Kompas
Ondersteuningsinstrument
signaleren huiselijk geweld
en kindermishandeling

INLEIDING
Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn soms moeilijk te
benoemen en over te dragen. Om tot het besluit te komen welke actie past en
of melding bij Veilig Thuis nodig is, zal je signalen en vermoedens concreet
moeten maken. Met dit instrument willen we jou helpen zicht te krijgen op de
signalen, de risicofactoren en de beschermende factoren bij huiselijk geweld
en kindermishandeling.
DEFINITIE
Onder huiselijk geweld en kindermishandeling verstaan we de begripsomschrijvingen zoals die staan in de Jeugdwet (artikel 1.1) en de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (artikel 1.1.1). Onder huiselijk geweld
verstaan we naast (ex-)partnergeweld ook huwelijksdwang, eergerelateerd
geweld, vrouwelijke genitale verminking, ouderenmishandeling, geweld
tegen ouders en seksueel geweld. Kindermishandeling is elke vorm van
mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Vormen van
kindermishandeling zijn lichamelijke en emotionele/geestelijke mishandeling,
lichamelijke en emotionele/geestelijke verwaarlozing, seksueel misbruik
en getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.

INHOUD
1 Signalen in kaart brengen (stap 1 Meldcode)
2 Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis (stap 2 Meldcode)
3 Gesprek met de cliënt (stap 3 Meldcode)
4 Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling (stap 4 Meldcode)
5 Neem twee beslissingen (stap 5 Meldcode)
A Risicofactoren
B Beschermende factoren
C Inschatting risico’s voor de toekomst
BIJLAGE Signalen van vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
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INSTRUCTIE
WANNEER GEBRUIK JE DIT INSTRUMENT?
Dit instrument kun je gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het is bedoeld voor jezelf, om jouw vermoedens concreet te maken
door deze nader te verkennen. Niet als vragenlijst om in het gezin te gebruiken of
in het cliëntendossier op te slaan. Wel is het van belang dat je jouw vermoedens en
de belangrijkste bevindingen open met de cliënt/het gezin bespreekt en opneemt
in het cliëntdossier.
ONTWIKKELING INSTRUMENT
Het instrument is ontwikkeld omdat er behoefte was bij professionals aan één
instrument voor de inschatting van veiligheid bij hun cliënten (0-100 jaar). Daarbij
gaat het zowel om huiselijk geweld als om kindermishandeling. Bij de ontwikkeling
van het instrument is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, richtlijnen en
relevante documenten. Zo past het instrument mooi bij het visiedocument ‘Gefaseerde ketensamenwerking’ van Van Arum en Vogtlander en sluit het aan bij de vijf
basisfuncties voor lokale teams (KPMG ‘Basisfuncties voor lokale teams in kaart’).
DOEL EN DOELGROEP
Dit instrument helpt jou als professional om op basis van de beschikbare informatie in te schatten of een kind/jeugdige/volwassene/ouder thuis veilig is, en of er
een risico op huiselijk geweld of kindermishandeling in de toekomst is. Hierbij worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gevolgd.
NIET BESLISSINGSSTUREND OF LEIDEND TOT WAARHEIDSVINDING!
Je verzamelt informatie, onderbouwt vermoedens, maar de beslissing over wat je
doet met de informatie, is aan jou als professional. Gebruik jouw vakmanschap om
de juiste afweging te maken. Het instrument is uitsluitend bedoeld om jou te ondersteunen bij jouw inschatting van de situatie. Het instrument is niet beslissingssturend of bedoeld als ‘waarheidsvinding’.
MOMENTOPNAME
Het invullen is een momentopname; jij schat de situatie in op basis van wat je op
dat moment weet. Wanneer veel informatie ontbreekt of onbekend is, kan dit aanleiding zijn om de situatie verder uit te zoeken.
Een nieuwe inschatting is van belang als je nieuwe informatie krijgt, de gezinssituatie wijzigt of als een interventie is ingezet om de veiligheid te bevorderen.
Tip: Bespreek je bevindingen met een collega. Het blijkt meerwaarde te hebben
als iemand die niet bij de casus betrokken is, meekijkt en vragen stelt.

INSTRUCTIE/P2

HOE VUL JE HET INSTRUMENT IN?
Dit instrument volgt de 5 stappen van de Meldcode.
Stap
Signalen in
brengen
STAP
1:1:SIGNALEN
INkaart
KAART
BRENGEN
Kies welke vorm van mishandeling je in kaart wilt brengen. Geef daarna in
verschillende lijsten aan welke signalen je ziet (keuze uit ‘ja’, ‘nee’ ‘vermoedens’
en ‘onbekend’). Die lijsten zijn:
•
•
•
•

