De SBLP therapeut kan ten alle tijde ondersteuning vragen bij de binnen de SBLP aanwezige
Aandachtsfunctionaris.Tel.nummer en/of mailadres kunnen opgevraagd worden bij de deelnemerstadministratie

Stroomschema voor Meldcode huiselijk geweld en
Kindermishandeling voor de SBLP, gebruik dit voor tot melding over te gaan.
1. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter
ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.

stap 1
In kaart brengen
Signalen specifiek en meetbaar beschrijven

stap 2
Overleggen met een college/ intervisie én
(anoniem) Veilig Thuis.
Kindcheck / check kwetsbare personen

stap 3
Gesprek met client en (toestemming nodig) betrokkenen

stap 5

Beslissen:

stap 4

Wegen: vijf vragen
1. Vermoeden afwegen
2. Acute of structurele onveiligheid
ja, melden, nee verder met
afweging
3. Hulp organiseren, niet mogelijk
melden bij Veilig Thuis

I. Melden bij Veilig Thuis, niet anoniem,
overleggen

II. ishulpverlening mogelijk

4. Acceptatie+aanvaarden hulp
ok. Niet? melden bij Veilig Thuis
5. Resultaat? Ok, bij nee, melden
bij Veilig Thuis

In Stap 5 neemt de therapeut twee beslissingen in deze vaste volgorde:
I.
het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
II.
het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.

1

De SBLP therapeut kan ten alle tijde ondersteuning vragen bij de binnen de SBLP aanwezige
Aandachtsfunctionaris.Tel.nummer en/of mailadres kunnen opgevraagd worden bij de deelnemerstadministratie

Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De therapeut
vraagt zich eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand van 5 afwegingsvragen. Vervolgens besluit de
signalerende therapeut of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel deze therapeut als de betrokkenen
behoort. Wanneer melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over
eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met de cliënt en Veilig Thuis
beantwoord worden.
2. Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke kindermishandeling is
een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid (zie bijlage).
Meldnorm B: In alle ANDERE gevallen waarin de therapeut meent dat hij/zij, gelet op zijn/haar
competenties, zijn/haar verantwoordelijkheden en zijn/haar professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm C: Wanneer de therapeut 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.

3. Uitwerking vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de meldcode
1. Vermoeden wegen
Heeft de therapeut op basis van stap 1 t/m 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Nee: Geen actie/ afsluiten van meldcode in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2
2. Acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid
Schat de therapeut in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? Nee:
Ga verder met afweging 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis
Bij een melding worden afwegingen 3 tot en met 5 samen met Veilig Thuis doorlopen.
3. Hulp organiseren
Is cliënt (systeem) in staat zelf hulp in te roepen en te organiseren? Is de therapeut in staat hulp te
bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te
wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4
4. Acceptatie
“Aanvaarden” de betrokkenen de hulp en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Kan de hulp
geboden worden in samenwerking met betrokkenen?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
5. Resultaat
Leidt de hulp tot (herstel van) de veiligheid en/of het (herstel van) welzijn van alle betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en samenwerkingspartners.

Wat valt onder huiselijk geweld;
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Kindermishandeling
Kinderen als getuige van geweld
Oudermishandeling(als in opvoeders)
(ex-) partnergeweld
Ouderenmishandeling
Eergerelateerd geweld of schadelijke traditionele praktijken waaronder huwelijksdwang, achterlating
verstoting, eermoord en genital verminking

Vormen van mishandeling;
Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing
Psychischemishandeling
Psychische verwaarlozing
Seksueel misbruik
Financiele uitbuiting
Schending van rechteen

Bijlage
Acute of structurele onveiligheid
Wat is acute onveiligheid?
Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft
direct bescherming nodig.
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 om het
onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige zorg.
Voorbeelden van acute onveiligheid:
Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.
(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 van kinderen jonger dan
18 jaar.
Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid) te doden,
ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale
verminking).
Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar, waaronder het
onthouden van voedsel.
Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt, (medische)
onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader
van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk
veroorzaakt.
Vrijheidbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende veiligheidsmaatregelen
genomen zijn.
Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging, automutilatie, acuut
psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
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.
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Wat is structurele onveiligheid?
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.
Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren
van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.
Voorbeelden van structurele onveiligheid:
Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele) 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.
Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
Wat is disclosure/onthulling?
Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om hulp vraagt bij 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 vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het met
onvoldoende voorbereiding met de ouders/verzorgers 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, mensenhandel, eergerelateerd geweld en
oudermishandeling.
Een professionelen norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de vervolgacties tussen de
beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer. Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het
slachtoffer altijd voorop.
Meer informatie https://www.veiligthuishollandsmidden.nl/participatie-van-kinderen-in-de-meldcode-huiselijkgeweld-en-kindermishandeling/
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