
• Terugkoppeling dagdeel 1 
• Kindcheck 
• Stappen meldcode (met nieuw afwegingskader) 
• Bespreekbaar maken van KMH 
• Privacy 
• Werkwijze VT 
• Oefenen met casuïstiek 
• Evaluatie 

 
 

Inhoud dagdeel 2 



• Meer aandacht voor ouderenmishandeling 
• Te veel in details/ soms te diepgaand 
• Te weinig diepgang 
• 4 uur is te lang 
• Teveel gericht op kinderen 
• Soms chaotisch 
• Erg veel informatie voor beginners 
• Vrij veel herhalingen 
• Te weinig informatie vooraf dus verwachting onduidelijk 

Verbeterpunten dagdeel 1 



• In het contact met volwassen cliënten nagaan of er 
kinderen in het gezin zijn én of ze veilig zijn 

• Verplicht sinds 2013 
• Doel is om kk in risicovolle situaties zsm in beeld te 

krijgen, problemen te voorkomen en hulp in gang te 
zetten. 

Wat is de kindcheck? 



• Ouderkenmerken blijken de belangrijkste voorspellers 
(voor het ontstaan) van KM 

• 82% van de ouders die hun kind hebben mishandeld, 
hebben zelf een traumatische voorgeschiedenis of 
jeugd. 

• 21% van deze ouders is onder behandeling van een 
psychiater geweest. 

Waarom de kindcheck? 



Als de problemen van de volwassen cliënten de 
gezondheid, het welzijn of de veiligheid van de 
kinderen (ernstig) kunnen bedreigen: 
• Acute psychische problemen (depressie, psychose, manie etc) 
• Suïcidaal gedrag 
• Als ouders verslaafd zijn aan alcohol, drugs of anders middelen 
• Als ouders in een crisissituatie verkeren (dreigende 

uithuiszetting, ernstige schulden) 
• Als ouders VB of chronisch lichamelijk ziek zijn 
• Als ouders slachtoffer zijn van HG of er een risico is op EEG 
• Als er sprake is van een onveilige/onhygiënische huisvesting 

Wanneer de kindcheck? 



• Vragen naar gezinssamenstelling (ook naar zwangerschap of 
plannen daarvoor) 

• Lukt het om de kinderen voldoende aandacht, tijd en zorg te 
geven? 

• Lukt het om voldoende toezicht te houden? 
• Wat lukt er niet en doet iemand anders dat dan? 
• Draagkracht/draaglast verhouding? 
• Hoe ziet het netwerk er uit? 

 
• DOORVRAGEN!!! 

 

Hoe doe je de kindcheck? 



Twijfels over veiligheid             Meldcode 
 

1. In kaart brengen van de signalen 
2. Collegiale consultatie e/o advies VT 
3. Gesprek met patiënt  
4. Aard en ernst wegen, zn overleg VT 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden  

Meldcode 



• Welke signalen zie je? 
• Wat zijn de feiten? 
• Beschrijf concreet wat je ziet/hoort 

• Aard, frequentie, ernst, wie, wat, waar, wanneer, uitlokkende factoren? 

• Onderzoek en beschrijf de context (incl. kindcheck) 
• Bronvermelding 
• Objectief registreren 
• Taxeer de veiligheid 

 
 

 
 

Stap 1: in kaart brengen signalen 



 

• Beschrijf de signalen/handelingen zo feitelijk 
mogelijk 
 
 

 

Oefening 
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Film 



 

• Overleg met een collega/ AF 
OF/EN 
• Overleg met VT in welke gevallen? 
 

Stap 2: Consultatie 



 

• Leg doel gesprek uit 
• Wees transparant en draai er niet om heen 
• Bespreek de signalen (feitelijk, specifiek en concreet) 
• Geef aan dat je je zorgen maakt 
• Nodig de cliënt uit om te reageren, geef ruimte 
• Staan ze open voor hulpverlening? 
• Probeer samen een plan te maken. 

 
 

 

Stap 3: Gesprek met cliënt 



 

• Kies voor een veilige plek 
• Bepaal op welk moment je het gesprek voert (vrijmi?) 
• Laat je niet leiden door emoties 
• Wees niet oordelend, spreek vanuit zorg 
• Doe niet aan waarheidsvinding 
• Heb oprechte interesse 
• Praat in IK boodschappen 
• Wees een OEN, gebruik LSD en smeer met NIVEA 

 
 

 

Stap 3: Voorwaarden voor gesprek 1 



 

• Leg de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zelf en 
spreek ouders aan op hun verantwoordelijkheid als 
ouder 

• Doe geen uitspraken/beloftes die je niet kunt 
waarmaken 

• Bij kinderen: beloof geen geheimhouding, vertel wel 
dat je geen stappen zet zonder dit met het kind te 
bespreken. Vragen stellen in de derde persoon kan 
helpend zijn. 
 