Signalen
Risicofactoren
Beschermende factoren
Risico’s voor de toekomst

Vermeld nadat je de signalen in kaart hebt gebracht, per onderdeel jouw conclusie
en licht die toe.
Bij de risico- en beschermende factoren gaat het om risicotaxatie, dus een
inschatting van risico’s en beschermende factoren voor de toekomst. Dit deel
levert dus extra informatie op over het werken met de risico- en beschermende
factoren in het gezin. Bij Beschermende factoren gaat het om de (ouder(s),
partner(s), verzorger(s) en mantelzorger(s) die het geweld vermoedelijk plegen.
Stap
Overleg met
collega
en raadpleeg
eventueel
Veilig ThuisVEILIG THUIS
STAP
2:2:OVERLEG
METeen
EEN
COLLEGA
EN RAADPLEEG
EVENTUEEL
Stap 2 vraagt naar informatie uit overleg met collega(’s), aandachtsfunctionaris en/
of Veilig thuis of politie. Beschrijf de bevindingen uit deze overleggen.
STAP
3:3:GESPREK
METcliënt
CLIËNT
Stap
Gesprek met
In stap 3 wordt informatie gevraagd over bevindingen uit gesprek(ken) met de
direct-betrokkenen (slachtoffer, de niet-plegende opvoeder/partner/verzorger,
eventueel zoon/dochter/ broer/zus, de pleger en eventueel andere betrokkenen).
Vat in de conclusie jouw bevindingen samen van (vermoedens van) huiselijk geweld
en/of kindermishandeling uit deze gesprekken.
STAP
4:4:WEGEN
HUISELIJK
GEWELD/KINDERMISHANDELING
Stap
WegenVAN
van huiselijk
geweld/kindermishandeling
Bij deze stap geef je aanwijzingen aan voor:
• acute onveiligheid
• structurele onveiligheid
• ‘disclosure’ / eigen onthulling en/of hulp vragen door het slachtoffer of pleger.
Je kiest voor de antwoordmogelijkheden ja, nee, vermoedens, onbekend.
Per onderdeel vermeld je jouw conclusie en licht je die toe.

INSTRUCTIE/P3

Deze items zijn voor een groot deel gebaseerd op het Afwegingskader Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling van NVO/NIP/BPSW (juni 2018). Hier zijn
enkele items aan toegevoegd uit het basisdocument ‘Afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ (juli 2017) en het ‘Afwegingskader
kindermishandeling en huiselijk geweld’ van de KNMG meldcode (juli 2018).
Stap5:5:NEEM
NeemTWEE
twee beslissingen
STAP
BESLISSINGEN
Stap 5 gaat om de vraag: wel of niet melden bij Veilig Thuis. Melden bij Veilig Thuis
is noodzakelijk bij acute of structurele onveiligheid, of diclosure (= spontante
onthulling).
Daarna(ast) geldt de vraag: is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp
verlenen is mogelijk als:
• De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te
organiseren.
• De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
• De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden
bij Veilig Thuis noodzakelijk.

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN
In de verschillende lijsten heb je de volgende keuzemogelijkheden:
• ‘Ja’: er zijn aanwijzingen/feiten dat de genoemde situatie/het item zich voordoet.
• ‘Nee’: uit de beschikbare informatie blijkt dat de genoemde situatie/ het item 		
zich niet voordoet.
• ‘Vermoedens’: er zijn vermoedens dat de genoemde situatie/het item zich
voordoet.
• ‘Onbekend’: er is geen of te weinig informatie bekend om een uitspraak te doen
over het genoemde item.
Je hoeft niet elk item aan te vinken. Als iets niet van toepassing is, kun je ook niets
invullen.
Per rij kun je één antwoord aanvinken.

VUL DIT FORMULIER EERST IN:
Naam opvoeder/partner/verzorger 1

leeftijd

sekse

Naam opvoeder/partner/verzorger 2

leeftijd

sekse

Naam jeugdige/volwassene/oudere die mogelijk slachtoffer
is van huiselijk geweld of kindermishandeling

leeftijd

sekse

datum

ingevuld door

NAAR STAP 1

STAP 1
SIGNALEN IN KAART BRENGEN (STAP 1 MELDCODE)
WELKE VORM VAN HUISELIJK GEWELD IS (FEITELIJK EN VERMOEDELIJK) AAN DE ORDE?
Klik op welke vorm van mishandeling je wilt checken. Je vult die vorm in.
Wil je meer vormen checken, klik dan na het invullen van één vorm een volgende vorm aan.

KINDERMISHANDELING

GEWELD TUSSEN
(EX-)PARTNERS
(VROUWEN ÉN
MANNEN)

OUDERENMISHANDELING

EERGERELATEERD
GEWELD

SEKSUEEL
GEWELD/MISBRUIK

GEWELD TEGEN
OUDERS

VROUWELIJKE
GENITALE
VERMINKING

HUWELIJKSDWANG

STAP 1

KINDERMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in: Signalen Kinderen en Jongeren
Ga na het invullen van deze pagina naar de pagina risicofactoren etcetera.

CONCRETE FEITEN

VERMOEDENS

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

KINDERMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

Vul eerst deze lijsten in:
Risicofactoren bij kinderen en jeugdigen
Risicofactoren bij volwassenen
Risicofactoren bij gezin/omgeving
Risicofactoren bij de vermoedelijke plegers

CONCLUSIE
Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

STAP 1

KINDERMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Beschermende factoren bij ouder(s), partner(s), verzorger(s), mantelzorger(s) en omgeving /
bij gezin en omgeving / bij mogelijke slachtoffer

CONCLUSIE
Zijn er beschermende factoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

KINDERMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Risico’s voor de toekomst bij mogelijk of aangetoond huiselijk geweld of kindermishandeling
Wat kan er gebeuren?
Voor de toekomst
Beschermende factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen verminderen?

