Meldcode
Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling ingevoerd. Hiermee
worden alle professionals die werken met gezinnen en kinderen verplicht om met een protocol te
werken bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel van de meldcode is dat
instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling en het voorkomen van handelingsverlegenheid bij professionals zodat er iets
wordt gedaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige,
begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. Organisaties
en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op, gebaseerd op de 5 stappen:
Stap 1. In kaart brengen van signalen.
Stap 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling “Veilig Thuis” (voorheen AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
Stap 3. Gesprek met de cliënt.
Stap 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
 Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5. Beslissen
 Is melden noodzakelijk?
 Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het
wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als vermoedens zijn van acute en
structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een
afwegingskader in de meldcode.

1.1

Verwijsindex

De verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere professionals de
persoonsgegevens registreren van de jeugdigen (0 tot 23 jaar) die zij extra zorg geven. Soms zijn er niet
direct zorgen over het kind/de jongere zelf, maar wil de professional laten zien dat hij/zij betrokken is
bij dit kind/deze jongeren, zodat er goed kan worden samengewerkt. Het komt voor dat er binnen een
gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat de professionals dat
niet altijd van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar
afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met ouders/jeugdige oplossen. Zo zorgt de
Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals
en uw gezin.
De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of
betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken
professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende
ondersteuning/begeleiding te bieden. Het is een hulpmiddel om u en de mensen die uw kind
begeleiden snel met elkaar in contact te brengen. Hierdoor is het gemakkelijker om snel hulp te regelen
voor jeugdigen met wie het niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan. Uw kind kan bijvoorbeeld zijn
ingeschreven omdat er zorgen zijn over het gedrag. Of vanwege een problematische gezinssituatie.
Misschien is er nog iets heel anders aan de hand. Hoe dan ook: er is bezorgdheid over de ontwikkeling
van uw kind.

Het is bij wet geregeld dat organisaties vanaf 2011 met de Verwijsindex moeten werken. Degene die
uw kind in de verwijsindex zet, informeert u als eerste hierover. Als uw kind in de verwijsindex is
opgenomen, gebeurt er in eerste instantie nog niets. Degene die hem of haar heeft ingeschreven, gaat
gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs of begeleiding zoals afgesproken. Pas als een
tweede hulpverlener, beroepskracht of instelling uw kind registreert, ontstaat er een match. Met uw
instemming, bespreken de partijen samen met u hoe de best passende hulp. Voor uw kind en
eventueel het gezin, geregeld kan worden. U wordt daar natuurlijk bij betrokken, want het gaat over
uw kind en gezin.
Eén persoon coördineert alle hulp. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede
afspraken tussen de verschillende hulpverleners en uw gezin. En dat betekent dat de hulp aan uw kind
en/of uw gezin verbetert. De Verwijsindex zorgt ervoor dat uw kind zo snel mogelijk, zo eenvoudig
mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. In de Verwijsindex staan alleen de naam van degene die
registreert en de naam, adres en geboortedatum van uw kind. Dus géén inhoudelijke informatie. Na
maximaal 2 jaar wordt het signaal inactief gemaakt (de professionals krijgen geen mail mail) en na
maximaal 5 jaar is het signaal niet meer zichtbaar en wordt het signaal definitief verwijderd. Op de
volgende websites kunt u meer lezen over de Verwijsindex: www.verwijsindexmiddennederland.nl
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