
Meldcode Huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling



Wat valt 
onder 
huiselijk 
geweld?

• Kindermishandeling.

• Kinderen als getuige van geweld.

• Oudermishandeling.

• (Ex)- partnergeweld.

• Oudermishandeling.

• Eer gerelateerd geweld of schadelijke 
traditionele praktijken, waaronder 
huwelijksdwang, achterlating, verstoting, 
eermoord en vrouwelijke genitale 
verminking.



Vormen van 
mishandeling

• Lichamelijke mishandeling

• Lichamelijke verwaarlozing

• Psychische mishandeling

• Psychische verwaarlozing

• Seksueel misbruik

• Financiële uitbuiting

• Schending van de rechten



Huiselijk 
geweld

In 2020 gaf 8 procent van de bevolking van 16 jaar 
en ouder aan in de afgelopen 12 maanden 
slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere 
vormen van huiselijk geweld. Dit komt neer op 1,2 
miljoen personen. 

Dat blijkt uit de prevalentiemonitor huiselijk geweld 
en seksueel geweld, uitgevoerd door het CBS. Bij 
het prevalentiecijfer van huiselijk geweld is verbale 
agressie niet meegeteld. Als verbale agressie mee 
zou worden geteld zou 33 procent slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld. Van seksueel geweld werd 11 
procent van de bevolking van 16 jaar en ouder in de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer. Dit zijn 
omgerekend 1,6 miljoen personen. 

Zie voor meer cijfers en de duiding daarvan: 
(https://longreads.cbs.nl/phgsg-2020/).

https://longreads.cbs.nl/phgsg-2020/


Signalen van 
een 
slachtoffer 
van huiselijk 
geweld

Het slachtoffer

 Gedraagt zich nederig/slaafs naar de partner.

 Is zichtbaar bang voor de partner.

 Heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de 
familie.

 Heeft moeite met oogcontact.

 Schrikt snel.

 Heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en 
botbreuken.

 Gaat onder begeleiding van de partner over straat.

 Doet niets zonder eerst toestemming te vragen.

 Kan zeggen: "Ik mag van mijn partner niet..."



Bekijk alle signalen bij het kind in de volgende
dia.

Kinderen moeten kunnen opgroeien in 
een veilige omgeving. Toch zijn er jaarlijks
rond de 119.000 kinderen in Nederland 
slachtoffer van mishandeling. En de 
signalen daarvan zijn niet altijd even 
duidelijk. Naast zichtbare wonden of 
littekens, kan er ook minder zichtbaar
misbruik plaatsvinden zoals emotionele of 
geestelijke verwaarlozing. Bekijk alle 
signalen van kindermishandeling in de 
onderstaande lijst.



Herken 
signalen 
bij het kind

Hoe ziet het kind eruit?

• Heeft vaak buikpijn, hoofdpijn of valt flauw.

• Komt aan in gewicht of valt juist af.

• Ziet er moe uit.

• Is vaak of lang ziek.

• Heeft vieze haren of een slecht verzorgd 
gebit.

• Heeft blauwe plekken, wonden of littekens.

• Draagt vieze of kapotte kleding en 
schoenen.



Hoe gaat het 
kind om met 
anderen?

• Leeft in ‘een eigen wereldje’.

• Wil veel aandacht of is bang om alleen te 

zijn.

• Neemt geen vriendjes mee naar huis.

• Is bang voor bepaalde plekken of mensen.

• Wil niet aangeraakt worden.

• Kijkt weg bij oogcontact.



Hoe 
gedraagt 
het kind 
zich?

• Is snel afgeleid.

• Is overdreven druk of juist overdreven rustig.

• Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in.

• Is vaak overdreven vroeg of blijft lang 
rondhangen op school.

• Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen 
of de wereld.

• Speelt gewelddadige of seksuele situaties na.

• Wordt snel boos en gaat dan slaan, schoppen 
of bijten.

• Steelt of maakt spullen stuk.

• Gebruikt alcohol of drugs.