TOELICHTING

CONCLUSIE RISICO’S VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
OP DIT MOMENT
LAAG

1

2

3

4

5

ZEER HOOG RISICO

4

5

ZEER HOOG RISICO

LICHT BEVINDINGEN TOE

BIJ VOORZIENE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST
LAAG

1

2

3

LICHT BEVINDINGEN TOE

NAAR STAP 2

GEWELD TUSSEN (EX-)PARTNERS (VROUWEN ÉN MANNEN)
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijsten in:
Volwassenen
Mensen met licht verstandelijke beperking
Schadelijke traditionele praktijken
Ga na het invullen van deze pagina naar de pagina risicofactoren etcetera.
CONCRETE FEITEN

VERMOEDENS

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

GEWELD TUSSEN (EX-)PARTNERS (VROUWEN ÉN MANNEN)
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

Vul eerst deze lijsten in:
Volwassenen
Licht verstandelijke beperking
Risicofactoren bij gezin/omgeving
Risicofactoren bij vermoedelijke plegers

CONCLUSIE
Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

GEWELD TUSSEN (EX-)PARTNERS (VROUWEN ÉN MANNEN)
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Beschermende factoren bij ouder(s), partner(s), verzorger(s), mantelzorger(s) en omgeving /
bij gezin en omgeving / bij mogelijke slachtoffer

CONCLUSIE
Zijn er beschermende factoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

GEWELD TUSSEN (EX-)PARTNERS (VROUWEN ÉN MANNEN)
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

STAP 1

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Risico’s voor de toekomst bij mogelijk of aangetoond huiselijk geweld of kindermishandeling
Wat kan er gebeuren
Voor de toekomst Beschermende factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen
verminderen?
Beschermende
factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen verminderen?

TOELICHTING

CONCLUSIE RISICO’S VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
OP DIT MOMENT
LAAG

1

2

3

4

5

ZEER HOOG RISICO

4

5

ZEER HOOG RISICO

LICHT BEVINDINGEN TOE

BIJ VOORZIENE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST
LAAG

1

2

3

LICHT BEVINDINGEN TOE

NAAR STAP 2

STAP 1

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijsten in:
Volwassenen
Mensen met licht verstandelijke beperking
Schadelijke traditionele praktijken
Ga na het invullen van deze pagina naar de pagina risicofactoren etcetera.
CONCRETE FEITEN

VERMOEDENS

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijsten in:
Kinderen en jeugdigen
Volwassenen
(Kwetsbare) ouderen
Licht verstandelijke beperking
Risicofactoren bij gezin/omgeving
Risicofactoren bij vermoedelijke plegers
CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Beschermende factoren bij ouder(s), partner(s), verzorger(s), mantelzorger(s) en omgeving /
bij gezin en omgeving / bij mogelijke slachtoffer

CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er beschermende factoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Risico’s voor de toekomst bij mogelijk of aangetoond huiselijk geweld of kindermishandeling
Wat kan er gebeuren
Voor de toekomst Beschermende factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen
verminderen?
Beschermende
factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen verminderen?

TOELICHTING

CONCLUSIE RISICO’S VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
OP DIT MOMENT
LAAG

1

2

3

4

5

ZEER HOOG RISICO

4

5

ZEER HOOG RISICO

LICHT BEVINDINGEN TOE

BIJ VOORZIENE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST
LAAG

1

2

3

LICHT BEVINDINGEN TOE

NAAR STAP 2

STAP 1

OUDERENMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Ouderenmishandeling
Mensen met licht verstandelijke beperking
Ga na het invullen van deze pagina naar de pagina risicofactoren etcetera.

CONCRETE FEITEN

VERMOEDENS

Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

OUDERENMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijsten in:
Volwassenen
(Kwetsbare) ouderen
Licht verstandelijke beperking
Risicofactoren bij gezin/omgeving
Risicofactoren bij vermoedelijke plegers
Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

OUDERENMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Beschermende factoren bij ouder(s), partner(s), verzorger(s), mantelzorger(s) en omgeving /
bij gezin en omgeving / bij mogelijke slachtoffer

CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er beschermende factoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

OUDERENMISHANDELING
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Risico’s voor de toekomst bij mogelijk of aangetoond huiselijk geweld of kindermishandeling
Wat kan er gebeuren
Voor de toekomst
Beschermende factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen verminderen?

TOELICHTING

CONCLUSIE RISICO’S VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
OP DIT MOMENT
LAAG

1

2

3

4

5

ZEER HOOG RISICO

4

5

ZEER HOOG RISICO

LICHT BEVINDINGEN TOE

BIJ VOORZIENE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST
LAAG

1

2

3

LICHT BEVINDINGEN TOE

NAAR STAP 2

STAP 1

GEWELD TEGEN OUDERS
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Kinderen en jongeren
Volwassenen
Mensen met licht verstandelijke beperking
Ga na het invullen van deze pagina naar de pagina risicofactoren etcetera.
CONCRETE FEITEN

VERMOEDENS

Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van de waargenomen en beschreven signalen dat je hier met
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

GEWELD TEGEN OUDERS
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijsten in:
Kinderen en jeugdigen
Volwassenen
Licht verstandelijke beperking
Risicofactoren bij gezin/omgeving
Risicofactoren bij vermoedelijke plegers
Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

GEWELD TEGEN OUDERS
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Beschermende factoren bij ouder(s), partner(s), verzorger(s), mantelzorger(s) en omgeving /
bij gezin en omgeving / bij mogelijke slachtoffer

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

CONCLUSIE

Zijn er risicofactoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Zijn er beschermende factoren voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
JA

TOELICHTING

NEE

STAP 1

GEWELD TEGEN OUDERS
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in:
Risico’s voor de toekomst bij mogelijk of aangetoond huiselijk geweld of kindermishandeling
Wat kan er gebeuren
Voor de toekomst
Beschermende factoren voor de toekomst. Zijn er beschermende factoren die de risico’s
kunnen verminderen?

