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Meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld  

Sinds 1 januari 2013 zijn professionals1 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van 
geweld in huiselijke kring.  Per 1 juli 2015 werden de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) en de Jeugdwet van kracht. Beide wetten bevatten een bepaling die doorbreking 
van ons beroepsgeheim mogelijk maakt. Zie in dit verband artikel 5.2.6 van de Wmo en artikel 
12c lid 3 van de Jeugdwet waarin het volgende staat:  

Derden die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep tot 
geheimhouding zijn verplicht, kunnen zonder toestemming van degene die het betreft aan een 
advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling desgevraagd of uit eigen beweging 
inlichtingen verstrekken waarover zij beroepshalve beschikken, indien dit noodzakelijk kan 
worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling (voor definitie 
verwijzen we naar bijlage 1) te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.  

Astrid Ike, mediation & counselling, werkt volgens de meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Deze is overgenomen van de Mediatorsfederatie Nederland: 
www.mfnregister.nl 

In dit verband wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 7.6 van het Mediationreglement 
voor de MfN-registermediator, dat doorbreking van ons beroepsgeheim in bepaalde gevallen 
mogelijk maakt en last but not least op het bepaalde in (de toelichting op) artikel 1 van de 
Gedragsregels voor de MfN-registermediator:  

1.Beroepsethiek en integriteit: De mediator gedraagt zich zoals van een behoorlijk Mediator mag 
worden verwacht.  

Tevens wordt verwezen naar het beroepsgeheim van de register counsellor. Het beroepsgeheim 
van de counsellor bestaat uit een zwijgplicht.  
De counsellor is echter wettelijke verplicht informatie over de cliënt aan anderen door te geven 
bij bijvoorbeeld gevaarlijke infectieziektes, huiselijk geweld, kindermishandeling of ernstig 
gevaar voor derden of cliënt. Hiervoor heeft de wetgever regels verplicht gesteld waaraan de 
counsellor zich niet aan mag onttrekken. Bij overtreding kan de counsellor vervolgd worden of 
uit het register van de beroepsvereniging worden geschreven. 
Als de cliënt geen toestemming geeft, maar wanneer de counsellor wel ernstige schade aan de 
cliënt  of een ander kan voorkomen door de informatie met anderen te delen, mag de counsellor 
de geheimhoudingsplicht doorbreken. 
De counsellor moet wel eerst alles hebben gedaan om van de cliënt toestemming te krijgen. Bij 
acuut gevaar voor de veiligheid of het leven van een kind en acuut gevaar voor lichamelijk letsel 
of het leven van een volwassenen is de counsellor verplicht direct met de politie contact op te 
nemen. 

 

 

                                                 
1
 Met professional wordt in dit document de register counsellor en register mediator: Astrid Ike, mediation & 

counselling, bedoeld. 

http://www.mfnregister.nl/
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Stappenplan meldprotocol  

 Stap 1: in kaart brengen van signalen die op huiselijk geweld/kindermishandeling lijken 
te wijzen  

 Stap 2: overleggen met een collega of vertrouwenspersoon van de NMV/MfN/ABvC. 
Eventueel raadplegen van Veilig thuis, voorheen het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), of een deskundige 
op het gebied van letselduiding  

 Stap 3: gesprek met de betrokkene(n)  
 Stap 4: (opnieuw) wegen van de signalen van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling. En bij twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis raadplegen.  
 Stap 5: beslissen of u al dan niet gaat melden of schriftelijk met betrokkene(n) afspreekt 

dat zij zelf hulp gaan organiseren . 

Toelichting op het stappenplan:  

Stap 1: In kaart brengen van signalen  

 Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast.  

 Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de 
besluiten die worden genomen.  

 Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en 
veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese 
of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling 
later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron                                    
                                                                            
                                                                   

 Er kunnen, in verband met de omstandigheden waarin een cliënt verkeert, zorgen zijn 
over de kinderen van betrokkene(n). Een Astrid Ike, mediation & counselling kan niet 
altijd uitspraak doen over de feitelijke situatie waarin de kinderen zich bevinden omdat 
hij/zij niet altijd contact met hen heeft of anderszins onvoldoende op de hoogte is. 
Niettemin brengt de Astrid Ike, mediation & counselling                           
                                                                                     ij de 
stappen van het protocol. 

 Bij ernstige dreiging van geweld kan, zo mogelijk na overleg met een functionaris van 
‘V      T    ’             worden ingeschakeld.  

S    2: C                                                                      ‘V      T    ’  

 Bespreek de signalen met een deskundige collega en/of met de vertrouwenspersoon van 
de beroepsvereniging NMV/MfN/ABvC. Vraag zo nodig advies aan een functionaris van 
‘V      T    ’   

                                                                                
                 ‘V      T    ’   
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 Heeft de Astrid Ike, mediation & counselling onvoldoende kennis van het geweld in 
kwestie, zoals eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en 
                                                                                  ‘V      
T    ’                                                             ’                
vervolgstappen zorgvuldig af te kunnen wegen.  

 Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het 
                 

NB: Extern overleg met beroepskrachten van andere instellingen over de signalen is als 
regel alleen mogelijk met toestemming van cliënt en mediationbetrokkene(n). 

