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Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader  

Afweging 1: vermoeden  

Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling? Veilig Thuis is in stap 2 van de meldcode - op basis van anonieme 

persoonsgegevens - al om advies gevraagd. Nee: Geen actie/ afsluiten van meldcode in dossier  

Ja: Ga verder met afweging 2  

Een veelvoorkomende situatie is dat er wel zorgen zijn, maar dat deze zorgen geen (dreiging van) huiselijk 

geweld of kindermishandeling betreffen. Een voorbeeld hiervan is waargenomen kind problematiek in 

combinatie met pedagogische onmacht van ouders, echter zonder dreiging van de (emotionele) veiligheid 

van het kind. Ook dan sluit de paramedicus de meldcode af en noteert deze conclusie in het dossier. Hulp 

kan vervolgens worden georganiseerd, geboden en geëvalueerd voor de gesignaleerde, niet tot 

onveiligheid leidende, problemen.   

  

Afweging 2: Veiligheid  

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid 

en/of structurele onveiligheid? Nee: Ga verder met afweging 3  

Ja: Melden bij Veilig Thuis  

  

Meldnorm A:  

Melden bij Veilig Thuis is een professionele norm in ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele 

onveiligheid.  

  

In stap 4 schat een paramedicus de aard en de ernst van (de dreiging van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling in. Met een melding kan Veilig Thuis vroegere, maar ook eventuele toekomstige 

signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen combineren. Paramedici die (ook) zelf hulp kunnen 

bieden, overleggen vervolgens met Veilig Thuis over de vervolgstappen en de verdeling van de 

verantwoordelijkheden.  

  

Afweging 3: Hulp  

Is cliënt (systeem) in staat hulp in te roepen en te organiseren? Ben ik zelf in staat hulp te bieden of 

organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Kan ik  

ketenpartners/sociale omgeving inschakelen?  

Nee: Melden bij Veilig Thuis  

Ja: Ga verder met afweging 4  

  

Meldnorm B:  

Melden bij Veilig Thuis is een professionele norm in alle ANDERE gevallen waarin de paramedicus meent 

dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in 

onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling.  

  

In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van de paramedicus, diens organisatie en diens 

samenwerkingspartners centraal. Bij effectieve hulp rondom huiselijk geweld en /of kindermishandeling is 

veiligheid het hoofddoel, ook wanneer een hulpverlener is betrokken bij de aanpak van een deelprobleem. 

Goede hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling is gericht op alle leden in een (gezins)systeem: 

minderjarigen en volwassen, pleger(s) en slachtoffer(s). Er wordt met alle betrokkenen samengewerkt in 

het maken, evalueren en uitvoeren van veiligheids- en hulpplannen. En er is sprake van multidisciplinaire 

samenwerking tussen paramedici, waarin mogelijkheden zijn tot (het organiseren van) gespecialiseerde 

hulp en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt over casusregie.  
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De vraag of de paramedicus in staat is hulp te bieden of organiseren om (dreiging van) huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling te stoppen, leidt volgens het afwegingskader tot een melding, indien de 

paramedicus vanwege de aard van diens professie binnen de (samenwerkings)mogelijkheden van diens 

organisatie:  

• onvoldoende mogelijkheden heeft om zich een actueel beeld van de veiligheid te 

ontwikkelen en/of  

• onvoldoende zicht kan krijgen op onveilige gebeurtenissen in de voorgeschiedenis en/of 

van de feiten die ten grondslag liggen aan de mogelijk geconstateerde onveiligheid en/of  

• onvoldoende mogelijkheden heeft om passende en samenhangende hulp te bieden of 

te organiseren met veiligheid als resultaat.  

  

Afweging 4: acceptatie  

“Aanvaarden” de betrokkenen de hulp en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Kan de hulp geboden 

worden in samenwerking met betrokkenen?  

Nee: Melden bij Veilig Thuis  

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5  

  

Meldnorm C:   

Melden bij Veilig Thuis is een professionele norm wanneer een paramedicus die hulp biedt of organiseert 

om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert 

dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.  

  

In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van de betrokkenen tot het aanvaarden van hulp bij 

(dreigend) huiselijk geweld en/of kindermishandeling centraal. Deze afwegingsvraag wordt vooraf 

gegaan door de afweging of een melding noodzakelijk is vanwege acute onveiligheid en/of structurele 

onveiligheid. Bij deze afwegingsvraag gaat het erom dat de betrokkenen, alle leden van het  

(gezins)systeem, maar ook het (breder) netwerk van (informele) steunfiguren bereid en in staat zijn de 

voorgestelde hulp direct aan te gaan.   

  

In het afwegingskader leidt de vierde afwegingsvraag tot een melding indien hulp wordt afgehouden. Vaak 

is bij aanvang niet helemaal helder hoezeer de betrokkenen bereid en in staat zijn zich in te zetten. De 

redenen om de hulp te aanvaarden kunnen divers zijn. Hun motivatie kan vooral intrinsiek of extrinsiek van 

aard zijn. Ook de mogelijkheden van de betrokkenen en hun netwerk verschillen. Door direct en in 

samenwerking met de betrokkenen en ketenpartners veiligheidsafspraken en hulpverleningsafspraken te 

maken wordt vaak helder wat de bereidheid en de mogelijkheden van de betrokkenen zijn. Het gaat dus om 

situaties waarin hulpverleners hulp bieden bij zorgen over onveiligheid én:  

• deze hulp wordt afgehouden en/of  

• de inzet van het gezinssysteem en betrokkenen onvoldoende (in beeld) is.  

