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Overwegende 

- dat  Praktijk Groei, in de persoon van Chantal Taekema, verantwoordelijk 
is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten en dat 
deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van 
dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met 
huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- dat van Chantal Taekema op basis van deze verantwoordelijkheid wordt 
verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent is op signalen die 
kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij 
effectief reageertop deze signalen; 

- dat Praktijk Groei een Meldcode vaststelt zodat duidelijk is welke stappen 
worden genomen  bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of 
seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke 
kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of 
psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, 
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale 
verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke 
kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden 
en huisvrienden; dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere 
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 
ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke 
genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk 
geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten; 

- dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de 
beroepskracht zijn professionele diensten verleent. 
 

In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Wet op de 
jeugdzorg, alsmede de komende Jeugdwet; de Wet maatschappelijke 
ondersteuning; 
het privacyreglement van Praktijk Groei. 
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Praktijk Groei stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling vast: 
 
Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en de meldrechten 
kindermishandeling en 
huiselijk geweld 
De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden 
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 hun cliënt. Zie voor de wettekstenartikel 53 lid 3 Wet op 
de jeugdzorg en artikel 21d lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze beide 
wettelijke meldrechten maken een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van een GZ-
psycholoog of orthopedagoog.  
De stappen van de Meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een 
geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze om gaat met deze meldrechten. 
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 
De signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bevestigen of ontkrachten zullen in kaart worden gebracht en worden vastgelegd. Ook de 
contacten over de signalen worden vastgelegd, evenals de stappen die worden gezet en 
de besluiten die worden genomen. 
Bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling zal gebruik gemaakt 
worden van de LIRIK of indien deze niet toepasbaar is een ander signaleringsinstrument.   
De  signalen zullen  zo feitelijk mogelijk worden beschreven. Hypotheses of 
veronderstellingen zullen ook worden benoemd, met de uitdrukkelijke vermelding dat het 
gedachten en geen feiten zijn. Informatie die een hypothesen of veronderstelling kunnen 
bevestigen of ontkrachten zal worden opgenomen. Indien er informatie van derden wordt 
vermeld, zal dit met bronvermelding zijn. Diagnoses worden alleen overgenomen als ze 
op zorgvuldige wijze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht. 
Bij volwassen cliënten  waarbij hun medische conditie of andere omstandigheden een 
risico vormen op een bedreiging in de ontwikkeling of de veiligheid van deze kinderen, 
zal worden nagegaan welke minderjarige kinderen aan zijn zorg zijn toevertrouwd.  
Indien er kinderen zijn die 
van de cliënt afhankelijk zijn, dan wordt in het dossier het volgende vastgelegd: 

x het aantal en de leeftijd van de kinderen; 
x of de cliënt de zorg voor de kinderen deelt met 
x een (ex-) partner of met een andere volwassene. 

 
Oudersignalen 
Wanneer ondergetekende  zelf geen contact met de kinderen van de volwassen cliënt 
heeft, dan worden eventuele ‘oudersignalen’ vastgelegd als de lichamelijke of geestelijke 
conditie of andere omstandigheden, een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of 
de ontwikkeling van de kinderen die van de cliënt afhankelijk zijn. 
De stappen van de Meldcode zijn ook van toepassing op deze ‘oudersignalen’. 
 
 



Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een 
deskundige op het gebied van letselduiding 
De signalen zullen in de intervisiegroep waartoe Chantal Taekema behoort worden 
besproken. Indien nodig zal advies aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK), aan het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of aan een deskundige op het gebied 
van letselduiding, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak) van 
letsel. 
Bij eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en vrouwelijke genitale 
verminking, zal  altijd advies aan het AMK of SHG gevraagd worden over de 
veiligheidsrisico’s en de te nemen vervolgstappen. De uitkomsten van de collegiale 
consultatie en/of het gegeven advies wordt vastgelegd  in het cliëntdossier. 
 
Stap 3: Gesprek met de cliënt 
De signalen zullen worden besproken met de cliënt. Het volgende zal worden besproken: 

• het doel van het gesprek; 
• de feiten die Chantal Taekema heeft vastgesteld en de waarnemingen die zij heeft 

gedaan; 
• de reactie die de cliënt geeft op de signalen.  
x Vervolgens komt de interpretatie die Chantal Taekema zelf geeft aan de gevonden 

feiten.  
 
Dit gesprek zal niet worden gehouden indien: 

• er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van haar zelf, of 
die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn; 

• als zij goede redenen heeft om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek 
het contact met haar zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer 
kan worden beschermd tegen het mogelijk geweld. 

 
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan 
het AMK of SGH.  
 
Op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt 
zal het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling gewogen worden. De aard en de 
ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling zal worden meegewogen. Bij het 
inschatten van het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling wordt de LIRIK 
gebruikt, indien deze toepasbaar is. Indien noodzakelijk zal er opnieuw overleg gevoerd 
worden met AMK of SGH. 
 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 
 
Hulp organiseren en effecten volgen 
Indien Chantal Taekema op basis van haar afweging in stap 4, denkt dat zij haar cliënt 
en zijn gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op 
kindermishandeling kan beschermen, dan : 

• organiseert zij de noodzakelijke hulp; 
• volgt ze de effecten van deze hulp; 
• doet ze alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint. 
 
Melden en bespreken met de cliënt 
Indien Chantal Taekema haar cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of 
op kindermishandeling kan beschermen of wanneer hier twijfel over bestaat,  dan: 

• meldt zij haar vermoeden bij het AMK of SGH. 
• zal zij in deze melding zoveel mogelijk de feiten en gebeurtenissen beschrijven en 

de bron ervan.   



• zal zij overleggen met AMK of SGH wat zij na de melding, binnen de grenzen van 
haar gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kan doen om haar cliënt en zijn 
gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te 
beschermen. 

 
De melding  wordt vooraf met de cliënt besproken (vanaf 12 jaar) en of met de ouder 
(als de cliënt nog geen 16 jaar oud is). In dit gesprek wordt:  

• uitgelegd waarom er een melding zal worden gedaan en wat het doel daarvan is; 
• de cliënt uitdrukkelijk om een reactie gevraagd; 
• besproken welke bezwaren de cliënt heeft en hoe hier aan tegemoet gekomen kan 

worden.  
 
Als er niet tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren, wordt er een afweging 
gemaakt tussen de bezwaren en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid te 
beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. In die afweging wordt de aard 
en de ernst van het geweld betrokken en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door 
het doen van een melding daartegen te beschermen; 
Een melding wordt gedaan indien naar het oordeel van Chantal Taekema de bescherming 
van de cliënt of zijn gezinslid de doorslag moet geven 
 
Het gesprek met de cliënt over de melding zal niet plaatsvinden indien: 

• er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die 
van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn; 

• er goede redenen zijn  om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact 
met haar zal verbreken. 

 
 
Aldus vastgesteld: 
 
Berkel en Rodenrijs, 24 september 2014 
 
 
 
 
 
 


