
Meldcode GGZ

De meldcode is een stappenplan waarin wordt 
aangegeven hoe de professional, behoort om 
te gaan met het signaleren en melden van HG 
en KM ter ondersteuning van zijn/haar besluit 
om wel/niet te melden

De meldcode is vanaf 1 juli 2013 verplicht 

Presenter
Presentation Notes
Het is een tool die ondersteuning biedt bij het handelen bij vermoedens van km/hg. Voorheen was het best moeilijk, je hebt een relatie met de ouder, misschien wel een vertrouwelijke relatie en wil die niet verliezen. Daarnaast heb je een onderbuikgevoel of zie je concrete dingen, maar dan toch is er de vraag: zie ik het goed, en als ik het mis heb, en wat haal ik overhoop. Ook wisten we niet zo goed waar we heen moesten met onze vragen en dilemma’s, wie weet er veel van en kan mij ondersteunen. Veilig thuis (AMK) was best een drempel om te nemen. De bedoeling van de meldcode is om de zorg die je hebt zo snel mogelijk te bespreken en de ouder mee te nemen bij de stappen die je gaat maken en zo te kijken of de zorg terecht is en zo,ja te kijken of er extra hulp voor deze zorg geaccepteerd wordt. Kan dit allemaal niet, neem je in de laatste stap de beslissing om te melden bij VT. Je hoeft de stappen natuurlijk niet alleen te doen.



Stap 1

In kaart brengen van signalen. kindcheck

Stap 2

Collegiale consultatie en bij twijfel raadplegen Veilig Thuis  Bij 
twijfel deskundige op gebied van letselduiding.  

Stap 3

Gesprek voeren met betrokkene(n)

Stap 4
Wegen van de kindermishandeling / huiselijk geweld. 

Afwegingskader toepassen.

Afweging 1

Is melden 
noodzakelijk?

Afweging 2

Is hulp inzetten 
(ook) mogelijk?

Stap 5

Beslissen

Presenter
Presentation Notes
Stappen uitleggen adhv de problematiek van de ouder.



Waarom een meldcode en 
kindcheck?

De meldcode kan de beroepskracht ondersteunen in in het handelen bij 
vermoedens van HG en KM

Het stappenplan 
leidt de 
beroepskracht stap 
voor stap door het 
proces, vanaf 
signaleren tot het 
moment van 
eventueel melden, 
rekening houdend 
met zijn 
beroepsgeheim

Het mag worden 
verwacht dat deze 
ondersteuning een 
bijdrage levert aan een 
effectieve aanpak van 
KM/HG

Presenter
Presentation Notes
De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishan- deling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van beroeps- krachten in de vorm van een stappenplan levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een e ectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 








Dus...

Om meer kinderen in beeld te krijgen, 
gebruik de meldcode. Doe de kindcheck!

Geeft de ouder en kind een kans om de situatie
te veranderen

1/3 van de kinderen met een ouder met 
psychische problematiek, krijgt zelf problemen



Kennisquiz: wat weet u al?

๏ Acht vragen
๏ U mag allemaal gaan staan
๏ Bij een fout antwoord mag u gaan zitten
๏ De winnaar ontvangt een grandioze prijs



Vraag 1

De wet meldcode geldt voor:
a. onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg

b. alle organisaties die met ouders, kinderen en 
ouderen werken



Gezondheidszorg
Onderwijs
Kinderopvang
Maatschappelijke 
ondersteuning
Jeugdzorg
Justitie
Politie



Vraag 2

Voor de professional die werkzaam is binnen de 
GGZ is het werken met de meldcode een:

a. Verplichting
b. Nadrukkelijke wens



Antwoord A

Voor deze organisaties is het een verplichting om de 
meldcode te implementeren, er naar te handelen en te 
borgen
Bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld is 
het voor deze organisaties een verplichting om de meldcode 
te hanteren.



Vraag 3

Heeft een professional binnen de GGZ die 
vermoedens heeft omtrent 

kindermishandeling/huiselijk geweld een: 
a. meldplicht
b. meldrecht



Antwoord B



Vraag 4
Wat is een aandachtsfunctionaris huiselijk 

geweld:
a: de persoon die bij vermoedens van HG/KM         

verantwoordelijk is voor het documenteren
b: de persoon die begeleidt/adviseert bij de 

stappen van de meldcode
c: de persoon die de kindcheck doet



Antwoord B



Vraag 5
De aandachtsfunctionaris is verplicht om:

a: in stap 2 de collegiale consultatie te doen bij 
Veilig Thuis

b: te melden bij Veilig Thuis bij vermoedens 
omtrent HG/KM

c: zorg te dragen voor de implementatie en 
borging van de meldcode binnen de 
organisatie



Antwoord C



Vraag 6

De kindcheck is verplicht voor:
a: de volwassen GGZ?
b: voor meerdere beroepsgroepen?
c: de volwassen GGZ en de gezondheidszorg?



