
Meldcode Huiselijk Geweld en      

Kindermishandeling 

 

ZorgPlus werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe, aangescherpte Meldcode. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat er een 

afwegingskader is opgenomen. Dit kader moet (huishoudelijk) verzorgenden en verpleegkundigen helpen om te 

bepalen of zij een melding moeten doen bij “Veilig Thuis”. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de 

Meldcode. Stap 1 t/m 3 zijn: signalen in kaart brengen, overleggen met deskundige collega of met Veilig Thuis, en een 

gesprek aangaan met de cliënt. In stap 4 weeg je alle informatie af, en in stap 5 beslis je of melden noodzakelijk is. 

Verplicht melden 

Anders dan voorheen ben je vanaf 2019 verplicht om in bepaalde gevallen je vermoedens te melden. Dat gaat om 

vermoedens van acute of structurele onveiligheid. Bij acute onveiligheid kun je bijvoorbeeld denken aan opzettelijke 

verwonding, wapengebruik, of een patiënt of cliënt die aangeeft dader of slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Bij 

structurele onveiligheid gaat het bijvoorbeeld om verwaarlozing, onverantwoorde ouderlijke zorg door verslaving of 

psychiatrische problemen of een kind dat een mantelzorgrol heeft. 

Onduidelijke vermoedens 

Wanneer in stap 5 van de Meldcode blijkt dat je niet zeker weet of er sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling, moet je dit alsnog melden bij Veilig Thuis. Voorheen was het zo dat je bij onduidelijke 

vermoedens terugging naar stap 1 van de Meldcode, om meer informatie te verzamelen. Door ook onduidelijke 

vermoedens te melden bij Veilig Thuis, komen mogelijke slachtoffers eerder in beeld. Veilig Thuis kan jouw 

onduidelijke vermoedens combineren met eventuele signalen van andere professionals zoals de huisarts of 

leerkrachten. 

 

 

https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2018%20Documenten/Afwegingskader%20Meldcode%20A4.pdf?ver=2018-07-02-173818-317
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis


Op de radar 

In 2019 gaat ook veranderen hoe de regionale afdelingen van Veilig Thuis samenwerken. De gegevens van de 

regionale kantoren zullen aan elkaar gekoppeld worden. Dit moet ervoor zorgen dat een gezin met (potentiële) 

problemen op de radar blijft, ook als het gezin of gezinsleden verhuizen. 

Als een medewerker van ZorgPlus een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de 

voor de meldcode verplichte vijf stappen: 

 We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. 

 We overleggen met collega's en de leidinggevende. Zo nodig ook met “Veilig Thuis”, het advies- en meldpunt 

huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige.  

 We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders.  

 We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met 

Veilig Thuis. 

 We beslissen: hulp organiseren of melden.  

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op: 

meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in 

zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen 

verschillende organisaties. 

 

http://meldcode.nl/
http://www.igz.nl/

