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Woord vooraf1 

De wetgeving waarin de meldcode is vastgelegd wijzigt per 2019. Vanaf dat moment is 

het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader beschrijft 

wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk wordt beschouwd. Het doen van een 

melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling is een 

professionele norm en als zodanig noodzakelijk. 

 

Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening bieden of organiseren 

(ook) tot de mogelijkheden behoort. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de 

meldcode. In stap 5 van de meldcode wordt vervolgens een beslissing genomen op basis 

van de afweging die gemaakt is in stap 4. De stappen 1 tot en met 3 van de meldcode 

wijzigen inhoudelijk niet.  

Op 1 januari 2019 is het afwegingskader formeel in werking getreden.  

De wettelijke plicht om een afwegingskader op te nemen in de meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld is beschreven in het besluit van de Rijksoverheid 

van 23 juni 2017 tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling vallen, dienen een afwegingskader op te stellen. De Kraamzorg 

vormt een beroepsgroep die daaronder valt en heeft daarmee de plicht te werken met 

het afwegingskader in samenhang met de vernieuwde Meldcode 2018 V&VN. 

Veilig Thuis is de opvolger van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) en 

Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). Deze organisaties zijn per 1 januari 

2015 opgegaan in één overkoepelende organisatie. 

  

                                        

 

1 Omdat de samenwerking op dit onderwerp met de verloskundigen essentieel is, heeft de KNOV 

meegelezen en een akkoord gegeven op dit document.  
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1. Inleiding 

In Nederland zijn ieder jaar 118.000 kinderen thuis niet veilig. Dit staat gelijk aan 1 op 

de 30 kinderen. De ‘Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt 

professionals in vijf stappen zorgvuldig te handelen. Per 1 januari 2019 is deze wet 

veranderd. De aanleiding voor de verbetering is dat er nog te veel gezinnen uit beeld 

raken. Professionals melden zorgelijke situaties alleen bij Veilig Thuis als zij de situatie 

heel ernstig vinden of als zij niet in staat zijn om hulp te bieden. De meeste professionals 

zien echter slechts een deel van de problemen thuis. Ze zijn te kort bij een gezin 

betrokken of ze kennen slechts één gezinslid. Vaak heeft men ook geen zicht op of 

eventuele bemoeienis de veiligheid vergroot of dat het geweld toch weer is opgelaaid. 

In de verbeterde meldcode is vastgelegd dat het de professionele norm is om 

vermoedens van ernstige kindermishandeling en/of huiselijk geweld altijd te melden bij 

Veilig Thuis. Daaronder vallen acute onveiligheid en structurele onveiligheid. Van acute 

onveiligheid is sprake als een gezinslid in direct fysiek gevaar verkeert en van structurele 

onveiligheid als een onveilige situatie zich herhaalt of voortduurt. 

Het onderscheid tussen melden óf hulpverlenen is in de verbeterde meldcode 

verdwenen. Vanaf 1 januari 2019 beslis je éérst of het nodig is om te melden en 

daarna, zelf of samen met Veilig Thuis, of het ook mogelijk is hulp te bieden of 

te organiseren. De voorwaarden waaraan die hulp moet voldoen om effectief te zijn, 

bijvoorbeeld dat deze zich richt op het stoppen van het geweld en het herstellen van 

duurzame veiligheid, zijn eveneens per beroepsgroep omschreven. Iedere discipline 

hanteert hierin een eigen afwegingskader. 

De wetgeving waarin de meldcode is vastgelegd wijzigt vanaf 2019. Vanaf dat moment is 

het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader beschrijft 

wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling als noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader 

formuleert daarnaast wanneer hulpverlening bieden of organiseren (ook) tot de 

mogelijkheden behoort. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de meldcode. In 

stap 5 van de meldcode wordt vervolgens een beslissing genomen op basis van de 

afweging die gemaakt is in stap 4. De stappen 1 tot en met 3 van de meldcode wijzigen 

inhoudelijk niet. 

