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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 1 juli 2013 is de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vermeld in de 

wet en zijn professionals deze verplicht te gebruiken. Daarom zal bij een vermoeden van huiselijk 

geweld First-step de onderstaande stappen van de meldcode doorlopen. 

Stap 1 

In kaart brengen van signalen 

Stap 2 

Collegiale Consultatie met een collega of Veilig Thuis 

Stap 3 

Gesprek met cliënt/betrokkenen 

Stap 4 

Wegen van aard en ernst van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

(het wegen wordt gedaan door beroepskracht al dan niet in overleg met Veilig Thuis) 

Stap 5 

Beslissen aan de hand van het afwegingskader.  

 

Schema afwegingskader  

In schema kunnen bovenstaande beslissingen en meldnormen als volgt worden weergegeven:  

1: Vermoeden wegen  

Is er aan de hand van de stappen 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling?   

→ Nee: afsluiten en vastleggen  

→ Ja: doorgaan naar vraag 2  

 2: Veiligheid Is er een vermoeden van- of is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid?   

→ Nee: doorgaan naar vraag 3  

→ Ja: Melden bij Veilig Thuis en overleg over de in te zetten hulp  
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3: Hulp Is het (ook) mogelijk zelf hulp te verlenen of in te zetten zodat de dreiging voor (mogelijk) 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt afgewend?   

 → Nee: Melden bij Veilig Thuis  

 → Ja: doorgaan naar vraag 4  

 4: Acceptatie van Hulp Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is afgesprken en is 

georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te zetten?   

→ Nee: Melden bij Veilig Thuis  

 → Ja: doorgaan naar vraag 5  

5: Resultaat  

Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaat ten aanzien van de 

veiligheid, het welzijn en/of het herstel?  

 → Nee: Melden bij Veilig Thuis  

→ Ja: Hulp afsluiten en afspraken maken met alle betrokkenen over het   

     monitoren van de veiligheid en deze afspraken vastleggen 

      

 


