ADRESSEN
Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Waag.
de Waag - Amersfoort
Stationsplein 20, 3818 LE Amersfoort
T 033 – 448 44 88
F 033 – 448 44 89
E info@dewaagamersfoort.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Haarlem
Oostvest 60, 2011 AK Haarlem
T 023 – 533 81 91
F 023 – 533 62 40
E info@dewaaghaarlem.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Amsterdam
Zeeburgerpad 12-b, 1018 AJ Amsterdam
T 020 – 462 63 33
F 020 – 462 63 34
E info@dewaagamsterdam.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Leiden
Haagweg 5, 2311 AA Leiden
T 071 – 516 24 10
F 071 – 516 24 11
E info@dewaag-leiden.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Den Haag
Casuariestraat 3, 2511 VB Den Haag
T 070 – 311 58 90
F 070 – 311 58 99
E info@dewaagdenhaag.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Rijnmond
Marconistraat 2, 3029 AK Rotterdam
Postbus 6015, 3002 AA Rotterdam
T 010 – 201 04 44
F 010 – 201 04 45
E info@dewaagrijnmond.nl
W www.dewaagnederland.nl

de Waag - Gouda
Crabethpark 24, 2801 AP Gouda
T 071 - 516 24 10
F 071 - 516 24 11
E info@dewaag-leiden.nl
W www.dewaagnederland.nl
de Waag - Groningen
Leonard Springerlaan 21, 9727 KB Groningen
T 023 – 533 81 91
F 023 – 533 62 40
E dewaaggroningen@dewaagnederland.nl
W www.dewaagnederland.nl

Deze folder geeft informatie over de Meldcode 2019
Wat is de meldcode?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin
staat hoe professionals, bijvoorbeeld
de huisarts, een leraar of behandelaar
moeten omgaan met het signaleren en
melden van (vermoedens van) huiselijk
geweld en kindermishandeling*. Gebruik
van de meldcode is wettelijk verplicht en
belangrijk om snel goede hulp te kunnen
bieden. Door gebruik van de meldcode
delen hulpverleners hun zorgen over
onveilige situaties met elkaar.
Een melding wordt gedaan aan de
organisatie Veilig Thuis. Veilig Thuis is
een advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling en heeft
26 regionale vestigingen.

de Waag - Utrecht
Oudlaan 9, 3515 GA Utrecht
Postbus 1362, 3500 BJ Utrecht
T 030 – 272 06 85
F 030 – 275 82 20
E info@dewaagutrecht.nl
W www.dewaagnederland.nl
de Waag - Zaandam
Vincent van Goghweg 77, 1506 JB Zaandam
T 075 - 785 66 00
F 020 - 462 63 34
E info@dewaagamsterdam.nl
W www.dewaagnederland.nl
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de Waag - Flevoland
Wisselweg 151, 1314 CC Almere
T 036 – 539 39 00
F 036 – 539 39 01
E info@dewaagflevoland.nl
W www.dewaagnederland.nl

Meldcode Kindermishandeling en
Huiselijk Geweld

Door de meldcode wordt sneller gehandeld en met elkaar nagedacht over
hoe het gezin of de partners het beste
geholpen kunnen worden. Als blijkt dat

al eerder sprake was van kindermishandeling of andere vormen van huiselijk
geweld dan is het voor hulpverleners
van belang om dit te weten, zodat
zij beter kunnen bepalen welke hulp
nodig is.
Wanneer melden?
Een behandelaar of andere hulpverlener
is verplicht om te melden als er sprake
is van acute onveiligheid of structurele
onveiligheid, óók als er al behandeling
wordt aangeboden en een persoon
bijvoorbeeld zelf vrijwillig hulp heeft
gezocht.
‘Acute onveiligheid’ betekent dat iemand
direct in gevaar is en bescherming nodig
heeft. Ook als iemand de komende dagen
slachtoffer kan worden van geweld
spreken we van acute onveiligheid.Er is
‘structurele onveiligheid’ als vormen van
geweld vaker voorkomen (herhaling) of
de onveilige situatie blijft voortduren.

*Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de privékring; bijvoorbeeld een
(ex)partner, gezinslid of een vriend. Het kan gaan om lichamelijk geweld zoals slaan of schoppen
of om seksueel geweld, bijvoorbeeld iemand pijn doen tijdens de seks of dwingen tot seks.
Geweld kan ook psychisch zijn; de baas spelen over de ander of dreigen iemand iets aan te doen.
Bij kindermishandeling is een kind slachtoffer van bijvoorbeeld fysiek geweld, seksueel misbruik,
verwaarlozing of het meemaken van huiselijk geweld.

Behandelaren moeten ook melden als
ná behandeling blijkt dat er nog steeds
zorgen over de (thuis)situatie zijn en
geen verbetering te zien is.

Hoe werkt de Waag met de
meldcode?
In de meldcode 2019 worden de
volgende stappen doorlopen:

Een melding, en dan?
Als er gemeld wordt, komt het vaak
voor dat de hulpverleningssituatie niet
verandert. Veilig Thuis weet dan dat er
zorgen zijn en dat de cliënt daarvoor
hulp heeft gezocht. Als die hulp voldoende is, checkt Veilig Thuis alleen na 3 en
12 maanden of het beter gaat. De cliënt
blijft dan dus gewoon in behandeling bij
de Waag. In sommige gevallen wordt als
het nodig is extra hulp ingezet in overleg
met de cliënt en Veilig Thuis.

1. De behandelaar gaat na of er signalen
zijn van mogelijke kindermishandeling
of huiselijk geweld;

Waarom is het belangrijk om te
melden?
Uit onderzoek blijkt dat volwassenen
en kinderen beschadigd kunnen raken
door verschillende vormen van geweld.
Slachtoffers kunnen lichamelijke en
psychische klachten krijgen en zelfs
een trauma oplopen. Door vroegtijdig
hulp in te schakelen kan verder geweld
voorkomen worden. De Waag biedt
behandeling maar het duurt vaak een
tijd voordat een cliënt geleerd heeft zélf
te voorkomen dat het uit de hand loopt.
In de tussentijd is het belangrijk dat de
(thuis)situatie voor kinderen en andere
betrokkenen veilig is en veilig voelt.

2. De behandelaar overlegt met zijn/
haar collega’s over de signalen als
hij/zij reden heeft tot zorg;
3. De zorgen over de situatie worden
met de cliënt besproken;
4. Als de zorgen blijven worden ze
opnieuw besproken met collega’s;
5. Er wordt besloten wel of geen melding
te doen.
Om goede hulp en veiligheid te kunnen bieden voor alle betrokkenen letten
behandelaren van de Waag altijd op
onveilige situaties voor de cliënt en
betrokkenen. Samen met de cliënt wordt
in kaart gebracht wat goed gaat en waar
het onveilig is. Aan het begin en tijdens
de behandeling stelt de behandelaar
daarom vragen over de thuissituatie /
leefwijze, de zorg voor eventuele kinderen, en over (huidige) relaties.

De behandelaar zal niet zo maar een
melding doen maar behandelaren zijn
wel verplicht om hun beroepsgeheim te
doorbreken als er acute of structurele
onveiligheid is. Als de behandelaar zich
zorgen maakt en overweegt om te melden, dan zal hij/zij dit altijd eerst met
de cliënt bespreken, tenzij de situatie dit
niet meer toelaat. Bijvoorbeeld als de
cliënt niet over de zorgen wil praten of
afspraken niet nakomt.

Meer informatie?
De Waag wil cliënten graag zo goed
mogelijk voorlichten.
Vragen over de meldcode kunnen gesteld worden aan de behandelaar.
Meer informatie over de meldcode
is te vinden op de website van de
rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/huiselijk-geweld/
Meldcode
De volgende website is geschreven
voor hulpverleners maar bevat een
informatiefilm over de (vernieuwde)
meldcode. www.augeo.nl/nl-nl/
meldcode/afwegingskader/
Informatie over Veilig Thuis is te vinden
op de volgende website:
www.vooreenveiligthuis.nl/
Meer informatie over de Waag, zoals
folders, adressen, routebeschrijvingen
en openingstijden van onze vestigingen
en staan op onze website:
www.dewaagnederland.nl

De Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