 

 

Stap 3: Voorwaarden voor gesprek 2 



• Ik wil graag praten over de zorg die ik heb  
• Ik maak me zorgen over u/over uw … , omdat ik merk/zie/het idee heb 
• Er is een verandering ontstaan in uw situatie, sindsdien valt me op/lijkt het of .. 
• Hoe gaat het met uw man/vrouw/kinderen? 
• Ik vraag me af of er soms iets is in uw omgeving/familie/ bij u thuis, waar u mee 

zit?  
• Ik zie dat er veel geld naar…. 
• Het lijkt of u…. 
• Mij valt op / ik merk / ik denk / ik zie 
• Komt het wel eens voor dat uw geduld opraakt?  
• Wat gebeurt er dan als u/hij/zij geïrriteerd raakt/boos wordt? 

 

 
 

(Openings)zinnen 1 



• Gebeurt het wel eens dat het niet meer lukt om rustig te blijven en u elkaar 
duwt/aanvalt? 

• Lukt het u om altijd rustig te blijven of gaat het ook wel eens mis? 
• Vindt u het soms moeilijk om rustig te blijven? 
• Bent u tevreden over de verdeling van de taken/geldzaken. 
• Wat zou u het liefst willen? Wat zou daar voor nodig zijn? 
• Waar heeft u het meeste last van? Zou u daar iets mee willen doen? 
• Zou u met mij willen nadenken over mogelijke verbeteringen in uw situatie? 
• Zou het voor u prettig zijn om ondersteuning/hulp te krijgen voor deze situatie? 
• Ik wil graag met u kijken naar verbeteringen. Wat zou voor u… 
• Wat maakt dat u een drempel heeft voor hulp? Wat denkt u dat er gaat 

gebeuren? 

 
 

(Openings)zinnen 2 



 
• Ik weet er te weinig van af….. 
• Ik vind het moeilijk om er over te beginnen…… 
• De anderen lossen het wel op….. 
• Signaleren kan ik wel maar hoe weet je het zeker? 
• Angst voor juridische gevolgen….. 
• Ik wil in contact blijven met ouders….. 
• Ik heb het al zo druk en dit kost veel tijd…. 
• Bang voor agressie van ouders….. 

 
Weerstand bij jezelf is heel begrijpelijk! 

Wat kan je tegenhouden? 



 

 
Oefenen casus 



 

 

Casus ouderenmishandeling: 
 
De dochter (46) van mevrouw D (82) komt bij het WMO loket.  
Ze is altijd bij haar moeder blijven wonen en zorgt de laatste 
jaren in toenemende mate voor haar moeder. Ze vraagt hulp bij 
het huishouden aan. 
Tijdens het huisbezoek krijg je het idee dat mevrouw niet de 
zorg krijgt die ze nodig heeft, ze ziet er verwaarloosd en sterk 
vermagerd uit. 
Verder valt op dat dochter haar moeder kleinerend toespreekt 
en steeds in de rede valt. 
 
Hoe en wat bespreek je en wat zijn je vervolgstappen? 



 

 

Casus kindermishandeling: 
 
Fam. A is net gevlucht uit Syrië. Het gezin bestaat uit vader, 
moeder en 4 kinderen (10,8,6,1). Ze vragen leerlingvervoer aan 
voor hun 3e kind die gehandicapt is. En tevens willen ze 
opvoedondersteuning (op advies van het CJG). Tijdens het 
huisbezoek blijkt vader niet thuis te zijn. moeder vertelt dat er 
gisterenavond een flinke ruzie is geweest en hij boos is 
weggegaan. Moeder weet niet waar hij is. Ze geeft al wel aan 
dat haar man helemaal geen hulp wil. De woning ziet er vervuild 
uit. De kinderen zijn in het huis aanwezig terwijl het een 
normale schooldag is. 
 
Hoe en wat bespreek je en wat zijn je vervolgstappen? 



 

• Baeten en Willems 
 
• Aard, frequentie, toename? 
• Bij KMH: welke vorm en hoe ernstig is het? 