  

Afweging 5:resultaat  



3  
  

Leidt de hulp tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van veiligheid en/of het herstel van alle 

betrokkenen?  

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis  

Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en 

samenwerkingspartners.  

  

In deze afwegingsvraag staan de effecten van hulp bij (dreigend) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

centraal. De beantwoording van deze afwegingsvraag leidt tot een melding bij Veilig Thuis indien wordt 

vastgesteld dat hulp onvoldoende resultaat oplevert: (het risico op) onveiligheid duurt voort, onveiligheid 

herhaalt zich of hulp stagneert. Het gaat dus om situaties waarin:  

• hulpverleners hulp bieden bij zorgen over onveiligheid én de hulp binnen de gewenste termijn niet 

leidt tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van de betrokkenen 

(en/of de ontwikkeling van minderjarigen).  

• De problematiek ernstiger of groter blijkt dan verwacht.  

• De uitvoering van het veiligheid- en/of hulpverleningsplan is vastgelopen.  

Om deze laatste afwegingsvraag zorgvuldig te beantwoorden is het nodig dat binnen de hulp die  

paramedici bieden, duidelijk is afgesproken met betrokkenen uit het (gezins)systeem en met andere 

hulpverleners met wie wordt samengewerkt, aan welke doelen en resultaten wordt gewerkt. Hoe en door 

wie wordt vastgesteld of de veiligheid voldoende is bereikt? Hoe wordt de veiligheid gemonitord en 

gedurende welke periode? Wanneer sprake is van een acuut onveilige situatie of structureel onveilige 

situatie is het van belang dat, na het doen van een melding bij Veilig Thuis, in de eerste plaats met Veilig 

Thuis duidelijk is besproken en afgesproken wat de termijn is (in dagen, weken of maanden) waarbinnen 

specifiek genoemde resultaten ten aanzien van de veiligheid behaald moeten zijn.  

  
  

Aanvullend op stap 5 meldcode: ben ik zelf in staat hulp te bieden of organiseren?  

  

Vereisten voor het organiseren of bieden van goede hulp bij geweld:  

• Is cliënt (systeem) in staat hulp in te roepen en te organiseren?  

• Er is voldoende zicht op (on)veiligheid?  

• Er is voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder eerdere meldingen).  

• Alle betrokken zorgverleners hebben de focus op het stoppen van geweld en een (duurzaam) herstel 

van de veiligheid. Er wordt gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen van de 

oorzaken van geweld.  

• Hulp is gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is veroorzaakt 

door (de dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij de betrokkene(n).  

• Er is sprake van een gezamenlijke analyse en plan met doelen en evaluatiemomenten van de 

paramedici. Dit plan is op maat gemaakt met alle betrokkenen binnen het gezin of huishouden, 

waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld.  

• Indien meer hulpverleners betrokken zijn, worden er afspraken gemaakt over samenwerking en 

casusregie op de veiligheid (en multidisciplinaire) hulpverlening.  

  

Hulp bieden/organiseren is onvoldoende mogelijk indien de paramedicus:  

• Onvoldoende zicht heeft op (on)veiligheid in het heden.  

• Onvoldoende zicht kan krijgen op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder eerdere 

meldingen).  

• Onvoldoende mogelijkheden heeft om passende en samenhangende hulp te bieden.  

• Constateert dat onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.  

  

    

Bijlage 2: begripsbepaling en uitwerking van de termen ‘acute onveiligheid’ en ‘structurele 

onveiligheid’  

ACUTE ONVEILIGHEID  
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Definitie   Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en hij 

of zij heeft direct bescherming nodig.  

Toelichting  Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een paramedicus 

allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid 

van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen of 

(oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, 

kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het onnodig toedienen van medicijnen of het 

verrichten van onnodige zorg.  

Voorbeelden  
• Slachtoffers die uit zichzelf een paramedicus om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk) huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling. Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een 

paramedicus om hulp vraagt bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich hierover uit 

zonder hulp te vragen, betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart 

en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Bij de keuze voor wel/niet 

melden staat altijd de veiligheid van het slachtoffer voorop.  

• Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.  
• (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe  
• Poging tot verwurging.  
• Wapengebruik.  
• Geweld tijdens de zwangerschap.  
• (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie van kinderen 

jonger dan 18 jaar.  

• Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid) te 

doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak, 

vrouwelijke genitale verminking).  

• Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar, waaronder 

het onthouden van voedsel.  

• Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt, 

(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen 

vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en afwijkingen 

bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.  

• Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende 

veiligheidsmaatregelen genomen zijn.  

• Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging, automutilatie, 

acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.  

• Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

  

STRUCTURELE ONVEILIGHEID  

Definitie  Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.  

Toelichting  Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor 

voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.  

Voorbeelden  
• Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele) 

problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische 

problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of voortdurend 

wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen structureel ingeperkt 

worden.  

• Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.  
• Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan veroorzaken.  

• Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.  
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Bijlage 3: stroomschema afwegingskader  

 