1.1 Wat is een afwegingskader?  

Het afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden 

van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en 

daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader formuleert daarnaast 

wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort.  
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1.2 Wat is het doel van het afwegingskader Kraamzorg 

Het doel van dit afwegingskader is om de kwaliteit te verhogen van beslissingen die 

genomen worden door kraamzorgmedewerkers2 (in samenspraak met de verloskundige) 

die (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren. De 

verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot betere herkenning en 

ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit met 

name wanneer het langdurig onveilige (gezins)situaties en/of (acuut) onveilige situaties 

met mogelijk ernstige gevolgen betreft.  

 

De positie van een kraamverzorgende met betrekking tot het afwegingskader van de 

meldcode is uniek. Zij is heel intensief een aantal dagen veel uren bij een kraamgezin. 

Zij kan het gezin goed observeren en leert de mensen anders kennen dan een 

verloskundige of een arts tijdens een consult. Tegelijkertijd stopt hun zorg na acht of 10 

dagen. Dit afwegingskader sluit aan op de beroepsgroep kraamverzorgende en bij het 

eigen professioneel handelen. Voor de professie kraamverzorgende zal het in dit 

afwegingskader gaan om die van ‘signaleerder’ en niet die van ‘hulpverlener’. Vanuit de 

signalerende functie van de kraamverzorgende verwijst zij naar de instanties die hulp 

verlenen. 

 

1.3 De rol van Veilig Thuis  

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van 

kindermishandeling of huiselijk geweld en/of, indien nodig, passende hulpverlening in te 

schakelen. Veilig Thuis doet dit door informatie te verzamelen en de veiligheid te 

beoordelen. Veilig Thuis registreert alle meldingen. Het melden op basis van dit 

afwegingskader is er mede op gericht dan (vermoedens van) situaties van ernstige 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld bij Veilig Thuis op de radar komen. Dit opdat 

Veilig Thuis deze situaties kan combineren met andere signalen en ‘hun radarfunctie’ kan 

uitoefenen. 

Veilig Thuis heeft de bijzondere bevoegdheid om, tijdens onderzoek, zonder toestemming 

van betrokkenen persoonsgegevens te verwerken. Die bevoegdheid kan niet worden 

overgedragen aan ketenpartners of andere instellingen. 

 

De introductie van het afwegingskader kan niet los gezien worden van (ontwikkelingen 

in) de werkwijze van Veilig Thuis. Deze werkwijze houdt onder meer in dat Veilig Thuis 

bij elke melding (door middel van triage) beoordeelt welke wijze van afhandelen gewenst 

is. Veilig Thuis start dus niet per definitie een onderzoek. Het doen van een melding bij 

Veilig Thuis betekent ook niet dat Veilig Thuis de hulpverlening overneemt. Per casus 

bekijkt Veilig Thuis wat er nodig is om de veiligheid te herstellen en welke hulpverlening 

nodig is. Hierbij overlegt Veilig Thuis altijd met de kraamverzorgende die een melding 

                                        

 

2 Intakers, lactatiekundigen,  kraamverzorgenden 
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doet. Kraamverzorgenden kunnen, in het kader van de adviesfunctie, ook nog steeds van 

Veilig Thuis ondersteuning krijgen bij het doorlopen van de stappen van de meldcode. De 

rol van Veilig Thuis wordt uitgebreider beschreven in de afzonderlijke factsheet  ‘De 

radarfunctie van Veilig Thuis’.  

 

Wat betekent dit voor de dagelijkse kraamzorgpraktijk? 