Antwoord B



Vraag 7

De aandachtsfunctionaris is:
a: iedereen binnen de instelling?
b: de behandelaar?
c: een geschoolde deskundige?



Antwoord C



Vraag 8

Valt kindermishandeling, misbruik door een 
collega, ook onder de meldcode?

a: ja
b: nee



Antwoord B

Dit valt onder een ander protocol



Wat valt er onder de meldcode?

Presenter
Presentation Notes
Huiselijk geweld-------kindermishandelingKindcheck------ouder naar kind------ouderenmishandelingKM is uit de term huiselijk geweld getrokken, ouderenmishandeling niet.



Verplichting Meldcode voor:

Presenter
Presentation Notes
Wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van de meldcode HG/KM.Een stappenplan dat ondersteuning biedt om bij vermoedens van HG/KM tot een beslissing te komen.Voor alle beroepsgroepen die met kinderen en volwassenen werken.



Toezicht op de meldcode

inspectie
gezondheidszorg

Inspectie onderwijs

Inspectie 
jeugdzorg

Veiligheid 
en
justitie

Gemeente

Presenter
Presentation Notes
Inspecties controleren of de organisatie een meldcode hebben, hanteren en borgen. Ze mogen handhaven als dit niet het geval is.



Wettelijke verplichtingen

Hanteren

Borgen

Implementeren

Deskundig 
persoon

Deskundig op signaleren

Presenter
Presentation Notes
Verplicht is: de meldcode implementeren, Meldcode hanteren, Meldcode borgen, Hebben van een protocol waarin de stappen zijn verwerkt, Deskundig persoon, bijvoorbeeld een AFAlle beroepskrachten zijn deskundig op signaleren.



Meldcode en beroepsgeheim
Vertrouwensrelatie is van wezenlijk belang.

Situaties, waarin de problematiek ernstig is en dat het 
doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is.
Dit kan bij ernstig vermoeden van KM/HG.

Zorgvuldige belsuitvorming met deskundige
collega en/of anoniem bij VT.

Voldoende relevante feiten, signalen aanwezig 
en aantoonbaar.

Concrete afweging van belangen, bv conflict
Van plichten

Presenter
Presentation Notes
Beroepsgeheim is belangrijk, zie voor uitleg informatie op papier. Bedenk ook als je het bespreekbaar maakt: dat je de ouder en het kind een kans geeft op verandering.



Kindcheck

Is een stappenplan om, wanneer u zorgen heeft over een volwassen 

cliënt/patiënt, nagaat of hij zorg draagt voor minderjarige kinderen 

en of deze kinderen veilig zijn. In een gesprek onderzoekt u of u 

verder actie moet ondernemen door de stappen van de meldcode te 

zetten.



Kindcheck

๏ De kindcheck geldt voor alle professionals die onder de wet 
meldcode vallen

๏ Als de professional meent dat door de medische situatie of andere 
omstandigheden waarin zijn volwassen cliënt verkeert, een risico 
bestaat op ernstige schade voor kinderen waar hij zorg voor draagt

๏ De professional moet ook denken aan mogelijke ernstige schade die 
bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de 
ouder/verzorger zich bevindt: Oudersignalen kunnen aanleiding zijn 
om in actie te komen voor het kind

๏ Psychiatrie, verslaving, dreigende uithuiszetting, geweld tussen 
huisgenoten, geldt ook bij zwangere vrouwen met zorg

๏ Ook voor adolecenten bij aanwezige broertjes/zusjes



118.000 
kinderen 
mishandeld

553.920 kinderen met 
een ouder (s) met één of
meer psychische aan-
doeningen

23.080 kinderen
met een ver-
slaafde ouder

423.000 kinderen zijn onder de 
12 jaar

Goossens & van der zanden, 2012

21% van de ouders is voorafgaand
aan de mishandeling voor een
psychisch probleem in behandeling
geweest



Het kind kan zelf problemen krijgen

De kans op problemen bij het kind kan vergroot worden 
als bij de ouder:
• De psychische aandoening of het middelen gebruik  ernstig  

of chronisch is

• Meerdere psychische ziekten of een psychische ziekte met 
verslavingsproblemen aanwezig zijn

• Beide ouders een psychisch probleem en/of verslaving 
hebben

• De relatie tussen de ouders  slecht is: veel ruzie, huiselijk 
geweld, financiële problemen





Wat hadden we bij Christel kunnen zien?

