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1. Inleiding
Het opstellen van deze meldcode vloeit voort uit de wettelijke verplichting voor instellingen en
zelfstandige beroepsbeoefenaren in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de
jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en voor politie en justitie, om over een meldcode te
beschikken.
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
kindermishandeling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde
wijze komt tot een besluit over het al dan niet doen van een melding.
In het kader van de Wet verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om:
- te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet, én
- om de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen.
Van individuele beroepskrachten die werkzaam zijn voor een instelling waar een meldcode is
vastgesteld, wordt verwacht dat zij het stappenplan van de meldcode volgen als zij huiselijk geweld
of kindermishandeling signaleren, of als ze vermoeden dat hiervan sprake is.
Onder beroepskrachten wordt in deze meldcode verstaan: de beroepskracht die voor Het Nieuwe
Lyceum werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding,
onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt.
Deze meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals
mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en
ouder(en)mishandeling. De wet op de jeugdzorg definieert kindermishandeling als volgt:
“Kindermishandeling is elke vorm van een 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. Daaronder is ook begrepen eergerelateerd
geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van
huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.”
Intimidatie of geweld (waaronder ongewenste intimiteiten) door beroepskrachten zijn niet
opgenomen in de meldcode. Scholen zijn conform ARBO-wetgeving al wettelijk verplicht hiervoor
een protocol te hebben. Bij vermoeden van een zedenmisdrijf geldt een meldplicht aan het bestuur,
dat met de Vertrouwensinspectie moet overleggen.
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2. Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim
Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten met
een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling
of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van de leerling of
ouders.
Dit wettelijk meldrecht maakt een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen,
psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, verloskundigen
en werkers in de jeugdzorg of in de reclassering.
De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op
een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.
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3. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen
die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd,
vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een
vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. In
bijlage 1 is een overzicht opgenomen van vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.
Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of de schoolarts
Bespreek de signalen met de mentor en met collega’s. Check of collega’s dezelfde signalen/
gedragingen waarnemen. Overleg ook met de zorgcoördinator en teamleider. In overleg kan
besloten worden Veilig Thuis te consulteren of de leerling te laten oproepen door de schoolarts als er
behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak) van letsel.
Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in Magister.
Stap 3: Gesprek met de leerling en ouders
De signalen moeten met de leerling en de ouders besproken worden door de mentor. Bij dit gesprek
zal de zorgcoördinator of teamleider aanwezig zijn. Eventueel kan Veilig Thuis geconsulteerd worden.
In het gesprek met de ouders:
- legt u de ouders het doel uit van het gesprek;
- beschrijft u de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
- nodigt u de ouders uit om een reactie hierop te geven;
- kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en
waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de ‘Verklaring tegen
meisjesbesnijdenis’ gebruiken.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling en de ouders, is
alleen mogelijk als:
- er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in
het geding is, of zou kunnen zijn;
- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling door dit gesprek het contact met u
zal verbreken en dat de leerling daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen het
mogelijk geweld.
Melding in de verwijsindex risicojongeren
Overweeg bij het zetten van stap 3 of het noodzakelijk is om, gelet op de bedreiging van de
ontwikkeling van de jeugdige(n), ook een melding te doen in de verwijsindex risico-jongeren.
NB: Een melding in de verwijsindex is bedoeld om beroepskrachten die betrokken zijn bij
‘risicojongeren’ bij elkaar te brengen zodat ze hun interventies op elkaar af kunnen stemmen en niet
langs elkaar heen werken. Een melding in de verwijsindex is geen alternatief voor het doen van een
melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis. Ga daarom, ook als u besluit tot een melding in de
verwijsindex, door met stap 4 en 5 van de meldcode als uw vermoeden van kindermishandeling door
het gesprek met de ouders en/of de jeugdige niet zijn weggenomen.
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Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag
advies aan Veilig Thuis.
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de leerling en
ouders het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Raadpleeg eventueel opnieuw Veilig Thuis. De medewerkers van Veilig Thuis bieden ondersteuning
bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over
vervolgstappen.
Stap 5: Beslissingen: Is melden noodzakelijk? Is hulp organiseren mogelijk?
De beslissing over het vervolg wordt genomen door de zorgcoördinator en teamleider. In overleg
wordt besloten hulp te organiseren of een melding te doen. Er moet altijd een melding gedaan
worden als er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Zie bijlage 2 voor een overzicht van wat
gezien wordt als acute of structurele onveiligheid.
Hulp organiseren en effecten volgen
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u de leerling en zijn gezin redelijkerwijs voldoende
tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:
- organiseer dan de noodzakelijke hulp;
- volg de effecten van deze hulp;
- doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet
stopt of opnieuw begint.
Melden en bespreken met de ouders en leerling
Kunt u de leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling
beschermen of twijfelt u eraan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:
- meld uw vermoeden bij Veilig Thuis;
- sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de
informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
- overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen het risico
op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.
Bespreek uw melding vooraf met uw leerling (verplicht vanaf 12 jaar) en met de ouders (verplicht als
de leerling nog geen 16 jaar oud is).
- leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
- vraag de ouders en leerling uitdrukkelijk om een reactie;
- in geval van bezwaren van de ouders of leerling, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen
aan deze bezwaren;
- is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de leerling te beschermen
tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het
geweld en de noodzaak om de leerling door het doen van een melding daartegen te beschermen;
- doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling de doorslag moet geven.
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4. Verdeling van verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het
beslissen over het al dan niet doen van een melding
Alle beroepskrachten zijn verantwoordelijk voor het zetten van de eerste drie stappen uit de
meldcode als zij signalen hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Voor de stappen 4 en 5 van de meldcode zijn de zorgcoördinator en teamleider gezamenlijk
verantwoordelijk. Zij zullen altijd overleggen voor er een volgende stap wordt genomen.
Zie het schema op de volgende pagina voor een overzicht van dit proces.
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Stroomschema
Stap 1: Signalen in kaart
brengen
Docent, mentor, conciërge of
andere medewerker vermoedt
kindermishandeling of huiselijk
geweld.
Noteer concreet waarneembaar
gedrag en/of signaal.