TOELICHTING

CONCLUSIE RISICO’S VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
OP DIT MOMENT
LAAG

1

2

3

4

5

ZEER HOOG RISICO

4

5

ZEER HOOG RISICO

LICHT BEVINDINGEN TOE

BIJ VOORZIENE VERANDERINGEN IN DE TOEKOMST
LAAG

1

2

3

LICHT BEVINDINGEN TOE

NAAR STAP 2

STAP 1

EERGERELATEERD GEWELD
SIGNALEN

RISICOFACTOREN

BESCHERMENDE FACTOREN

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST

Vul eerst deze lijst in: Schadelijke traditionele praktijken
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NAAR STAP 2

STAP 2 (3 PAG)
OVERLEG MET EEN COLLEGA EN RAADPLEEG EVENTUEEL
VEILIG THUIS (STAP 2 MELDCODE)
Bij vermoedens of meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
moet je altijd overleggen met een collega(’s), aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis.
Met Veilig Thuis kun je ook anoniem overleggen.

GEEF AAN MET WIE JE OVERLEG HEBT GEHAD
NAAM

Collega(‘s)

Aandachtsfunctionaris
Veilig Thuis
Wijkagent
Zedenrechercheur
Anders, te weten

BESCHRIJF BEVINDINGEN UIT DE OVERLEGGEN MET COLLEGA’S EN VEILIG THUIS,
POLITIE OF ANDEREN:
Bevindingen uit het gesprek met collega’s/ aandachtsfunctionaris

DATUM

P1

STAP 2/P2

Bevindingen uit het overleg met Veilig Thuis (anoniem overleg ook mogelijk)

Bevindingen uit het overleg met politie

Bevindingen uit overleg met anderen (toelichten met wie)

STAP 2/P3

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van deze overleggen dat je hier met huiselijk geweld
en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

NEE

TOELICHTING
Licht je bevindingen toe en maak hierbij onderscheid tussen feiten en vermoedens.

NAAR STAP 3

P1

STAP 3 (3 PAG)
GESPREK MET DE DIRECT-BETROKKENEN (STAP 3 MELDCODE)
Voer op basis van de eerdere bevindingen (signalen) en het overleg met collega of
deskundige het gesprek met de betrokkenen.
Tips:
TIPS
•

Bij een vermoeden van geweld, voer het eerste gesprek altijd apart met het
slachtoffer, later kan een gesprek met andere betrokkenen en de vermoedelijke
pleger gevoerd worden. Kijk of dit gezamenlijk of apart moet plaatsvinden. In de
e-learning Praten over huiselijk geweld kun je leren leer je o.a. hoe je huiselijk
geweld bespreekbaar kunt maken.

•

Bij eergerelateerd geweld kan het nog gecompliceerder liggen: een gesprek
over privézaken van de familie kan al de eer van de familie schenden. Zie hiervoor ook de factsheet eergerelateerd geweld en de meldcode.

•

Probeer bij vermoedens van kindermishandeling altijd het kind apart te
spreken, zodat hij of zij de mogelijkheid heeft om vrijuit te spreken (zie tool
In gesprek met kind en ouders).

•

Bij het vermoeden van kindermishandeling bespreek je dit met de ouder(s).
Bepaal of je dit gesprek met beide ouders tegelijk voert of dat je ze apart
spreekt. Overweeg om een andere collega hierbij te betrekken, om zelf niet
tussen beide ouders in te komen staan. Wees hier transparant over.

•

Je kunt ook een collega uit een jeugdteam of een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling vragen om mee te gaan op huisbezoek. Met
toestemming van de ouders/betrokkenen.

•

Houd er rekening mee dat het onderscheid tussen dader en slachtoffer niet
altijd duidelijk is. De betrokkenen kunnen allen een eigen rol spelen bij het in
stand houden van de onveilige situatie.

•

Leg de bevindingen zo feitelijk mogelijk vast.

•

Bespreek je bevindingen zo mogelijk direct in het gesprek met de
betrokkene(n).

•

Geeft in het verslag hieronder bij b. aan wat de reactie is van de betrokkene(n)
op jouw bevindingen.

•

Schrijf daarna ook je eigen gevoel op over het gesprek op en leg deze informatie
vast.

STAP 3/P2

BESCHRIJF BEVINDINGEN UIT HET GESPREK MET DE DIRECT-BETROKKENEN.
MAAK HIERBIJ ONDERSCHEID TUSSEN:
Het slachtoffer (of de slachtoffers)

De niet-plegende opvoeder/partner/verzorgende

De zoon/dochter/broer/zus

De pleger

Andere betrokkenen, te weten

STAP 3/P3

CONCLUSIE
Heb je de indruk, op grond van deze overleggen dat je hier met huiselijk geweld
en/of kindermishandeling te maken hebt?
JA

NEE

TOELICHTING
Licht je bevindingen toe en maak hierbij onderscheid tussen feiten en vermoedens.