Wie had dit kunnen zien?

Zou Christel minder kans hebben op eigen
problematiek als er gehandeld was toen ze
10 jaar was?

Wat had jullie organisatie kunnen doen?

Dus…......



Veilig Thuis

Bij een melding bij de kindcheck neemt VT 
binnen 6 dagen contact op met het gezin.



Aandachtsfunctionaris

Een professional met specifieke deskundigheid op 
het terrein van KM/HG

Biedt begeleiding bij het nemen van de stappen 
van de meldcode

Heeft een adviesfunctie

Is verantwoordelijk voor de implementatie, 
hanteren en borgen van de meldcode



Waarom een AF?
• De professionals krijgen ondersteuning 

• Heeft kennis over de meldcode, wat mag wel, wat niet, 
op juridisch vlak

• Weet wat en hoe er gedocumenteerd moet worden

• De professionals hoeven niet alle stappen zelf te 
doorlopen

• Kan in stap 2 deskundig advies geven en in stap 4 
betrokken worden bij het toepassen van het 
afwegingskader

• Kan de directie informeren over de wettelijke 
verplichtingen en verantwoordelijkheden



2 soorten 
aandachtsfunctionarissen

De ‘indirecte’ aandachtsfunctionaris
De ‘directe’ aandachtsfunctionaris



Taken AF
• De collega’s motiveren om de meldcode te 

hanteren en begeleiden bij de stappen

• Deskundig advies geven
• Kennis over de meldcode binnen de 

organisatie te verspreiden, zowel bij de 
directie als bij de collega’s

• De meldcode implementeren en borgen

• Contactpersoon VT
• Registreren, documenteren en evalueren



Meerwaarde van de AF
• Er wordt meer beroep gedaan op de deskundige persoon, 

zowel voor collegiale consultatie als andere zaken

• Handelingsverlegenheid professionals verminderd

• De meldcode wordt meer gehanteerd

• Bestuur/directie en collega’s worden meer bewust van de 
ernst van het hanteren van de meldcode

• Meer zicht op de vaardigheden van de medewerker op het vlak 
van signaleren van zorgen, wat weer leidt tot gerichte 
advisering t.b.v. deskundigheidsbevordering

Vb. Ambulancedienst: maart tot november 2014 van 0 naar 120 
meldingen



Dus….....

Een aandachtsfunctionaris kan er toe bij 
dragen dat de meldcode meer wordt 
gehanteerd, zodat we meer kinderen en 
ouders een kans kunnen geven op 
verandering. 



Waarom een geschoolde 
aandachtsfunctionaris?

• kennis over de implementatie

• weet de wettelijke eisen voor een protocol

• kan de directie en bestuur voldoende advies 
geven 

• heeft voldoende kennis van de juridische 
zaken, documenteren en informatie delen

• Kan de collega’s voldoende ondersteuning 
bieden



De geschoolde AF
• Training van 2 ½ dag

• Kennis kindermishandeling/huiselijk geweld

• Kennis meldcode

• Taken van de aandachtsfunctionaris

• Eigen inzicht

• Plan van aanpak voor implementatie

• Communicatie

• Veiligheid- en risicotaxatie en afwegingskader

• Werkwijze Veilig Thuis



Ondersteuning voor de AF:
LVAK

De LVAK is een vakgroep voor de uitvoerende AF op het gebied van 
KM/HG/en OM

De vakgroep draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering van 
de aandachtsfunctionaris

De LVAK is een vereniging met een gedragscode waar de 
aandachtsfunctionaris zich aan moet houden

Om de deskundigheid te bewaken is het verplicht om één 
bijscholingsdag per jaar te volgen

De leden hebben een registratie in het kwaliteitsregister bij het 
Registerplein

Kwaliteitskeurmerk (Keurmerk Meldcode) voor de organisatie 
uitgegeven door de LVAK en het Registerplein



Waarom aansluiten bij de LVAK?

De borging van de meldcode is beter en de 
meldcode wordt meer ingezet omdat de AF:
• Geschoold blijft

• Door eigen motivering meer motiveert en begeleidt

• Op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de meldcode

• Meer contact heeft met andere AF uit dezelfde 
doelgroep

• Gebruik kan maken van een digitale bibliotheek en 
helpdesk



Wat biedt de LVAK?

๏ Bijscholingsdagen, gericht op doelgroep
๏ Digitale bibliotheek

๏ Digitale helpdesk, twee juristen aanwezig
๏ Nieuwsbrief

๏ Besloten Linkedin groep

๏ Keurmerk meldcode



Dank u wel

Voor meer informatie:
www.lvak.nl
info@lvak.nl

http://www.lvak.nl/
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