Stap 2: Collegiale consultatie
Medewerker overleg met
collega’s, mentor, teamleider en
zorgcoördinator.
Check of collega’s dezelfde
signalen/gedragingen
waarnemen. Eventueel kan
telefonischoverlegd worden met
Veilig Thuis.

Bevestiging signalen
terugkoppelen.

Signalen niet herkend.
Blijf leerling observeren.

ja

nee
Bevestiging?

Stap 3: Gesprek met de leerling en ouders
Mentor en teamleider/zorgcoördinator gaan in
gesprek om zorgen te delen en te checken waar
gedrag/signalen vandaan komen.
nee

ja
Bevestiging?

Stap 4: Wegen aard en ernst
Signalen afwegen van
kindermishandeling. Heb ik een
vermoeden van acute of
structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem 2 beslissingen:
Zorgcoördinator en teamleider beslissen, eventueel na consultatie Veilig Thuis.
1. Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk bij acute of
structurele onveiligheid.

Terugkoppelen naar
leerling (ouders) en
signaleerder.

2. Is hulpverlenen of organiseren (ook)
mogelijk?
Hulpverlenen is mogelijk als de professional
in staat is om effectieve/passende hulp te
bieden/organiseren, de betrokkenen
meewerken aan geboden of georganiseerde
hulp en de hup leidt tot duurzame veiligheid.

