Een veilig thuis voor
iedereen
Informatie over de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding
Ruim 119.000 kinderen en meer dan 200.000 volwassenen hebben
te maken met geweld of verwaarlozing. Dit vormt een bedreiging
voor de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid en kan zelfs leiden
tot blijvende lichamelijke en psychische schade.
Wij zijn wettelijk verplicht om gebruik te maken van de Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als we vermoeden dat er
sprake is van een onveilige thuissituatie. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, een veilig thuis heeft.

Wat is de Meldcode?
De Meldcode is het stappenplan waarin staat hoe een arts of andere
hulpverlener moet handelen als er een vermoeden bestaat van
huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
In het hele ziekenhuis hebben artsen, verpleegkundigen en andere
hulpverleners aandacht voor signalen die hierop kunnen wijzen. Zij
gebruiken een screeningsformulier om deze signalen in kaart te
brengen. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp bij alle kinderen
jonger dan 18 jaar. Zo nodig ook bij volwassenen en ouderen
ongeacht de reden van komst. Het kan zijn dat de arts,
verpleegkundige of hulpverlener u vragen stelt over uw thuissituatie.
Meestal is het invullen van het screeningsformulier een formaliteit.
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
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Kindcheck
Als u als ouder/verzorger van minderjarige of hulpbehoevende
kinderen behandeld wordt, wordt er volgens de Meldcode ook
gekeken of er zorgen zijn over de gezondheid of veiligheid van uw
kind.
Bijvoorbeeld: Het is niet goed voor een kind om op te groeien in een
gezin waarin een ouder:
 Mishandeld wordt.
 Drugs of overmatig alcohol gebruikt.
 Ernstige psychische klachten heeft.
 Een zelfmoordpoging onderneemt.
Er wordt dan melding gedaan bij Veilig Thuis.
Door het gebruiken van de Meldcode hopen wij problemen thuis of
in de woonomgeving, vroegtijdig te signaleren en hiervoor de juiste
hulpverlening of ondersteuning in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld
de huisarts zijn en soms wordt overlegd met Veilig Thuis. Hun
advies kan zijn om onze zorgen bij hen te melden. Veilig Thuis is er
om te zorgen dat er hulp komt voor alle betrokkenen, zodat de
situatie verbetert. De behandelend arts bespreekt dit in alle
openheid met u.
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Durf te melden
Heeft u zelf te maken met een onveilige situatie thuis, neemt u dan
iemand in vertrouwen. Dit kan uw arts zijn of iemand anders die u
vertrouwt.
Vermoedt u in uw omgeving een situatie van huiselijk geweld of
kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

www.vooreenveiligthuis.nl

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan
contact op met de behandelend arts of met de coördinator huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Zij is bereikbaar via tel. (078) 654 16 00 of via het mobiele nummer:
06 30421952.
Wilt u meer weten over de Meldcode: kijkt u dan op de website:

www.meldcode.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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