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WELKOM

Family Matters.

'Ik kan u niet behandelen zonder uw familie’.

Family Matters

Family Batters



Vraag 1

De wet meldcode geldt voor:

a. onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg

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



Antwoord B



Vraag 2

Voor organisaties die met  volwassenen of kinderen  
werken 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 die vermoedens heeft omtrent 
ernstige of structurele kindermishandeling/huiselijk 

geweld een: 

a. meldplicht?

b. meldrecht?



Antwoord B

� Bij de start van de wet was er meldrecht, nu is er aan 
toegevoegd dat bij ernstig of structureel geweld er een 
meldplicht is.



Vraag 4

Het meldrecht geeft de professional om zonder 
toestemming van de cliënt informatie aan veilig thuis te 

geven.

a. Waar

b. Niet waar



Antwoord A

� Waar



Vraag 5

Valt ouderenmishandeling, misbruik door b.v. 
professional van de thuiszorg, ook onder de meldcode?

a. ja

b. nee



Antwoord B

� Dit valt onder een ander protocol



Vraag 6

� Bij stap 3 van de meldcode bespreek je de signalen met 
de cliënt. 

a. waar

b. niet waar



Antwoord A
� In stap 2 consulteer je een collega. In stap 3 bespreek je 

het met de cliënt om signalen na te vragen en pas later 
kom je met een interpretatie.



Vraag 7
� Heeft jouw beroepsgroep een afwegingskader? 

a. Waar

b. Niet waar



Antwoord A
� Alle clusters, artsen, psychologen, sociaal werkers, 

paramedici, politie en onderwijs……. hebben een eigen 
afwegingskader. 



Vraag 8
� Wie heeft de meldcode app al geïnstalleerd? 

a. Ja 

b. Nee





Wet -> Kans of verplichting?

Wet -> Kans én verplichting?

Huiselijk geweld -> maatschappelijk 
probleem



Afwegingskader

-Artsencoalitie
-Verpleegkundigen en verzorgenden
-Paramedici
-Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, 
sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals
-Verloskundigen
-Onderwijs en leerplichtambtenaren
-Kinderopvang
-Justitie



Handhaving 

IGJ houdt toezicht op het gebruik van de meldcode
IGJ onderzoekt of zorgsectoren genoeg moeite doen om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en goed te 
behandelen.
In haar toezicht let de IGJ vooral op een goed gebruik van:
-de vijf stappen uit de meldcode
-de kindcheck
-de mantelzorgverleningscheck
-de afwegingskaders

Het is belangrijk dat beroepskrachten weten waar ze op moeten letten. 
Daarom blijft IGJ het onderwerp en het gebruik van de meldcode steeds 
opnieuw bespreken. Daarmee levert IGJ een bijdrage aan het terugdringen van 
dit probleem.

https://www.igj.nl/onderwerpen/meldcode-geweld-en-mishandeling



Handhaving 

Tuchtrecht

-melden zonder meldcode te hanteren (overleg met 
betrokkenen)

-niet melden

-privacywetgeving

https://www.igj.nl/onderwerpen/meldcode-geweld-en-mishandeling



Dossiervoering

EPD -> Kindcheck

EPD -> Meldcode

Overwegingen noteren



Aanmelding:

75 jarige vrouw, aangemeld in verband met ernstige zorgen van 
Thuiszorg en Huisarts.

Huisarts -> SPOED.

Blanco psychiatrische voorgeschiedenis

Bekend met diabetes

Ontstemd, geagiteerd. Veel ruzies met echtgenoot.

Slechte zelfzorg

Verzoek is beoordeling situatie

Wat zijn je vragen en overwegingen??





Patiënte wordt gezien samen met Thuiszorg

Echtgenoot zit boven

Patiënte schreeuwt naar je “wat kom je doen”?? Ontkent dat er 
problemen zijn.

Patiënte heeft slechte zelfzorg, smetplekken, er zijn zorgen over 
somatiek in verband met Diabetes. Thuiszorg zegt: “zo gaat het niet 
langer”. 

Man zit boven. Patiënte vertelt dat ze wordt geslagen door haar man 
onder andere op haar hoofd
geen blauwe plekken zichtbaar.

Wat zijn je vragen en overwegingen??





Besloten wordt om echtgenoot naar beneden te vragen

Patiënte reageert afhoudend, lijkt het niet te vertrouwen 

Hij wordt individueel in de keuken gesproken

Hij ontkent dat hij zijn vrouw slaat, zegt dat ze hem slaat

Patiënte komt binnen met haar rollator, rijdt met opzet tegen 
echtgenoot op

Wat zijn je vragen en overwegingen??





Patiënte wordt in het kader van opname op de binnen de GGZ  
afdeling ouderen beoordeeld door de dienstdoend arts.

Tijdens lichamelijk onderzoek blijkt dat ze diverse blauwe plekken 
heeft, recent en minder recent

Patiënte maakt een verwarde indruk tijdens opname

Indruk is dat de somatiek ook een grote rol speelt bij de 
instandhouding van verwardheid -> diabetes

Thuiszorg en huisarts zijn tevreden over opname van patiente.

Hoe verder??



-Hoe zou een veiligheidsplan eruit gaan zien?

-Wie ga je erbij betrekken

-etc. 

-etc.



Bedankt voor de aandacht