Dit betekent een verandering en een andere manier van kijken. Het doen van een 

melding bij Veilig Thuis is voor medewerkers in de kraamzorg tot op heden vooral als een 

laatste toevlucht op het moment dat de kraamzorgmedewerker zelf niet in staat is 

adequate hulp te verlenen. Veilig Thuis neemt dan de verantwoordelijkheid van de 

hulpverlener over. Melden en zelf hulpverlenen lijken elkaar uit te sluiten. Deze manier 

van kijken zat ook besloten in het oorspronkelijke ‘Basismodel meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling’, waarbij de kraamverzorgende in stap 5 gevraagd werd te 

beslissen tussen of ‘hulp bieden/organiseren’ of ‘melden’ (figuur 1). Hierbij geldt dat de 

beroepsgroep op basis van dit algemene model beroeps specifieke uitwerkingen heeft 

gemaakt. Daardoor wordt in de Meldcodes voor sommige beroepsgroepen in stap 5 

expliciet onderscheid gemaakt naar een stap 5a en 5b voor respectievelijk zelf hulp 

bieden of organiseren en melden. 

Een kraamzorgorganisatie is verplicht, niet alleen vanuit de wet Meldcode maar ook 

vanuit de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) beleid te hebben 

vastgesteld ten aanzien van de meldcode. Hierin ligt ook verankerd de wijze waarop de 

kraamzorgorganisatie haar kraamverzorgenden ondersteunt en begeleidt inzake de 

meldcode.  

Kraamverzorgenden zijn op de hoogte van de meldcode en haar afwegingskader door 

scholing en bijscholing. Dit stelt hen in staat de meldcode en haar afwegingskader juist 

toe te passen. 

Vijf afwegingen in het afwegingskader 

Het vertrekpunt van het afwegingskader is de uitkomst van stap 4 van de meldcode. De 

kraamverzorgende heeft samen met de verloskundige de aard en de ernst van de 

(dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling ingeschat. In stap 5 zal de 

kraamverzorgende samen met de verloskundige gaan besluiten welke vervolgstappen 

zij/hij neemt. 

 

Met de verplichting aan beroepsgroepen tot het opnemen van een afwegingskader in hun 

meldcode komt hier verandering in. Met de melding wordt de hulpverlening niet 

overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt. Van 

kraamzorgmedewerkers en verloskundigen wordt gevraagd om, in afstemming met Veilig 

Thuis, te verhelderen in een afwegingskader in welke situaties het melden van 

(dreigende) onveiligheid en/of (dreigende) schade door huiselijk geweld of 
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kindermishandeling altijd noodzakelijk is, ook al schat de kraamverzorgende in zelf hulp 

te kunnen bieden of organiseren. Bij een melding kan Veilig Thuis eerdere, maar ook 

eventuele toekomstige signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen, combineren. 

Kraamverzorgenden die (ook) zelf hulp kunnen bieden, overleggen vervolgens met Veilig 

Thuis over de vervolgstappen en de verdeling van verantwoordelijkheden. Het doen van 

een melding bij Veilig Thuis betekent dus niet dat een kraamverzorgende ‘tekort’ schiet 

in het bieden van hulp. Het betekent ook niet dat een kraamverzorgende per definitie de 

regie of uitvoering van hulpverlening overdraagt. Het betekent wel dat in het geval een 

kraamverzorgende ernstige acute en/of structurele onveiligheid vermoedt, dat het uit 

oogpunt van professioneel handelen noodzakelijk is om te melden bij Veilig Thuis. Dit 

stelt Veilig Thuis in staat om het zicht op veiligheid te verrijken. Ook kan Veilig Thuis de 

informatie bij toekomstige signalen uit andere bronnen betrekken en combineren. 

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om het afwegingskader te gebruiken bij het wegen 

van geweld en het nemen van twee besluiten. Met behulp van het afwegingskader 

bepaalt de kraamzorgmedewerker of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en 

of hulp verlenen of organiseren voldoende mogelijk is. En daarmee of melden bij Veilig 

Thuis noodzakelijk is. 