Melding Veilig Thuis
Zo ja, hulpverlening
organiseren, bijvoorbeeld
via CJG

Zo nee, Melding
Veilig Thuis
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Bijlage 1: Toelichting vormen kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling uit zich in verschillende vormen, die gelijktijdig voor kunnen komen. De
belangrijkste vormen zijn geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik, exploitatie, schending van
zelfbeschikking en het syndroom Münchhausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification (zie ook
www.nji.nl/kindermishandeling).
Geweld
Geweld is handelen ten opzichte van een andere persoon met de intentie de ander leed toe te
brengen. We onderscheiden:
• fysiek geweld: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-,
brand-, of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan
door slaan, schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking,
vergiftiging.
• psychisch of emotioneel geweld: het toebrengen van schade aan de emotionele of
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind (dit geldt eigenlijk voor alle vormen van
kindermishandeling). Bijvoorbeeld het kind stelselmatig vernederen, belachelijk maken,
kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, eisen stellen waaraan
het kind niet kan voldoen, het kind belasten met een te grote verantwoordelijkheid, het kind
kleinhouden, het kind betrekken bij illegale of antisociale handelingen, het kind blootstellen
aan extreem, onberekenbaar of ongepast gedrag.
Verwaarlozing
Verwaarlozing is het nalaten van zorg die ouders geacht worden te geven met het oog op de
veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Vormen van verwaarlozing zijn:
• prenatale verwaarlozing: bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.
• fysieke verwaarlozing: het kind niet datgene geven wat het voor zijn lichamelijke gezondheid
en ontwikkeling nodig heeft. Bijvoorbeeld onderdak, goede voeding, een veilige en gezonde
woon- en speelomgeving, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en medische,
tandheelkundige of geestelijke gezondheidszorg. Ook niet letten op de fysieke veiligheid van
het kind valt hieronder.
• psychische of emotionele verwaarlozing: het kind niet datgene geven wat het voor zijn
geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. Bijvoorbeeld aandacht, respect,
veiligheid, contact, warmte, liefde, genegenheid, bevestiging, leiding, grenzen, ruimte voor
toenemende zelfstandigheid.
• educatieve verwaarlozing: het kind geen passend onderwijs laten krijgen.
Getuige zijn van huiselijk geweld (partnergeweld)
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt
gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan
niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).
Getuige zijn van huiselijk geweld betekent dat het kind direct of indirect getuige is van ruzie tussen
de ouders (waarbij inbegrepen stiefouders, pleegouders, adoptiefouders, partner van biologische
ouder) of andere verzorgers. Hierdoor loopt het kind schade op. Getuige zijn van huiselijk geweld
komt op veel manieren voor. Kinderen kunnen het geweld letterlijk zien of horen als het zich in een
andere kamer afspeelt. Dat is beangstigend, omdat het kind zich een eigen voorstelling maakt bij wat
het hoort. Ook komt het voor dat kinderen tussenbeide komen als de ouders ruzie maken of vechten.
Ze schreeuwen dat de ouders op moeten houden, springen er letterlijk tussenin of bellen de politie.
Soms worden kinderen zelf slachtoffer als het geweld hen per ongeluk of met opzet raakt. Een
andere vorm is dat kinderen geconfronteerd worden met de directe gevolgen van het geweld; ze zien
bijvoorbeeld dat hun moeder van streek is of naar het ziekenhuis moet. De nasleep van het geweld
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kan ertoe leiden dat kinderen gegijzeld worden, moeten vluchten of moeten verhuizen naar een
opvanghuis.
Belangrijk: de combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling.
De handelwijze bij huiselijk geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden
daarvan.
Seksueel misbruik
Bij seksueel misbruik gaat het om seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd
of ontwikkeling van het kind, of waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Seksueel misbruik betreft
afgedwongen contacten met een kind jonger dan 16 jaar. Ook een eenmalig seksueel contact van
een volwassene met een kind, ongeacht de gradatie -de mate van ‘indringendheid’- moet beschouwd
worden als kindermishandeling. Voorbeelden zijn: het seksueel aanraken van het lichaam, manueelgenitaal contact, oraal-genitaal contact, genitaal-genitaal contact, anaal-genitaal contact, stoppen
van voorwerpen in geslachtsdelen of anus, het tonen van pornografisch materiaal aan een kind of
het kind dwingen tot seksuele handelingen met derden.
Exploitatie
Als een volwassene een kind of iemand anders aanzet tot activiteiten die schadelijk zijn voor de
veiligheid, het welzijn of de ontwikkelingen van het kind, en hij of zij doet dit om aan zijn eigen
behoeftes te voldoen, spreek je van exploitatie. Bijvoorbeeld: een kind beschikbaar stellen voor
pornografische producties, het aanzetten van kinderen tot prostitutie en het als klant gebruik maken
van een kinderprostituee.
Schending van het recht op zelfbeschikking
Als ouders een kind de mogelijkheid ontnemen zijn eigen keuzes te maken en tot bloei te komen als
persoon, dus gezond op te groeien naar volwassenheid, is dat een schending van het recht op
zelfbeschikking van het kind. Ook het beschadigen van de vermogens van een kind tot
zelfbeschikking valt onder deze definitie.
Vrouwelijke Genitale Verminking
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep in de geslachtsorganen van meisjes en jonge