NAAR STAP 4

STAP 4 (6 PAG)
WEGEN VAN HUISELIJK GEWELD/KINDERMISHANDELING
(STAP 4 MELDCODE)

P1

AANWIJZINGEN VOOR ACUTE OF STRUCTURELE ONVEILIGHEID OF DISCLOSURE
Heb je op basis van de stappen 1 t/m 3 van de meldcode een vermoeden (dreiging)
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Hieronder breng je in kaart:
• Zijn er aanwijzingen voor acute onveiligheid?
• Zijn er aanwijzingen voor structurele onveiligheid?
• Is er sprake van disclosure (= spontane onthulling)?
ZIJN ER AANWIJZINGEN VOOR ACUTE ONVEILIGHEID?
BEDREIGING DOOR HANDELEN/NALATEN VAN
OPVOEDER(S)/PARTNER(S)/VERZORGERS(S)
JA

• Ernstige mishandeling
• Onvoldoende bescherming
• Onvoldoende basiszorg
• Opvoeder/partner/verzorger niet beschikbaar of
afwezig
• Opvoeder/partner/verzorger belemmert zicht
op/ toegang tot mogelijk slachtoffer
• Anders, te weten
BEDREIGING DOOR ANDER GEZINSLID/DERDE
Namelijk

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

STAP 4/P2

ANDERE AANWIJZINGEN VOOR ACUTE ONVEILIGHEID?
JA

• Door geweld toegebrachte verwonding die
medische verzorging behoeft
• (Ernstig) letsel toegebracht
• Wapengebruik
• Geweld tijdens de zwangerschap,
acuut vermoeden van seksueel geweld
• Acute dreiging om zichzelf of anderen te doden
bijv. familiedrama, eerwraak
• Acute dreiging ernstig letsel toe te brengen of
vrijheid te benemen
• Vrijheidsbeperkende maatregel loopt af zonder
voldoende veiligheidsmaatregelen
• Acuut onveilige situatie of zorg dreigt weg te
vallen door:
- Suïcidepoging
- Acuut psychiatrisch beeld
- Intoxicatie door alcohol of drugs
- Excessief middelenmisbruik
• Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging
van) huiselijk geweld of mishandeling
• Mensenhandel (zoals uitbuiting of gedwongen
prostitutie)
• Geweld of verwaarlozing leidend tot verminkingen, 		
handicaps of de dood
• Fysieke verwaarlozing die acuut de gezondheid
bedreigt
• Recent gewelddadig gedrag zoals verwondingen
die medische behandeling of medisch sporenonderzoek behoeven (bijvoorbeeld: poging tot
wurging, bedreiging met een wapen, seksueel
geweld/ misbruik)
• Anders, te weten

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

STAP 4/P3

CONCLUSIE
Zijn er één of meer aanwijzingen voor acute onveiligheid?
JA

NEE

TOELICHTING
Licht je bevindingen toe en maak hierbij onderscheid tussen feiten en vermoedens.

STAP 4/P4

ZIJN ER AANWIJZINGEN VOOR STRUCTURELE ONVEILIGHEID?
JA

• Kwetsbare kinderen of volwassenen die afhankelijk 		
zijn van opvoeder/partner/verzorger
• Ernstige problematiek bij opvoeder/partner/
verzorger als gevolg van:
- Verstandelijke beperking
- Agressie-problematiek
- Psychiatrische problematiek
- Verslavingsproblematiek
• Fysieke mishandeling
• Emotionele/geestelijke mishandeling
• Fysieke verwaarlozing
• Emotionele/geestelijke verwaarlozing
• Structurele, inadequate of inconsistente basiszorg
• Eerder (aangetoond) huiselijk geweld of
mishandeling in het cliëntsysteem
• Getuige zijn van geweld tussen anderen (bv. kinderen, die getuige zijn van geweld tussen ouders)
• Psychische of emotionele onderdrukking door
(één van) de kinderen
• Escalerende vormen van stalking in partnersituaties
• Ouders zijn onvoldoende in staat kinderen te
beschermen tegen geweld
• Misbruik of uitbuiting door derden
• Sprake van een patroon van geweld (geweldsspiraal)
• Agressieproblematiek, die kan leiden tot
gewelddadige reactie
• Zorgmijdend cliëntsysteem, veelvuldig verhuizen
of ‘shop-gedrag’ langs instellingen
• Verbaal of lichamelijk geweld door overbelaste
mantelzorger, tegenover zorgafhankelijk persoon

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

STAP 4/P5

VERVOLG: ZIJN ER AANWIJZINGEN VOOR STRUCTURELE ONVEILIGHEID?
JA

NEE

VERMOEDENS

• Financiële uitbuiting van een zorgafhankelijke
volwassene
• (Vermoedens van) seksueel misbruik of seksueel
geweld (zie signalen onder 1)
• Niet-leeftijdsadequaat seksueel (wervend) gedrag
door kinderen (zie ook signalenkaart.nl)

CONCLUSIE
Zijn er één of meer aanwijzingen voor structurele onveiligheid?
JA

NEE

TOELICHTING
Licht je bevindingen toe en maak hierbij onderscheid tussen feiten en vermoedens.

ONBEKEND

STAP 4/P6

IS ER SPRAKE VAN DISCLOSURE (SPONTANE ONTHULLING)?
JA

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

• Kind of volwassene doet uitspraak over fysiek
geweld of hiervan getuige zijn
• Kind of volwassene doet uitspraak over (ernstige)
emotionele of psychische verwaarlozing of
hiervan getuige zijn
• Volwassene of oudere doet uitspraak over
(financiële) uitbuiting of hiervan getuige zijn
• Kind of volwassene doet uitspraak over seksueel
misbruik of seksueel geweld of hiervan getuige zijn
CONCLUSIE
Heb je te maken met een spontane onthulling, die wijst op (vermoeden van)
huiselijk geweld of kindermishandeling?
JA

NEE

TOELICHTING
Licht je bevindingen toe en maak hierbij onderscheid tussen feiten en vermoedens.

