk
vertegenwoordigers hier van op de hoogte worden gebracht dan is dit toegestaan. Hierin wordt
weloverwogen gekeken of er en welke risico’s er zijn voor het kind wanneer dit vooraf aan ouders of
wettelijk vertegenwoordigers wordt vermeld.

Stap 5:
Beslissen over: zelf hulp organiseren of een melding doen.
Gestreefd wordt hulp te organiseren en de effecten worden gevolgd. De afweging wordt gemaakt of de
cliënt en het gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op
kindermishandeling beschermt kan worden dan wordt noodzakelijke hulp georganiseerd. Als er
signalen zijn dat de effecten van deze hulp er niet toe leiden dat het huiselijk geweld of de
kindermishandeling stopt, of opnieuw begint dan wordt er alsnog een melding gedaan.
Het melden en bespreken daarvan met de cliënt:
Als de cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling bescherm
kan worden, of er is twijfel hierover dan:
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Wordt een vermoeden gemeld bij het AMK (Veilig Thuis) of bij het ASHG en;
Er wordt dan zo veel mogelijk aangesloten bij feiten en gebeurtenissen;
Er wordt bij de melding met het AMK (Veilig Thuis) of het ASHG overlegd, wat er na de
melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke werkzaamheden, nog gedaan kan worden
voor de cliënt en de gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of om mishandeling te
beschermen.

De melding wordt vooraf met de cliënt (vanaf 12 jaar) en of met de ouder (als de cliënt nog geen 16
jaar oud is) besproken.
•
Er wordt uitgelegd waarom ik van plan ben een melding te gaan doen en wat het doel daarvan
is;
•
De cliënt wordt om een reactie gevraagd;
•
In geval van bezwaren van de cliënt, wordt overlegd op welke wijze tegemoet gekomen kan
worden aan deze bezwaren;

•

•

Is dat niet mogelijk, dan worden de bezwaren afgewogen omtrent de noodzaak om de cliënt of
zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. In de afweging wordt
de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het
doen van een melding daartegen te beschermen meegenomen ;
Er wordt een melding gedaan indien naar mijn oordeel de bescherming van de cliënt of zijn
gezinslid de doorslag geeft.

Van contacten met de cliënt over de melding kan worden afgezien:
•
Als de veiligheid van de cliënt, of die van mij zelf, of die van een ander in het geding is.
•
Als er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met mij zal
verbreken.
•
Als cliënt zelf aangeeft niet te willen praten en of praten niet mogelijk is voor een cliënt. Bij
een sterk vermoeden is een melding noodzakelijk.

Contactgegevens voor het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling
Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen gemeld worden bij Veilig Thuis via
telefoonnummer 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).
Psychologenpraktijk Ad-RM is aangesloten bij de verwijsindex risico’s jeugdigen, die tot doel heeft om
beroepskrachten die met dezelfde jongere te maken hebben, met elkaar in contact te brengen.