Stap 4: Weeg aard en ernst 

https://www.google.nl/search?source=hp&q=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&oq=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.1768.10684.0.11867.46.46.0.0.0.0.113.640.45j1.46.0....0...1.1.64.psy-ab..0.35.574...0j0i131k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1.0.HO0dnRXhqCM
https://www.google.nl/search?source=hp&q=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&oq=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.1768.10684.0.11867.46.46.0.0.0.0.113.640.45j1.46.0....0...1.1.64.psy-ab..0.35.574...0j0i131k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1.0.HO0dnRXhqCM
https://www.google.nl/search?source=hp&q=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&oq=indeling+naar+aard+en+ernst+kindermishandeling&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.1768.10684.0.11867.46.46.0.0.0.0.113.640.45j1.46.0....0...1.1.64.psy-ab..0.35.574...0j0i131k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1.0.HO0dnRXhqCM


 

• Zelf hulp organiseren 
• Organiseer de noodzakelijke hulp 
• Volg de effecten van de hulp 
• Meld alsnog als het HG/KM niet stopt of opnieuw begint 

 

• Melden (bespreek vooraf met cliënt) 
• Vermoeden melden bij VT 
• Blijf bij de feiten 
• Overleg met VT wat jij kan doen om gezinsleden tegen 

geweld te beschermen 

 

Stap 5: Beslissen 



Afwegingskader vanaf 2019 



Afwegingskader vanaf 2019 



• Bij acute en/of structurele onveiligheid is een 
melding bij VT altijd noodzakelijk (ook wanneer je 
inschat zelf hulp te kunnen organiseren) 
 

• Het melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling wordt minder vrijblijvend 
 

 Nieuwe meldcode 

 

Gevolgen nieuwe meldcode 

https://www.augeo.nl/nl-nl/thema/meldcode/wat-is-nieuw/


 
• meldformulier 

Hoe ziet een melding eruit? 

https://www.regiogv.nl/inwoners/veilig-thuis/downloads
https://www.regiogv.nl/inwoners/veilig-thuis/downloads


• Meldcode app 
• www.kindcheck-GGZ.nl 
• Augeo site 

Tips 



• Juridische moeder: 
• De vrouw uit wie het kind geboren is 
• De vrouw die het kind geadopteerd heeft 

 
• Juridische vader is de man die: 

• Met de moeder is getrouwd/een geregistreerd partnerschap heeft 
op het moment vd geboorte 

• Het kind heeft erkend 
• Het kind heeft geadopteerd 
• Door de rechter als vader van het kind is aangewezen 

 

 

Ouderschap 



 

• De persoon met gezag is wettelijk 
vertegenwoordiger vh kind t/m 17 jaar 
• Belangrijke beslissingen in de opvoeding 
• Schoolkeuze 
• Woonplaatskeuze 
• Beslissen over wel of geen (jeugd)hulp/ behandeling 

• Als ouders getrouwd zijn krijgen ze automatisch 
samen het gezag 
 

Gezag 1 



 

• Ouders niet getrouwd: moeder alleen gezag 
• Hoe krijgt vader het gezag? 

 
• Vader erkent het kind (juridisch ouderschap) 
• Digitaal inschrijven van gezamenlijk gezag in centraal 

gezagsregister (kan alleen met toestemming moeder) 
 

• Ouders die samen het gezag hebben, blijven ook na 
hun scheiding gezamenlijk het gezag uitoefenen. 

• Soms wordt het gezag aan 1 ouder toegewezen* 
 

Gezag 2 



• Veranderingen in gezag worden opgenomen in het 
gezagsregister 
• Openbaar register 
• Kinderen geboren in het Gooi: rechtbank A’dam 

• De gezagdragende ouder is volgens de wet verplicht, de andere 
ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het 
kind aangaan (BW 377B) 

• In de medische wereld en de jeugdhulp beslist het kind vanaf 
16 jaar zelf. In alle andere gevallen beslist het kind pas vanaf 18 
jaar (bv verblijfplaats) 

 

Gezag 3 



Toestemming van de andere gezagsouder mag verondersteld 
worden vanuit de fictie dat de ene gezagsouder de andere 
vertegenwoordigt TENZIJ: 
• er signalen zijn dat de andere gezagsouder zijn toestemming 

niet wil geven 
• de behandeling de andere gezagsouder raakt 
• de behandeling ingrijpend is of verstrekkende gevolgen kan 

hebben 
 

Gezag 4 



OTS= Onder Toezicht Stelling 
 

• Als vrijwillige hulp geen oplossing biedt voor de problemen 
of geweigerd wordt 

• Een gezinsvoogd wordt toegewezen door de rechter 
• Ouders houden het gezag en blijven verantwoordelijk 
• De gezinsvoogd ondersteunt en organiseert hulp maar is 

geen wettelijk vertegenwoordiger (tenzij) 
• Gezinsvoogden mogen zonder toestemming informatie 

inwinnen bij gemeenten 

 
 