Dit afwegingskader is opgesteld aan de hand van het basisdocument afwegingskader in 

de meldcode en vormt een onderdeel van de VV&VN Meldcode Kindermishandeling en 

Huiselijk Geweld van 2018. 
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2. De vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

met afwegingskader  

Onderstaande stappen worden in de 
volgende paragraaf toegelicht.  
STAP 1  
In kaart brengen van signalen  

De kraamverzorgende:  

 doet de kindcheck 

 observeert de zorgvrager en 

eventuele andere gezinsleden 

 observeert het kind 

 brengt alle signalen in kaart  

 documenteert 
 

STAP 2  

Collegiale consultatie  
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)  
 

De kraamverzorgende:  

 bespreekt signalen met een deskundige 
collega en vraagt (eventueel) advies  
aan Veilig Thuis  

 laat (indien van toepassing) signaal in 
verwijsindex zetten  

 documenteert  

 
STAP 3  
Gesprek met de ouder (s) of verzorgers  

De kraamverzorgende:  
 heeft gesprek met betrokkenen; 

eventueel samen met de verloskundige 

 documenteert  
 

STAP 4  

Wegen van het geweld aan de hand 
van afwegingskader  
Bij twijfel: altijd contact met Veilig 
Thuis  

De kraamverzorgende en de verloskundige:  

 beoordelen de risicofactoren en 
risicosignalen  

 hebben bij twijfel contact met Veilig 
Thuis  

 wegen aan de hand van afwegingskader  
 documenteren 

AFWEGING 1  

Is melden noodzakelijk?  

AFWEGING 2  

Is hulpverlening (ook) mogelijk?  
 
STAP 5  
Beslissen over het doen van een 
melding en het (mogelijk)inzetten van 

noodzakelijke hulp  

 
De kraamverzorgende en de verloskundige:  
 beslissen aan de hand van de 

uitkomsten (van het afwegingskader)  

 bespreekt een melding met de 

betrokkenen  
 documenteert  
 

 

  

https://www.augeo.nl/~/media/Files/Kindcheck/Augeo-Handleiding-Kindcheck.ashx?la=nl-NL
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2.1 Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskader) voor de 

kraamzorg. 

Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk. 

 

Meldnorm 1: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en 

bij disclosures3. (nieuw) 

Meldnorm 2: In alle ANDERE gevallen waarin de verloskundige samen met de 

kraamverzorgende, op aangegeven signalen van de kraamverzorgende, 

meent dat zij/zij, gelet op haar competenties, verantwoordelijkheden en 

professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of 

kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

Meldnorm 3: Wanneer een kraamzorgmedewerker / een verloskundige die hulp biedt of 

organiseert om betrokkenen te beschermen tegen de risico’s op huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt 

of zich herhaalt. 

  

                                        

 

3 Zie definitie pagina 9 
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2.2 Uitwerking meldnormen in vijf afwegingsvragen in stap 5 van de Meldcode 

Meldnorm Afwegingsvraag                                                  

 Afwegingsvraag 1. Vermoeden wegen 

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een 

vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling? 

 

Nee: Afsluiten en vastleggen in het dossier 

Ja:    Ga verder met afwegingsvraag 2 

 Afwegingsvraag 2. Veiligheid 

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat 

er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 

 

Nee: Ga verder met afwegingsvraag 3 

Ja:    Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden 

samen met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Afwegingsvraag 3. Hulp (vraag en antwoord voor de verloskundige) 

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om dreiging 

van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te 

wenden? Bij acute of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen 

met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig thuis 

Ja:    Ga verder met afwegingsvraag 4 

 

Afwegingsvraag 4. Acceptatie (vraag en antwoord voor de verloskundige) 

Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich 

hiervoor in te zetten? Bij acute of structurele onveiligheid wordt deze 

afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: Melden bij Veilig Thuis 

Ja:    Hulp bieden of organiseren, ga verder met afwegingsvraag 5. 
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Afwegingsvraag 5. Resultaat (vraag en antwoord voor de verloskundige) 

Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten 

ten aanzien van de veiligheid en/of welzijn (herstel) van alle 

betrokkenen? Bij acute onveiligheid en /of structurele onveiligheid wordt 

deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 

 

Nee: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis 

Ja:    Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on) 

veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 

 

 

2.3 Uitwerking: Is passende en toereikende hulp (ook) mogelijk? 

In stap 5 beslist de verloskundige samen met de kraamverzorgende) of hulpverlening 

bieden of organiseren (ook) mogelijk is. Als je besloten hebt een melding te doen, weeg 

je met de verloskundige deze vraag samen met Veilig Thuis.  

 

Vereisten voor het organiseren of bieden van goede hup bij geweld: 

 er is voldoende zicht op (on)veiligheid; 

 er is voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder 

eerdere meldingen); 

 alle betrokken kraamverzorgende hebben de focus op het stoppen van geweld en 

een (duurzaam) herstel van de veiligheid. Er wordt gewerkt aan het herstel van 

directe veiligheid en het wegnemen van de oorzaken van geweld; 

 hulp is gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade 

die is veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling bij de betrokkene(n); 

 er is sprake van een gezamenlijke analyse en plan met doelen en 

evaluatiemomenten van de kraamverzorgende. Dit plan is op maat gemaakt met 

alle betrokkenen binnen het gezin of huishouden, waarbij de doelen van 

begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld; 

 indien meerdere kraamverzorgenden betrokken zijn, zijn er afspraken over 

samenwerking en casusregie op de veiligheid (en multidisciplinaire) hulpverlening. 
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2.4 De meldcode in de praktijk: een voorbeeld van hoe een proces kan lopen  

 

Stap 1 (in kaart brengen van signalen) 

Je hebt als kraamverzorgende een onderbuikgevoel, een niet pluisgevoel, over een 

bepaalde situatie in het kraamgezin. Signalen kunnen heel concreet zijn, maar dit hoeft 

niet. Het kan zijn dat je door allerlei (kleine) signalen bij elkaar opgeteld het idee hebt 

dat er iets mis is. Wanneer je met ouders spreekt over bepaalde zorgen hebben zij 

steeds excuses, bagatelliseren de zorgen en/of komen niet voldoende in actie in jouw 

optiek. Je blijft je zorgen maken. In kaart brengen betekent: 

 Beschrijven wat je ziet en hoort. 

 Kijk ook naar de risico- en beschermende factoren (alles wat van invloed is op 

het welzijn en de gezondheid van het kind.) 

 Beschrijf de signalen objectief 

 Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren 

 Wees voorzichtig. Het zien van signalen hoeft nog niet te betekenen dat er ook 

werkelijk sprake is van kindermishandeling! 

 Belangrijk: wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Neem 

dan direct contact op met de verloskundige 

 

Stap 2 

Vervolgens ga je in gesprek met een deskundige collega (aandachtsfunctionaris). Je 

vraagt de aandachtsfunctionaris om advies en/of er wordt contact opgenomen met Veilig 

Thuis om de situatie (anoniem) voor te leggen. Over wie contact opneemt met Veilig 

Thuis zijn duidelijke afspraken gemaakt binnen de organisatie. Alle acties die 

ondernomen worden, worden goed bijgehouden in het zorgdossier. De 

kraamzorgorganisatie laat (indien van toepassing) het signaal in de verwijsindex zetten.  

 

 

Stap 3  

Op basis van de kennis die je nu hebt opgedaan, ga je in gesprek met de ouders, 

eventueel samen met de verloskundige. Dit kan zo nodig met ondersteuning van de 

aandachtsfunctionaris  of bijvoorbeeld de leidinggevende. Ook hier zijn duidelijke 

afspraken over gemaakt binnen de organisatie. Van dit gesprek wordt een verslag 

gemaakt.  