vrouwen. Er zijn vier vormen:
• incisie: bij deze ‘mildste’ vorm wordt een prik gegeven of een kleine snee gemaakt in de
clitoris of voorhuid met als symbolisch doel enkele druppels bloed te laten vloeien;
• circumcisie: dit is, analoog aan mannenbesnijdenis, het rondom uitsnijden van de voorhuid
van de clitoris. Dit heet de sunna-besnijdenis. Vaak wordt er meer weggesneden, soms
onbedoeld, meestal opzettelijk.
• excisie of clitoridectomie: deze vorm van VGV gaat nog een stap verder met het wegsnijden
van de top van de clitoris of zelfs de hele clitoris. Soms worden hierbij ook geheel of delen
van de kleine schaamlippen verwijderd;
• inbulatie: de meest vergaande vorm van vrouwenbesnijdenis is de ‘faraonische besnijdenis’ .
Alle uiterlijke geslachtsorganen worden weggesneden. De wond laat men helemaal
dichtgroeien, op een zeer kleine, potlooddikke opening na, waarlangs menstruatiebloed en
urine het lichaam kunnen verlaten.
Belangrijk: bij een vermoeden van VGV moet u direct contact opnemen met de
aandachtsfunctionaris VGV bij BJZ/AMK.
Eergerelateerd geweld
De definitie van eergerelateerd geweld is: geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een
collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en
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daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken
(Ferwerda en Van Leiden, 2005).
Onder eergerelateerd geweld vallen bijvoorbeeld bedreiging met eermoord, aanzetten tot
zelfmoord, mishandeling of verminking, verstoting of bedreiging daarmee, uithuwelijking. Eerwraak
is de meest extreme vorm omdat het slachtoffer hierbij wordt vermoord.
Belangrijk: bij een vermoeden van eergerelateerd geweld moet u direct contact opnemen met BJZ/
AMK en/of SHG óf een persoon of organisatie met specifieke expertise over dit onderwerp
raadplegen.
Gedwongen uithuwelijken/huwelijksdwang
De adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) hanteert de volgende definitie:
Een gedwongen huwelijk is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap
heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijksverbintenis en daarmee niet instemt (instemmen).
Indoctrinatie
Indoctrinatie is het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of
opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.
Münchhausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification
Bij het syndroom van Münchhausen by Proxy gaat het om een volwassene die bij een kind
ziekteverschijnselen nabootst, verergert, veroorzaakt of verzint. Met als oogmerk het kind
‘medische’ behandeling te laten ondergaan. Ouders of verzorgers die zich hieraan schuldig maken
hebben een ziekelijke behoefte aan aandacht van artsen en hulpverleners en proberen door
manipulatie die aandacht te krijgen. Voorbeelden zijn het toepassen van geweld bij het kind,
uithongering, slechte voeding of het geven van drugs of geneesmiddelen. Zowel acute als meer
chronisch verlopende ziektebeelden komen voor bij het syndroom van Münchhausen by
Proxy/Pediatric Condition Falsication.
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Bijlage 2: Acute onveiligheid, structurele onveiligheid en disclosure
Acute onveiligheid
Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij
of zij heeft direct bescherming nodig.
Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een beroepskracht
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 en 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 jaar.
• 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 jaar, waaronder
het onthouden van voedsel.
• 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 verstrek of (medische) klachten en afwijkingen bij het
kind daadwerkelijk veroorzaakt.
• Vrijheidbeperkende 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 vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
• Een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en verzorging van een
volwassene.
• Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van eten en drinken.
• Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze ouder een acute psychose
krijgt.
Structurele onveiligheid
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.
Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor
voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.
Voorbeelden:
• Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele)
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische
problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of voortdurend
wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen structureel ingeperkt worden.
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• Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.
• Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan veroorzaken.
• Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
• Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
• Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
• Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
Disclosure
Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.
Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om hulp vraagt bij 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/verzorgers
bespreken van de (door het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van
acute of structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk
geweld zoals (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, mensenhandel, eergerelateerd geweld en
oudermishandeling. Een professionele norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige
afstemming over de vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer.
Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het slachtoffer altijd voorop.
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