Stap 3: Gesprek met betrokkene(n)  

 Bespreek de signalen met betrokkene(n) 
Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met 
betrokkene(n)                                                                  ‘V      T    ’   

Tips voor het voeren van het gesprek met betrokkene(n) 
- leg betrokkene(n)het doel uit van het gesprek 
- beschrijf uw zorgen en signalen op basis van feiten en waarnemingen en vermijd onmiddellijke 
- interpretaties en oordelen 
- nodig betrokkene(n)uit om een reactie hierop te geven 
- kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en 
waargenomen  

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en vraag 
                                ‘V      T    ’  

 Taxeer op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de 
betrokkene(n) het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de 
aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.  

 R                                     (       )                     ‘V      T    ’       
                                                                 ’                   
adviseren over vervolgstappen.  

Stap 5: Beslissen: hulp adviseren of melden  

Er zijn drie mogelijkheden:  

 hulp adviseren/schriftelijk afspreken dat hulp wordt gezocht 
 melden 
 niets doen (ook dat kan later worden getoetst) 

ad. 1 Hulp adviseren  

Wanneer Astrid Ike, mediation & counselling op basis van de afweging in stap 4 meent dat cliënt 
of gezinsleden op dit moment voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of 



 
 
 

 
  
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Astrid Ike Mediation & Counselling   | KvK: 50165429  |  BTW: NL002041939B48 | IBAN: NL82INGB0001476630  | 

AGB zorgverlener 900 44971  |   AGB code praktijk 90 (0) 53646  
 | Wakkerendijk 190a, 3755 DH, Eemnes  |  

| M +31630 30 00 46 | E info@astridike.nl  | 
    

 

kindermishandeling zijn beschermd, kan hij/zij evengoed zorgen hebben. Adviseer dan 
inschakelen wenselijke hulp en leg een afspraak daarover vast.  

                           ‘V      T    ’                                                     
kindermishandeling niet is gestopt, zich alsnog verwezenlijkt/ opnieuw begint.  

ad. 2 Melden  

Kunt u betrokkene(n), of de kinderen van betrokkene(n), niet voldoende tegen het risico op 
huiselijk geweld of op kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende 
bescherming hiertegen kunt bieden:  

                                                    ‘V      T    ’  
 sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef het duidelijk 

aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is  
                                                 ‘V      T    ’                      

binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om 
betrokkene(n) dan wel hun kinderen tegen het risico op huiselijk geweld of op 
mishandeling te beschermen  

Bespreek uw melding vooraf met betrokkene(n):  

 leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is; vraag 
betrokkene(n) uitdrukkelijk om een reactie  

 in geval van bezwaren van betrokkene(n), overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen 
aan deze bezwaren  

 is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om door het doen van een 
melding betrokkene(n) of gezinsleden te beschermen tegen het (mogelijke) geweld of de 
(mogelijke) kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het 
(mogelijke) geweld en de noodzaak om betrokkene(n) of gezinsleden door het doen van een 
melding daartegen te beschermen  

 doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van betrokkene(n) of een gezinslid 
de doorslag moet geven  

Van contacten met betrokkene(n) over de melding kunt u alleen afzien:  

 als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van betrokkene(n), die van u zelf, 
of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn  

 als                                                                                
met u zal verbreken en dit gegeven voor u zwaarder weegt (moet u later mogelijk 
kunnen verantwoorden)  
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Dossier  

Alle genomen stappen en alle overwegingen die meegenomen zijn in de besluitvorming om wel 
of niet te gaan melden dienen zo feitelijk mogelijk in het dossier van de betrokkene(n) te worden 
opgenomen.  

Aandachtspunten voor de Astrid Ike, mediation & counselling  

 In principe zet de Astrid Ike, mediation & counselling de stappen in de volgorde van de 
richtlijnen van het protocol, al zullen sommige stappen een aantal keren worden gezet. 
Z                                                                             ‘V      
T    ’                                              kken met cliënten en betrokkene(n) 
                                                                                   
                                                                                 Astrid 
Ike, mediation & counselling, of die van anderen. Te denken valt aan crisissituaties 
waarin onmiddellijk moet worden ingegrepen.  

 Bij alle stappen is van belang dat deze zo feitelijk mogelijk schriftelijk vastgelegd 
worden. Bij juridische toetsing of er door de Astrid Ike, mediation & counselling, 
adequaat is gehandeld, is het dossier het uitgangspunt.  
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Bijlage 1: 
 

 

Definities kindermishandeling en huiselijk geweld  

Onder huiselijk geweld wordt verstaan:  

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke 
kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van 
de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, met inbegrip van ouderenmishandeling, 
vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, (ander) eer gerelateerd geweld en een 
bedreiging van de ontwikkeling van een kind als gevolg van een vechtscheiding. Tot de huiselijke 
kring van het slachtoffer behoren: (ex-)partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden.  

Onder kindermishandeling wordt verstaan:  

Iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 
psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat actief of passief 
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, met inbegrip van huwelijksdwang, 
vrouwelijke genitale verminking, (ander) eer gerelateerd geweld en het als minderjarige getuige 
zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.  

 

 
         