 

Stap 4  

Je weegt, samen met de verloskundige de signalen op basis van het afwegingskader. Je 

beantwoordt de twee vragen: is melden noodzakelijk? En vervolgens: is hulp bieden 

en/of organiseren voor de ouders en het kind/de kinderen ook mogelijk? Deze 

hoofdvragen moeten worden beantwoord door een aantal vragen over de situatie te 

beantwoorden (zie 2.2).  
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Het kan zijn dat je zorgen na het gesprek met ouders zijn verminderd of zijn 

weggenomen. Bijvoorbeeld omdat ouders aangeven zelf hulp te zoeken vanwege 

problemen in de opvoeding waar zij tegenaan lopen en het moeilijk vinden hiermee om 

te gaan. In zo’n geval kan besloten worden de meldcode te stoppen. Houd goed vinger 

aan de pols en biedt ondersteuning aan ouders door er te zijn. Hiervoor kunnen ook 

samenwerkingspartners worden benaderd (de sociale kaart). Deze dient te worden 

aangepast/ingevuld voor de eigen situatie).  

 

Stap 5  

Je maakt samen met de verloskundige de beslissing of melden bij Veilig Thuis 

noodzakelijk is en/of dat hulpverlening kan worden georganiseerd. Deze beslissing leg je 

vast in het zorgdossier.  
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Bijlage 1 Definities en voorbeelden acute, structurele onveiligheid en disclosure 

Acute onveiligheid 

Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende 

dagen niet gegarandeerd en zij of zij heeft direct bescherming nodig 

Toelichting Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling schat een kraamverzorgende 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 afwezigheid van de meest basale verzorging 

(waaronder eten, drinken, kleding, onderdak) maar bijvoorbeeld ook 

om het onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van 

onnodige zorg. 

Voorbeelden  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; 

 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, waaronder het onthouden van voeding; 

 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 verstrekt of (medische) 

klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt; 

 vrijheid beperkende 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 vluchten van huis door (dreiging van) geweld 

en/of kindermishandeling. 
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Structurele onveiligheid 

Definitie 
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situatie of van 

geweld. 

Toelichting 
Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de 

belangrijkste voorspeller voor voortdurende onveiligheid (plegerschap 

en slachtofferschap) in de toekomst 

Voorbeelden 
 minderjarigen die opgroeien bij  ouders met zodanig ernstige 

problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, 

middelenmisbruik, psychische of psychiatrische problematiek dat 

de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of 

voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden voor 

deze minderjarigen structureel ingeperkt worden; 

 vergelijkbare situaties met kwetsbare ouders en een mantelzorger; 

 escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.  

 

Disclosure 

Definitie 
Slachtoffers die uit zichzelf een kraamverzorgende om hulp vragen of 

zich uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Toelichting 
Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een 

kraamverzorgende om hulp vraagt bij mogelijk 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/pleger(s) bespreken van de (door het slachtoffer) geuite 

zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van acute of 

structurele veiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke 

vormen van huiselijk geweld zoals (ex) partnerstalking, 

huwelijksdwang, eer gerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Een 

professionele norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige 

afstemming over de vervolgacties tussen de kraamverzorgende (de 

verloskundige) Veilig Thuis en het slachtoffer. 
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Bijlage 2: Omschrijving huiselijk geweld en kindermishandeling Bron: V&VN 

Huiselijk geweld: 

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging door iemand in de huiselijke 

kring. Met huiselijk geweld wordt bedoeld: lichamelijk, geestelijk of psychisch geweld 

waarbij alleen meerderjarigen rechtstreeks zijn betrokken. Bijvoorbeeld geweld tussen 

twee (ex) partners, tussen een meerderjarig kind en zijn ouder of tussen andere 

meerderjarige huisgenoten. 

  

Kindermishandeling:(De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de 

Jeugdwet) 

Elke vorm van 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. 

Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. In gezinnen waarin één of meer 

kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling 

tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling varieert de ernst van licht tot zeer 

ernstig. De duur en frequentie van het geweld bepalen mede de ernst van de 

mishandeling. 

Lichamelijke mishandeling 

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen 

het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van 

brandwonden of het kind laten vallen. Bijzondere vormen zijn het Shaken Baby 

Syndroom, Münchhausen-by-proxysyndroom, en meisjesbesnijdenis. Meer informatie 

Lichamelijke verwaarlozing 

Bij lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders gedurende langere tijd 

onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het krijgt niet 

de zorg en verzorging waar het gezin zijn leeftijd en ontwikkeling behoefte en recht op 

heeft. Meer informatie 

Psychische mishandeling 

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere 

opvoeders met hun houding en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover 

het kind. Ze schelden het kind regelmatig uit of maken het kind opzettelijk bang. Meer 

informatie 

Psychische verwaarlozing 

Bij psychische of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend 

tekort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze structureel 

de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun. Meer 

informatie 

  

https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Lichamelijke-mishandeling
https://www.nji.nl/Lichamelijke-verwaarlozing
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Psychische-mishandeling
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Psychische-mishandeling
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Psychische-verwaarlozing
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Psychische-verwaarlozing
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Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind 

opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk, of door 

dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen niet weigeren. Meer 

informatie 

Getuige van huiselijk geweld 

Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin zien of horen conflicten tussen hun 

ouders of worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de 

ouder of het moeten vluchten van een ouder. Meer informatie 

  

https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Seksueel-misbruik
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie/Seksueel-misbruik
https://www.nji.nl/Vormen-Kinderen-die-getuige-zijn-van-huiselijk-geweld
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Bijlage 3. Wat is de Kindcheck?4 

De Kindcheck richt zich op professionals met volwassen cliënten. 

De Meldcode bevat een zogeheten Kindcheck. Deze Kindcheck richt zich op professionals 

met volwassen cliënten. De Kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde 

gevallen verplicht is om te onderzoeken of zijn volwassen cliënt minderjarige kinderen 

thuis heeft waar zij voor zorgt.  

De Kindcheck is aan de orde in alle gevallen waarin de professional meent dat door de 

medische situatie of door andere omstandigheden waarin zijn volwassen cliënt verkeert, 

een risico bestaat op ernstige schade voor kinderen waar zij zorg voor draagt. Meent de 

professional dat dit risico aanwezig is, dan onderzoekt zij in een gesprek met de cliënt of 

er kinderen bij de cliënt wonen en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze informatie 

beslist zij of zij verder actie moet ondernemen door de stappen van de Meldcode te 

zetten.  

De Kindcheck vraagt van professionals om in contacten met volwassen cliënten ook te 

denken aan mogelijke ernstige schade die bij kinderen kan ontstaan door de situatie 

waarin de ouder of opvoeder zich bevindt. Anders gezegd: ook oudersignalen kunnen 

aanleiding zijn om in actie te komen voor de kinderen. 

Voor wie geldt de Kindcheck? 

De Kindcheck geldt voor alle professionals die onder de Wet Verplichte Meldcode vallen. 

De Kindcheck is vooral gericht op professionals die contacten hebben met volwassen 

cliënten. Daarnaast geldt de Kindcheck ook voor professionals die zich zorgen maken op 

basis van oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn (bijvoorbeeld binnen de 

kinderopvang en het onderwijs). De Meldcode ondersteunt beroepskrachten bij 

vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, ongeacht de verblijfsstatus van 

de betrokkenen. De Kindcheck geldt dus ook als het gaat om vermoedens van geweld 

waarbij mensen zijn betrokken zonder geldige verblijfspapieren, of die in een 

asielprocedure zitten. 

                                        

 

4 Handleiding Kindcheck Augeo 

https://www.augeo.nl/-/media/Files/Kindcheck/Augeo-Handleiding-Kindcheck.ashx?la=nl-NL

