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Meldcode huiselijk geweld 
Presentatie 15-11-2018 

 
 

Recente cijfers 
- Van de mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 18-70 jaar wordt 45% slachtoffer 

van huiselijk geweld 
- 60% van de slachtoffers is vrouw, 40% man  
- 3% van de Nederlandse kinderen krijgt te maken met huiselijk geweld (zo’n 118.000 

kinderen per jaar 
- In 60% van de gevallen gaat het om partner- exgerelateerd geweld  

 
Wat wordt verstaan onder huiselijk geweld  

- Lichamelijke mishandeling (slaan, schoppen, verminken) 
- Emotionele of geestelijke mishandeling (schelden, isoleren) 
- Verwaarlozing (zorg ontnemen) 
- Financiële uitbuiting (oneigenlijk gebruik van pinpas van kwetsbare oudere)  
- Seksueel misbruik  
- Minderjarig kind is getuige van geweld 
- Eer gerelateerd geweld (alert zijn op meerdere daders, speciale werkgroep binnen 

veilig thuis, met eigen aandachtsfunctionarissen) 
 
Meldcode 
Stap 1: signalen in kaart brengen 

- Feiten verzamelen (evt met www.signalenkaart.nl) 
- Vertrouw op je intuïtie en praat erover met de patiënt, het systeem en collega’s 
- Feiten verzamelen 

Stap 2: Overleggen met collega 
- Collega/ huisarts betrekken 
- Anoniem consult bij Veilig Thuis Twente (0800-2000) 

Stap 3: Gesprek met betrokkenen 
- Slachtoffers 
- Daders 
- Overige betrokken hulpverleners 

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld 
- Wordt het vermoeden bevestigd? 
- Bij twijfel veilig thuis raadplegen 
- Geen bevestiging: afsluiten en alert blijven op signalen  
- Per 01-01-2019 afwegingskader  

Stap 5: Melden of handelen 
- Beoordelen of melding noodzakelijk is 
- Inzet hulpverlening (wijkteam; wijkagent; thuiszorg; Mediant) 

Stap 6: Evalueren  
Stap 7: Nazorg bieden  
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Huiselijk geweld uitvragen: 
- Informeren naar thuissituatie: “hoe is het met u, gaat thuis ook alles goed?”; “Bij 

cliënten die langdurig/chronisch ziek zijn zien we wel eens overbelasting van een 
partner/ kinderen, kan u partner de zorg nog aan?”; “Bij somberheid zien we vaak 
prikkelbaarheid, herkent u zich daarin en heeft dat wel eens geleid tot een schelden 
of een handgemeen?” 

- Signalen benoemen: “het valt me op dat u veel blauwe plekken op uw armen heeft” 
- Zorgen delen: “u vertelt dat u man u wel eens slaat, daar maak ik mij zorgen over”.  

  
Handige websites:  
www.veiligthuistwente.nl 
www.rijksoverheid.nl -> huiselijk geweld; ouderenmishandeling 
www.signalenkaart.nl  
www.slachtofferhulp.nl  
 
Telefoonnummers:  
Veilig Thuis Twente: 0800-2000 (gratis) of 088-8567950 
Sensoor: slachtoffers kunnen anoniem hun verhaal doen 0900-0767 
Kindertelefoon (tussen 14.00 en 20.00uur): 0800-0432 
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