NAAR STAP 5

P1

STAP 5 (2 PAG)
NEEM TWEE BESLISSINGEN (STAP 5 MELDCODE)
Op basis van de hiervoor genoemde signalen, overleg met derden, gesprekken met
betrokkenen, en de afwegingen over acute en structurele onveiligheid worden in stap
5 van de meldcode twee besluiten genomen:
1. IS MELDEN NOODZAKELIJK?
2. IS HULP VERLENEN OF ORGANISEREN (OOK) MOGELIJK?
Om te bepalen of hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk is, stel je de volgende
vragen:
1. BEN IK IN STAAT (PASSENDE) HULP TE BIEDEN OF TE ORGANISEREN?
2. WERKEN DE DIRECT-BETROKKENEN MEE AAN DE GEBODEN OF
GEORGANISEERDE HULP?
3. LEIDT DEZE HULP TOT DUURZAME VEILIGHEID?

CONCLUSIE HUIDIGE VEILIGHEIDSSITUATIE
A. ER IS OP DIT MOMENT GÉÉN SPRAKE VAN HUISELIJK EN/OF KINDERMISHANDELING
• Géén sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling
B. ER IS MOGELIJK SPRAKE VAN HUISELIJK GEWELD EN/OF KINDERMISHANDELING:
• Kindermishandeling
• Geweld tussen (ex-)partners (vrouwen én mannen)
• Seksueel geweld/misbruik
• Ouderenmishandeling
• Geweld tegen ouders
• Eergerelateerd geweld
• Vrouwelijke genitale verminking
• Huwelijksdwang

STAP 5/P2

VERVOLG: CONCLUSIE HUIDIGE VEILIGHEIDSSITUATIE
C. ER LIJKT SPRAKE VAN BEDREIGEND HANDELEN OF NALATEN VAN DE OPVOEDER(S),
OUDER(S), PARTNER(S), VERZORGER(S)
• Er zijn signalen bij het mogelijke slachtoffer
die daarop wijzen
• Er zijn risicofactoren bij de ouder(s), partner(s),
verzorger(s)
• Er zijn risicofactoren bij gezin, betrokkenen
en/of omgeving
• Mogelijke pleger(s) geven geen informatie of inzicht
in eigen handelen

D. ER IS SPRAKE VAN FEITELIJK AANGETOOND HUISELIJK GEWELD EN/OF KINDERMISHANDELING
• Op dit moment
• Recent, maar gestopt
E. ER IS SPRAKE VAN EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE OF DIRECT FYSIEK GEVAAR
• Op dit moment
• Recent, maar gestopt
CONCLUSIE HUIDIGE VEILIGHEIDSSITUATIE
MELDEN BIJ VEILIG THUIS
NIET MELDEN BIJ VEILIG THUIS
ANDERS:

EINDE STAPPEN MELDCODE
TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

EERGERELATEERD GEWELD

HUWELIJKSDWANG

SIGNALEN
BIJ KINDEREN EN JONGEREN (P 1/2)
JA

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

LICHAMELIJK WELZIJN
• Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-,
krab- en bijtwonden
• Groeiachterstand
• Voedingsproblemen
• Ernstige luieruitslag
• Slecht onderhouden gebit
• Kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan
• Oververmoeid
• Vaak ziek
• Ziektes herstellen slecht
• Kind is hongerig
• Achterblijvende motoriek
• Niet zindelijk op leeftijd dat het hoort
GEDRAG VAN HET KIND
• Weinig spontaan
• Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
• Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
• In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
• Labiel
• Erg nerveus
• Hyperactief
• Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
• Faalangst
• Negatief lichaamsbeeld
• Agressief, vernielzucht
SIGNALEN DIE KUNNEN WIJZEN OP SEKSUEEL MISBRUIK
• Verwondingen aan geslachtsorganen
• Vaginale infecties en afscheiding
• Jeuk bij vagina of anus
• Pijn in bovenbenen
• Pijn bij lopen of zitten
• Problemen bij plassen
NAAR P 2/2 >

SIGNALEN
BIJ KINDEREN EN JONGEREN (P 2/2)
JA

• Urineweginfecties
• Seksueel overdraagbare aandoeningen
• Mogelijk slachtoffer van loverboy
• Signalen van exposing en sexting
GEDRAG TEGENOVER ANDERE KINDEREN
• Agressief
• Speelt weinig met andere kinderen
• Wantrouwend
• Niet geliefd bij andere kinderen
GEDRAG TEGENOVER OUDERS
• Angstig, schrikachtig, waakzaam
• Meegaand, volgzaam
• Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders
dan zonder ouders
GEDRAG TEGENOVER ANDERE VOLWASSENEN
• Angst om uit te kleden
• Angst voor lichamelijk onderzoek
• Verstijft bij lichamelijk contact
• Angstig, schrikachtig, waakzaam
• Meegaand, volgzaam
• Agressief
• Overdreven aanhankelijk
• Wantrouwend
• Vermijdt oogcontact
OVERIGE SIGNALEN
• Plotselinge gedragsverandering
• Gedraagt zich niet naar zijn leeftijd
• Taal- en spraakstoornissen

