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STAP 1: Breng signalen in kaart 

Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Mogelijke instrumenten die hier bij helpen 
zijn de kindcheck https://www.augeo.nl/kindcheck en de signalenkaart 
https://signalenkaart.nl/meldcode/ De signalenkaart laat per leeftijdsgroep zien welke signalen er 
mogelijk zichtbaar of merkbaar zijn bij slachtoffers en bij daders. Zo kun je een objectief beeld vormen. 
De kindcheck is aan de orde als een verzorger in een (medische) situatie verkeert die minderjarige 
kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat je bij verzorgers nagaat of zij 
zelfstandig voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld 
aan verzorgers met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een 
gewelddadige partner. Ga bij deze verzorgers ook na of zij zwanger zijn. En bij adolescenten met 
dergelijke problemen ga je na of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen. 
Leg signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. 

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis 

Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis, dit kan ook 
slechts voor advies zijn, zonder een melding te maken. Neem bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang 
of vrouwenbesnijdenis direct contact op met Veilig Thuis.  

STAP 3: Praat met ouders of verzorgers 

Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind. Alleen als jouw veiligheid 
of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien. 

STAP 4: Weeg het geweld 

Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een 
collega en het oudergesprek. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade geldt 
dat dit gemeld moet worden. 

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig? 

Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de situatie 
acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke hulp je 
daarnaast zelf kunt organiseren. 

 


