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Eerste hulp bij het gebruik van de 
meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld 



Verschillende functies – verschillende acties

Centralist - Ambulance - SEH: Kort contact

Huisarts- JGZ - specialist ziekenhuis: Meer tijd
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Hoeveel incidenten van 
huiselijk geweld vinden 
jaarlijks plaats?



Mevrouw J. 24 jaar
Huisarts melding: ‘mijn vrouw is opeens ingezakt’

Aankomst: mevrouw naast bank, A-B-C stabiel, reageert wel 
op aanspreken, hematoom achterhoofd en pijnlijk 
Huisarts twijfelt en belt ambulance

Binnen chaos in huis, kind ineen gedoken, partner ruikt naar 
alcohol
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519-11-15

MELDCODE



Stap 1: Kindcheck

‘Wanneer een volwassene in een (medische) situatie 
verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan 
berokkenen’ 

Casus: moeder moet naar ziekenhuis, onduidelijke situatie

Huisarts: stap 2 meldcode anoniem overleg
Ambulance: melding
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Wat als situatie iets anders was?

Politie melding door buren i.v.m. ruzie bij familie J.

Aankomst: mevrouw naast bank, A-B-C stabiel, reageert 
wel op aanspreken, hematoom achterhoofd en pijnlijk 
Politie twijfelt en belt ambulance

Bij aankomst kind ineen gedoken in hoek, vader 
meewerkend en helder

7



Meldcode versus beroepsgeheim

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een 
andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht 
het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo 
nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij 
Veilig Thuis te melden.

Volwassenengeweld en weloverwogen en vrijwillige uiting 
weigering slachtoffer informatie delen: wees terughoudend
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Doorbreken beroepsgeheim omwille van 
melding VT:

1. Kindcheck; wanneer er kinderen aanwezig zijn en een 
volwassene in een situatie verkeert waarbij hij kinderen 
schade kan berokkenen

2. Huiselijk geweld in bijzijn van kinderen: valt onder 
definitie kindermishandeling

3. Volwassen geweld zonder aanwezigheid kinderen: zeer 
zorgvuldig afwegen, anoniem overleg!
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Contact Veilig Thuis

• Vraag laagdrempelig advies aan de 
aandachtsfunctionaris en Veilig Thuis 

• Meld bij Veilig Thuis op basis van concrete zorgen 
• Onderbouw je zorgen met objectieve en feitelijke 

signalen 
• Noteer in de melding aan Veilig Thuis contactgegevens 

van de patiënt, het kind en degene die het kind 
eventueel opvangt. 
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Hoeveel kinderen in Nederland 
zijn jaarlijks slachtoffer van 
kindermishandeling?



Hoeveel kinderen overlijden jaarlijks als gevolg van 
kindermishandeling?



Kay 9 weken
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Bij uit bed halen suf-niet reagerend
Ouders bellen huisarts en 112

Bradypneu, saturatie 92%, hartactie 110/min, bleek 
Reageert op pijnprikkel, glucose 9.0

Moeder in paniek, vader geagiteerd, onduidelijk verhaal, 
hematoom?



1419-11-15

MELDCODE



Ziekenhuis

Intubatie, ondersteuning circulatie
Volle fontanel
Geen koorts

CT cerebrum: subduraal hematoom frontaal, # os occipitale
Oogarts: retinale bloedingen 
X-total body: meerdere ribfracturen plus metafysair # femur

Na 2 weken IC opname overleden
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Abusive head trauma

Shaken baby syndroom
Shaken impact syndroom
Inflicted trauma brain injury
Non accidental head injury
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Presentator
Presentatienotities
Breuken in de ribben zijn met de genoemde kans op mishandeling van 7 op 10 zeer verdacht. Er is daarbij geen onderscheid tussen ribfracturen aan de voor of achterzijde van het lichaam. 
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2019-11-15

MELDCODE



Melden politie

Afhankelijk van situatie:

In principe schakelt Veilig Thuis de politie in

Echter: bij acute onveiligheid recht direct inschakelen 
politie, naast melding doen Veilig Thuis
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Melding en dan?

Veilig Thuis: onderzoek, inzet hulp, monitoring

Indien veiligheid in geding: Raad van de 
Kinderbescherming

Strafbare kindermishandeling: melding politie
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Conclusie

Verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld

Meldrecht, geen meldplicht

Andere wijze hanteren meldcode voor professionals 
ambulance-politie-SEH en overige professionals 
gezondheidszorg

Anoniem overleg met veilig Thuis of 
aandachtsfunctionaris bij twijfel
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Vragen? 
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Birgit.levelink@mumc.nl
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