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING

< NAAR P 1/2

GEWELD TEGEN OUDERS

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

SIGNALEN
BIJ VOLWASSENEN
JA

FYSIEK EN/OF PSYCHISCH GEWELD
• Verslaving
• Lost problemen van partner op en verdedigt
hem/haar
• Heeft vragen over echtscheiding
• Komt nooit zonder partner naar gesprek
• Gedraagt zich in aanwezigheid van partner
opvallend anders
• Heeft moeite met oogcontact
• Geeft geen eigen grenzen aan
• Lijkt te leven met geheimen
• Bagatelliseert lichamelijke klachten
• Heeft vage verklaringen voor blessures
SEKSUEEL MISBRUIK
• Durft of wil zich niet ontkleden
• Afkeer van seks
• Overmatige interesse in seks
• Afwijkend en ongezond beeld van seks
• Pijn, verwondingen aan geslachtsorganen
• Beperkt in het uiten van affectie en emoties
• Schrikreacties bij aanraking

TERUG NAAR
GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS

GEWELD TEGEN OUDERS

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

SIGNALEN
BIJ OUDERENMISHANDELING
JA

FYSIEK GEWELD
• Lichamelijk letsel
• Plotselinge gedragsverandering
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
• Plotselinge slaap- en eetproblemen
• Ziet er onverzorgd uit
• Depressieve of angstige indruk
• Verwarde indruk
FINANCIËLE PROBLEMEN
• Ontwikkelt schulden (plotseling)
• Geld of spullen kwijtraken
EENZAAMHEID
• Gebrek aan sociale contacten
• Voelt zich bezwaard om grenzen aan te geven
• Probeert mensen buiten de deur te houden
• Bagatelliseert eigen zorgbehoefte
OVERIG
• Verwaarloosd huishouden

TERUG NAAR
OUDERENMISHANDELING

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

SIGNALEN
BIJ MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
Zie ook signalen kinderen en volwassenen
(afhankelijk van biologische en ontwikkelingsleeftijd)
JA

NEE

VERMOEDENS

FYSIEK EN/OF PSYCHISCH GEWELD
• Emotionele veranderingen
• Meer teruggetrokken
• Plots agressief
• Fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag of
uitingen
• Plotselinge terugval in vaardigheden of fysiek
functioneren
• Sterke wisseling in gedrag of stemming bij
aanwezigheid van specifieke personen
• Veranderd gedrag in groep
SEKSUEEL MISBRUIK
• Angst of weigering lichamelijk contact
• Huilerig, angstig, wanhopig
• Slaapproblemen, problemen met inslapen,
nachtmerries
• Pijn, verwondingen aan geslachtsorganen
• Onherleidbare geslachtsziektes

TERUG NAAR
GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS

OUDERENMISHANDELING

EERGERELATEERD GEWELD

ONBEKEND

SIGNALEN
SCHADELIJKE TRADITIONELE PRAKTIJKEN
JA

NEE

VERMOEDENS

• Mag niet (meer) zelfstandig buiten de deur
• Heeft geen eigen identiteitspapieren
• Gedraagt zich in aanwezigheid van partner of
familie anders
• Angstklachten
• Doet pogingen om te vluchten
• Verbreekt abrupt contact (of mag geen contact
meer hebben)
• Sluit zich af van de buitenwereld
• Onderdrukt eigen wensen en behoeften
• Worstelt met dubbelleven
• Doet verzoek om maagdelijkheidsverklaring
• Is bang uitgehuwelijkt te worden (huwelijksdwang)
• Is bang voor eergerelateerd geweld (bv. meisjes
besnijdenis)

TERUG NAAR
GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
HUWELIJKSDWANG

EERGERELATEERD GEWELD

VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN
JA

NEE

• Belaste voorgeschiedenis (bijv. prematuur)
• (Ernstige) ziekte, handicap of beperking
• Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
• Moeilijk temperament
• Ongewenst
• (Licht) verstandelijke beperking
• Psychosociaal functioneren
• Lichamelijke gezondheid
• Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

GEWELD TEGEN OUDERS

VERMOEDENS

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ VOLWASSENEN
JA

NEE

VERMOEDENS

• Problematische partnerrelatie
• Zelf geweld meegemaakt in het verleden
• Relationele afhankelijkheid, economische
afhankelijkheid, zorgafhankelijkheid of een
combinatie daarvan
• Lichamelijk en/of zorgafhankelijke oudere
• Wilsonbekwame oudere (bijv. door dementie)
die voor zorg afhankelijk is van mantelzorger
• Ontbreken van steunend familie- of sociaal
netwerk
• Armoede/schulden
• Dreigende huisuitzetting of dakloosheid
• Angst/risico dat één van de partners er met
het kind van doorgaat
• Angst/risico dat Raad voor de Kinderbescherming
de kinderen weghaalt
• Het risico om familie/vrienden kwijt te raken
• De Nederlandse taal niet of slecht beheersen
• Niet bekend zijn met de mogelijkheden en weten regelgeving van de Nederlandse samenleving
• Isolement
• Drank en/of drugsgebruik
• Afhankelijke verblijfsvergunning
• (Licht) verstandelijke beperking
• Psychosociaal functioneren
• Lichamelijke gezondheid
• Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ KWETSBARE OUDEREN
JA

