
DE VIJF STAPPEN VAN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING

1 BRENG SIGNALEN IN KAART

2 OVERLEG MET EEN DESKUNDIGE COLLEGA

3 GESPREK MET OUDERS/VERZORGERS

4 WEGEN VAN GEWELD

5 BESLISSEN: 
HULP ORGANISEREN OF MELDEN

- Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of 
ontkrachten.

- Leg alle signalen (en alle vervolgstappen) objectief 
en feitelijk vast in het dossier.

- Voer indien nodig de Kindcheck uit.

- Overleg met een deskundige collega, bijvoorbeeld 
een aandachtsfunctionaris, of leidinggevende om 
signalen te helpen duiden. 

- Raadpleeg zo nodig op basis van anonieme gegevens 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of 

- Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de 
ouders/verzorgers- leg je zorgen voor en nodig hen uit 
hierop te reageren.

- Alleen als jouw eigen veiligheid of die van het kind in gevaar 
kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

- Maak een inschatting van het risico op kindermishandeling en 
huiselijk geweld en van de aard en ernst van de situatie op basis 
van de signalen, het overleg met een collega en het gesprek met 
de ouders.

- Vraag bij twijfel altijd advies bij het AMK of SHG.

a: Als je inschat dat je het kind voldoende 
kunt beschermen tegen het risico op 
huiselijk geweld bied of organiseer je de 
noodzakelijke hulp. 
Je verwijst ouders door als je weet dat een 
zorgprofessional jouw zorgen overneemt.

een deskundige op het gebied van letselduiding 
(een forensisch arts).

- Vraag bij vermoedens van specifieke vormen van 
huiselijk geweld (eergerelateerd geweld, huwelijks-
dwang, vrouwelijke genitale verminking) altijd eerst 
advies bij het AMK of SHG.

Een pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor stap 1 en 2 en eventueel stap 3.
Een leidinggevende of aandachtsfunctionaris kindermishandeling is verantwoordelijk voor alle stappen.

b: Als de hulp niet op gang komt/jouw zorgen 
niet worden overgenomen, doe je een 
melding bij het AMK of SHG.

Met ingang van 1 januari 2015  zullen AMK 
en SHG samengaan in Veilig Thuis.