Meldnormen
beroepskrachten 
moeten een melding 
doen bij Veilig Thuis in 
de volgende situaties

• Meldnorm 1 

In ALLE gevallen van (vermoedens) ernstig huiselijk geweld en 
kindermishandeling, dat wil zeggen (vermoedens van) acute- en/of 
structurele onveiligheid. 

Als een (minderjarige) slachtoffer zelf om hulp vraagt, of zich uit over 
huiselijk geweld of kindermishandeling (een onthulling doet), kan dat 
opgevat worden als een acute crisis en valt als zodanig onder deze 
meldnorm.

• Meldnorm 2 

In alle ANDERE gevallen waarin je meent dat je - gelet op je 
competenties, verantwoordelijkheden en professionele grenzen – in 
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of organiseren bij 
(risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

• Meldnorm 3

Wanneer je hulp biedt of organiseert om zorgvragers te beschermen 
tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling en 
constateert dat de veiligheid niet stopt of zich herhaalt.



Video filmpje meldcode

https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY

https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY


De 5 stappen 
van de 
meldcode 



Stap 1
In kaart brengen van signalen kindcheck.

Beschrijf hier wie:

• observeert

• signalen in kaart brengt 

• de kindcheck doet

• documenteert



STAP 2
Collegiale consultatie
Bij twijfel:  Veilig Thuis 
(anoniem) 
Bij twijfel: letseldeskundige

Beschrijf hier wie:

• collegiale consultatie doet.

• advies vraagt bij de aandachtsfunctionaris.

• advies vraagt bij Veilig thuis.

• signaal zet in verwijsindex ( indien van toepassing).

• documenteert .

KNMG : arts verplicht advies vragen bij Veilig Thuis.



Stap 3
Gesprek met 
betrokkene(n) en 
(indien van 
toepassing) kind

Beschrijf hier wie: 

• het gesprek met de betrokkene(n) en indien 
van toepassing het kind heeft. 

• documenteert. 



Stap 4 
Het wegen van het geweld
Gebruik het afwegingskader

Bij twijfel: altijd Veilig Thuis 

Beschrijf hier wie: 

• de risico- inventarisatie a.d.h.v.  de 5 vragen 
van het afwegingskader beoordeelt.

• bij twijfel contact opneemt met Veilig Thuis. 

• beslist over wel/niet naar stap 5.

• bij doorgaan naar stap 5, de melding met de 
betrokken(en) bespreekt.

• documenteert. 

KNMG: het afwegingskader wordt in stap 5 
gebruikt, in stap 4 is er indien nodig overleg met 
professional. 



•

Stap 5
Beslissen met veilig thuis                                                                        

Beschrijf hier wie:

* Vraag 3 t/m 5 van het afwegingskader met Veilig Thuis bespreekt.
*  Documenteert 

• Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de 
meldcode een vermoeden van of is er sprake van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Afweging 1

• Heb ik een vermoeden van of is er sprake van 
acute of structurele onveiligheid?Afweging 2



Download de meldcode APP 



10 Punten 
Checklist voor 
Professionals

1. handel in het belang van het kind. 

2. geef informatie.

3. veilig opgroeien is normaal.

4. betrek kinderen.

5. luister.

6. de mening van een kind telt.

7. de mening van een kind mag anders zijn.

8. hou ze op de hoogte.

9. blijf steunen.

10. voer een goed gesprek.

Praktische tips om met kinderen te praten. Bekijk de tips!

https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/tips-voor-een-goed-gesprek/


Kijk animatie filmpje effectief
werken aan veiligheid.

• https://www.youtube.com/watch?v=C6uEmcWX
T08&feature

https://www.youtube.com/watch?v=C6uEmcWXT08&feature


Meer informatie 

• https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

• https://veiligthuis.nl

• https://www.kadera.nl (signalenkaart voor 
op je bureau) 

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
https://veiligthuis.nl/
https://www.kadera.nl/


• PowerPoint gemaakt door Francien Hoving, 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling voor de Vereniging 
Tekentaal 