• Totaal afhankelijk van één (of een aantal) personen
• Zwakke gezondheid/lichamelijk gestel
• Zwak geestelijk gestel (vergeetachtigheid,
dementie etc.)
• Afhankelijk van mantelzorger voor alle basisbehoeften
• Psychisch zwakke persoonlijkheid
• (Licht) verstandelijke beperking
• Afhankelijk van mensen met een GGZ problematiek
• Afhankelijk van mantelzorger met verslavingsproblematiek
• Afhankelijk van mantelzorger met een (licht)
verstandelijke beperking
• Financiële situatie, veel geld
• Financiële situatie, (te) weinig geld, schulden,
armoede
• Eenzaamheid
• Gebrek aan sociale contacten

TERUG NAAR
SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

OUDERENMISHANDELING

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
JA

NEE

VERMOEDENS

• Totaal afhankelijk van één (of een aantal) personen
• Sociaal emotioneel laag niveau
• Zwakke gezondheid/lichamelijk gestel
• Zwak geestelijk gestel
• Leeft teruggetrokken bestaan
• Heeft geen eigen netwerk
• Leeft bij eerder veroordeeld persoon voor geweld
• Heeft contact met eerder veroordeeld persoon
voor seksueel geweld

TERUG NAAR
GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

OUDERENMISHANDELING

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ GEZIN EN OMGEVING
JA

NEE

VERMOEDENS

• Laag opleidingsniveau
• Eenoudergezin, stiefgezin, groot gezin
• Veel conflicten
• Huiselijk geweld
• Instabiel, ongeregeld leven
• Materiële/financiële problemen (werkloosheid,
huisvesting)
• Ingrijpende levensgebeurtenissen
• Sociaal isolement/sociaal conflict
• Combinatie van problemen
• Chronische problemen
• Zorgmijdend

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

RISICOFACTOREN
BIJ VERMOEDELIJKE PLEGERS
JA

NEE

VERMOEDENS

FUNCTIONEREN ALS OPVOEDER/PARTNER/ VERZORGER
• Eerder een kind of naaste mishandeld,
verwaarloosd of misbruikt
• Ontoereikende pedagogische of sociale kennis
en/of vaardigheden
• Bagatelliseren/ontkennen aangetoonde mishandeling
• Negatieve houding t.a.v. kind of naaste
• Persoonlijk functioneren van mogelijke pleger
PERSOONLIJK FUNCTIONEREN VAN MOGELIJKE PLEGER
• Psychiatrische problematiek
• Verslavingsproblematiek
• Verstandelijke beperking
• Falende maatschappelijke integratie
• Combinatie van problemen
• Problemen zijn chronisch
BESCHIKBAARHEID VAN PLEGER VOOR HET MOGELIJKE SLACHTOFFER
• Fysiek afwezig
• Emotioneel afwezig
VOORGESCHIEDENIS VAN PLEGER
• Op jonge leeftijd (<18 jaar) ouder geworden
• Zelf slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld
of kindermishandeling
• Eerder geweld gebruikt tegen personen

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

BESCHERMENDE FACTOREN
BIJ OUDER(S), PARTNER(S), VERZORGER(S), MANTELZORGER(S) EN OMGEVING / BIJ GEZIN EN
OMGEVING / BIJ MOGELIJKE SLACHTOFFER

JA

NEE

VERMOEDENS

• Gevoel van competentie, draagkracht
• Positief zelfbeeld
• Ondersteunende partner
• Kan eigen negatieve jeugdervaringen hanteren
• Positieve jeugdervaringen
• Kan steun vragen/daarvan profiteren
• Emotionele beschikbaarheid
• Flexibiliteit
• Bereid en in staat om te veranderen
• Pleger/partner is bereid tot openheid en
hulpverlening
• Pleger is op eigen initiatief vertrokken
• Pleger is vrijwillig of gedwongen opgenomen in
instelling (gevangenis, zorginstelling)

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

BESCHERMENDE FACTOREN
BIJ GEZIN EN OMGEVING

JA

• Steun informeel netwerk
• Steun formeel netwerk

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

NEE

VERMOEDENS

ONBEKEND

BESCHERMENDE FACTOREN
BIJ MOGELIJK SLACHTOFFER

JA

NEE

VERMOEDENS

• Sociaal vaardig
• Positief zelfbeeld
• Bovengemiddelde intelligentie
• Aantrekkelijk uiterlijk
• Goede relatie belangrijke volwassene(n)
• Stevige en zelfstandige persoonlijkheid

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST
BIJ MOGELIJK OF AANGETOOND HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING

JA

NEE

VERMOEDENS

• (Vermoedelijke) pleger heeft direct toegang
tot het mogelijke slachtoffer
• Derden hebben geen zicht op het mogelijke
slachtoffer

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

ONBEKEND

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST
WAT KAN ER GEBEUREN? (GROTE KANS, KLEINE KANS)

GROTE KANS

KLEINE KANS

• Levensbedreigende situatie of direct fysiek gevaar
• Voortduren/herhaling van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling
• Ontstaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
• Anders, te weten

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

RISICO’S VOOR DE TOEKOMST
ZIJN ER BESCHERMENDE FACTOREN DIE DE RISICO’S KUNNEN VERMINDEREN?
JA

NEE

TERUG NAAR
KINDERMISHANDELING
OUDERENMISHANDELING

GEWELD TUSSEN (EX)PARTNERS
GEWELD TEGEN OUDERS

SEKSUEEL GEWELD/MISBRUIK