OTS en gezinsvoogd 



• Oefent een niet-ouder het gezag uit dan heet dit 
voogdij 

• Een voogd heeft dezelfde rechten als een ouder met 
gezag 

• Een voogd is dus niet hetzelfde als een gezinsvoogd 
 

Voogd 



35 Regio Gooi en Vechtstreek 

DO 0-19 nov 2013: PRIVACY 

Gezag Recht op 
informatie 

Recht op inzage 
of 
afschrift 

Beslissings-
bevoegd 

Gehuwd/geregistr.part
nerschap op moment 
van geboorte 

ja ja, volledig ja ja 

Gescheiden 
gezagdragende ouders 

ja ja, volledig  ja ja 

Gescheiden ouder 
zonder gezag 

nee beperkt, over 
gewichtige zaken 

nee nee 

Pleegouders nee voor zover nodig voor 
de verzorging 

nee nee 

Gezinsvoogd nee voor zover nodig voor 
begeleiding  

nee deels 

Stiefouders nee nee nee nee 

Adoptiefouders ja ja ja ja 

Voogd ja Ja, volledig ja ja 



Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek 



Managers (2) 
Ondersteuners (3) 
Bureaudienst (3-4) 
Kernteam/uitvoerend medewerkers (19) 
Gedragsdeskundigen (2) 
Vertrouwensartsen (2) 

 

Wie werken er bij VT? 



Het stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en het duurzaam borgen 

van veiligheid van alle betrokkenen 
 
 

Gericht op herstel veiligheid op korte én lange termijn 
 

Missie 



• Voor alle vragen op gebied van huiselijk geweld en 
kindermishandeling  

• Aandachtsgebieden oa. 
• Ouderen 
• multiculturele doelgroep (EGG) 
• seksueel geweld 
• complexe (echt)scheidingen 
• LVB 
• WTH 

• Voorlichting en trainingen, oa Wet Meldcode 
 

Veilig Thuis als expertisecentrum 



• Advies: anoniem en eenmalig. Registratie op naam 
hulpvrager of anoniem. Gegevens betrokkenen 
worden niet vastgelegd. 
 

• Ondersteuning: een professionele hulpvrager (USD, 
Zorgaanbieder, school) ondersteunen bij het 
bespreekbaar maken van HG/KM, veiligheid 
inschatten, veiligheidsplan maken ed. 
 

REGIE BLIJFT BIJ DE HULPVRAGER 
 

Wat doet Veilig Thuis? 



Meldingen 
• Politiemeldingen 
• Zorgmeldingen (zowel volwassenen als jeugd) 
• Meldingen van professionals, burgers 
 
Direct bij binnenkomst: urgentie en gevaar inschatten, 
• Bij (vermoeden van) direct gevaar of hoog risico: ER OP AF 
• Meteen veiligheidsplan met veiligheidsafspraken 
• Zo nodig inzet crisishulp of plaatsing opvang 
 
Daarna volgt (altijd) triage 

REGIE BIJ VEILIG THUIS 
 

Wat doet Veilig Thuis? 



• A. Screening op acuut gevaar 
• B. Screening op structurele onveiligheid 
• C. Screening op multi-problematische leefsituatie 
• D. Ernstige kwetsbaarheid van het systeem 
• Besluit omtrent vervolgstap 

Triage instrument 



• Actiegericht onderzoek: bij vermoeden van structurele onveiligheid om 
vermoeden te bevestigen of te verwerpen. Binnen maximaal 5 werkdagen Triage-
instrument aanvullen en nieuw besluit maken. 

• Onderzoek: bij vermoeden van structurele onveiligheid maar geen motivatie om 
samen te willen werken. Onderzoek is noodzakelijk om vermoeden te bevestigen 
of te verwerpen. Inzet van wettelijke bevoegdheden.  

     Maximaal 10 weken betrokkenheid vanuit VT 
• Outreachende interventie: bij structurele onveiligheid  

Veiligheidsplan maken 
     Toe leiden naar juiste hulp in samenwerking met gemeld systeem. 
     Maximaal 10 weken betrokkenheid vanuit VT 

 

REGIE BIJ VEILIG THUIS 
 

Wat doet Veilig Thuis? 



• Monitoring op veiligheidsafspraken na onderzoek, OI en WTH 
• Na 3 en 12 maanden bij hulpverlening en betrokkenen 

 
• Aware met Versa welzijn en politie 

 
• Wet tijdelijk huisverbod samen met politie 

 
• Screening vrouwenopvang samen met de Blijf Groep 

 
REGIE BIJ VEILIG THUIS 

 

Wat doet Veilig Thuis nog meer? 



• 24/7 bereikbaar via 0800-2000 algemeen 
• Voor professionals: 035-6991199 
 
• Mail algemeen: info@veiligthuisgv.nl 
• Mail cliënt gerelateerd: contact@veiligthuisgv.nl 

 

Bereikbaarheid en informatie 

mailto:info@veiligthuisgv.nl
mailto:veilig.thuis@regiogenv.nl
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