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Herken jij de signalen van 
kindermishandeling? 
Kom in actie. Want er is altijd iets wat 
je kunt doen. Ook als je twijfelt. 

Meldcode 
Huiselijk geweld en 
kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals 
bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 
5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis 
en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Op de achterzijde vind je de vijf stappen van 
de meldcode en het afwegingskader. Kijk voor 
meer informatie op www.rijksoverheid.nl en 
zoek op meldcode. 

Wanneer gebruikt een professional de 
meldcode?
Een professional doorloopt de stappen van de 
meldcode als hij of zij vermoedens heeft van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van 
fysiek geweld, maar ook om vermoedens van 
psychisch of seksueel geweld en vermoedens 
van verwaarlozing.

Voor wie is het gebruik van de meldcode 
verplicht?
Gebruik van de meldcode is verplicht voor 
professionals in de sectoren: onderwijs, kinder-
opvang, gezondheidszorg, maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Download de app ‘meldcode kinder -
mishandeling’. Deze app is speciaal voor 
beroepskrachten die met kinderen werken 
en verplicht zijn om te werken 
met de Meldcode. De app is 
laagdrempelig en praktijkgericht.
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Breng signalen in kaart

Overleg met een deskundige collega en Veilig Thuis Midden-Brabant

Praat met de direct betrokkenen

Weeg het geweld

Neem twee beslissingen

•  Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling?

• Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 

1.  Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
• acute onveiligheid 
• structurele onveiligheid

2.  Is hulp verlenen of organiseren (ook) 
mogelijk? 

Hulp verlenen is mogelijk als:
•	 	De	professional	in	staat	is	om	effectieve/

passende hulp te bieden of te organiseren.
•  De betrokkenen meewerken aan de 

geboden of georganiseerde hulp.
•  De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van 
deze punten niet mogelijk is, is melden bij 
Veilig Thuis noodzakelijk.

De vijf stappen van 
de Meldcode


