MELDCODE HUISELIJK GEWELD
EN KINDERMISHANDELING
Een Veilig Thuis is ook onze zorg!

Informatie voor patiënten en naastbetrokkenen

Waarom

Geweld of misbruik tast iemands integriteit
aan. Het verstoort een gezonde groei en
ontwikkeling en kan blijvende lichamelijke
en psychische schade tot gevolg hebben.
Daarom letten onze medewerkers
op signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ook letten wij op
aanwezige risicofactoren zoals het gebruik
van alcohol en drugs. Als er signalen
zijn die aanleiding geven tot twijfels of
zorgen, dan zal uw hulpverlener dit met u
bespreken. Het doel is om tijdig geschikte
ondersteuning en passende hulpverlening
te bieden om de mishandeling of het
geweld te stoppen.

Geweld thuis. Nee, het
is bepaald geen vrolijk
onderwerp, huiselijk
geweld, maar wel eentje
waar je samen iets tegen
kunt doen, hoe moeilijk
dat ook is.

Geef zelf een signaal af

Deel uw zorgen met ons! Uw behandelaar
of andere zorgverlener kan u advies geven
en ervoor zorgen dat u de juiste hulp
krijgt. U mag altijd een voor u belangrijk
persoon of een vertrouweling meenemen
naar een afspraak als dit u helpt om uw
zorgen te delen.

Welkom bij GGNet

U bent in behandeling bij GGNet. Bij
GGNet vinden wij de veiligheid en het
welzijn belangrijk van onze patiënten,
maar ook van hun gezinsleden, van
(ongeboren) kinderen tot ouderen.
Daarom zal uw hulpverlener altijd
vragen hoe het met u gaat, maar ook
met uw kinderen en/of partner als u die
heeft. Zijn er problemen, dan kan uw
behandelaar passende hulp voor u of uw
gezinsleden inschakelen.
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Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

De Meldcode is een stappenplan waarin
staat beschreven wat een arts of andere
hulpverlener moet doen wanneer hij
vermoedens heeft van huiselijk geweld of
kindermishandeling. De meldcode kent de
volgende stappen:

GGNet houdt zich aan de Meldcode
‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Het gebruik van deze Meldcode is in de
wet vastgelegd.

STAP 1:
Signalen in kaart
bengen

Uw hulpverlener
informeert naar uw
gezinssituatie en uw
leefomgeving:

Geen vermoeden van huiselijk geweld
of kindermishandeling:

MELDCODE WORDT NIET GESTART

Vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling:
MELDCODE WORDT GESTART

STAP 2:
Uw hulpverlener
overlegt met
collega’s en Veilig
Thuis

STAP 4:
Uw hulpverlener
weegt de zwaarte
van het geweld of
de mishandeling
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STAP 3:
Uw hulpverlener
bespreekt de
situatie met u

STAP 5:
Uw hulpverlener beslist:
1. Is melden bij Veilig
Thuis noodzakelijk?
en/of 2. Is hulp
bieden/organiseren
(ook) mogelijk?

Stap 1: uw hulpverlener zal informeren
naar uw gezinssituatie en uw leefomgeving.
Om een indruk te krijgen zal uw
hulpverlener u vragen stellen als:
•		Voelt u zich veilig in uw thuissituatie?
•		Heeft u een partner of een ander voor u
belangrijk persoon?
•		Kunt u terugvallen of familie, buren of
vrienden?
•		Heeft u contact met andere
hulpverleners?
•		Heeft u de zorg voor kinderen? Vragen
over aanwezigheid van kinderen en hoe
de zorg voor hen is geregeld wordt ook
wel de Kindcheck genoemd.

Veilig Thuis is het advies- en
meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Dit zijn organisaties
waar slachtoffers, daders en omstanders
terecht kunnen voor deskundige hulp
en advies. Er zijn situaties waarin
hulpverleners verplicht zijn om te
overleggen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is
een belangrijke adviseur voor GGNet.
Stap 3: uw hulpverlener bespreekt de
uitkomsten van de overleggen uit stap 2
met u.
Stap 4: afhankelijk van de uitkomsten van
het gesprek met u, kan uw hulpverlener
nogmaals Veilig Thuis om advies vragen.

Als er geen zorgen zijn en er geen
vermoeden is van huiselijk geweld of
kindermishandeling, dan bespreken we dit
ook met u. De meldcode wordt dan niet
gestart.

Stap 5: Als uw hulpverlener denkt dat het
welzijn van u of uw gezinsleden in gevaar
is, zal hij besluiten een melding hiervan
te doen bij Veilig Thuis. Uw hulpverlener
zal een melding bij Veilig Thuis doen als
er sprake is van een acute of structurele
onveiligheid. Ook onderzoekt uw
hulpverlener samen met u of het mogelijk
is om hulp te organiseren om het geweld
of de kindermishandeling te stoppen.
Er kan dus sprake zijn van zowel het
organiseren van hulp door uw hulpverlener
als van een melding bij Veilig Thuis.

Bij evaluaties van de behandeling en
andere situaties die reden geven om
te informeren naar de veiligheid, zal de
gezins- en leefsituatie opnieuw besproken
worden.
Stap 2: bij een vermoeden van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling bespreekt
uw hulpverlener zijn bevindingen met
andere hulpverleners van GGNet. Dit
zijn hulpverleners die zijn opgeleid om
onze artsen en andere zorgverleners
te ondersteunen bij vermoedens van
mishandeling. Ook kan het zijn dat er
overleg plaatsvindt met Veilig Thuis.

Bij een melding zal Veilig Thuis een
onderzoek doen naar de veiligheid. Veilig
Thuis neemt contact met u op en met
andere betrokkenen, bijvoorbeeld de
huisarts. Het doen van een melding heeft
geen gevolgen voor de behandeling bij
GGNet. Deze wordt voortgezet.

De meldcode staat onder andere in De wet Meldcode, De Wet Kwaliteit en Klachten gezondheidszorg (Wkkgz),
de Jeugdwet en de wet BIG.
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Vertrouwelijk

Vragen?

De hulpverleners van GGNet gaan uiterst
zorgvuldig om met alle informatie over
huiselijk geweld of kindermishandeling. Er
zijn situaties waarin medewerkers verplicht
zijn om over uw situatie te overleggen
met Veilig Thuis. Dit is het geval wanneer
er sprake is van ernstige of langdurige
onveiligheid.

Bij vragen kunt u uw behandelaar
raadplegen of een afspraak maken met één
ons van onze aandachtsfunctionarissen
‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Uw behandelaar kan u informeren welke
aandachtsfunctionaris beschikbaar is.
Binnen GGNet zijn er ook een
familievertrouwenspersoon (fvp) en een
patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)
aanwezig waar u uw vragen aan kunt
stellen of om uw zorgen mee te delen. De
telefoonnummers vindt u op onze website
ggnet.nl.
Ook kunt u altijd zelf contact opnemen
met Veilig Thuis, telefoon 0800-2000.
Handige websites:
meldcode.nl
veiligthuis.nl
pvp.nl
lsfvp.nl
ggnet.nl
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