
Stappenplan meldcode

1
VERMOEDEN: IN KAART BRENGEN VAN SIGNALEN DOOR DE MEDEWERKER
  Observeer
  Beschrijf signalen zo feitelijk mogelijk
  Leg gegevens vast
  Neem contact op met je leidinggevende

Onderstaande stappen worden genomen door de leidinggevende. 
Deze kan taken delegeren aan de medewerker.

vervolg stappen: zie achterzijde

OVERLEG EN PLAN VAN AANPAK: COLLEGIALE CONSULTATIE EN ADVIES AMK/SHG OF EEN 
DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN LETSELDUIDING
  Meld en bespreek het vermoeden met de aandachtsfunctionaris
  Overleg zo nodig met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)  
  of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige op het gebied  
  van letselduiding
  Leg uitkomsten van het overleg en advies vast in een concreet plan

2

3
IN GESPREK MET DE BETROKKENE
  Neem contact op met de aandachtsfunctionaris en besluit over de voortgang
  Bespreek de signalen met de cliënt, het kind en/of de ouder(s)

4
WEEG AARD, ERNST VAN EN RISICO OP HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING EN 
RAADPLEEG BIJ TWIJFEL ALTIJD AMK/SHG
  Neem contact op met de aandachtsfunctionaris
  Vraag bij twijfel altijd het AMK of SHG over de uitkomst een oordeel te geven

5a

5b

HULP ORGANISEREN EN EFFECTEN VOLGEN 
  Bespreek zorgen met de betrokkene
  Organiseer hulp door de betrokkene door te verwijzen

MELDING DOEN BIJ AMK OF SHG 
  Bespreek met de betrokkene je voornemen om te melden
  Meld bij de AMK of SHG

6
NAZORG 
  Monitor of de gevraagde hulp is ingezet

7
EVALUATIE
  Evalueer het proces en de procedure samen met de medewerker(s) en de   
  aandachtsfunctionaris



Kijk op intranet  voor de gegevens van de aandachtsfunctionaris van het gebied waar je 
werkzaam bent en vul deze hieronder in

Naam  -----------------------------------------------------------------------------------

Telefoon ------------------------------------------------

Email  -----------------------------------------------------------------------------------

VERPLICHTE KINDCHECK
De kindcheck is een controle of een volwassen persoon (cliënt) verantwoordelijk is voor de 

verzorging van een of meer minderjarige kinderen, met het oog op de veiligheid daarvan.

Heb je een cliënt waarvan de (medische) conditie of situatie risicovol is voor eventueel 

aanwezige kinderen? Controleer dan het volgende:

	 •	 Zijn	er	kinderen	in	het	gezin?	Ga	na	of	de	cliënt	verantwoordelijk	is	voor	de	verzor-	

  ging van een of meer minderjarigen.

	 •	 Zijn	de	kinderen	veilig?	Worden	ze	goed	verzorgd?	Het	gaat	hierbij	om	een	eerste		

  inschatting van de thuissituatie van het kind.

	 •	 Twijfel	je	over	de	veiligheid	van	de	kinderen	dan	moet	je	contact	opnemen	met	je

  leidinggevende (Stap 1).
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IN DE MELDCODE VIND JE 

AANVULLENDE INFORMATIE. 
Zie intranet voor 

de meest actuele versie. 


