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Raadpleeg bij (een vermoeden van) kinder-
mishandeling of huiselijk geweld ook altijd de 

uitgebreide V&VN Meldcode (zie www.venvn.nl)!

ZZaakkkkaaaarr ttjjeeSScchheemmaa  55

Als de specialist, huisarts, verloskundige
of het team vervolgstappen niet nodig vindt

SScchheemmaa  44

Als je als zelfstandige werkt

NOODSITUATIES
Als het om minderjarigen gaat: neem contact op met Raad voor de
Kinderbescherming, crisisdienst Bureau Jeugdzorg of politie.
Als het om meerderjarigen gaat: neem contact op met de politie.

Bereikbaarheid AMK en SHG
Bij een vermoeden van mishandeling van kinderen of jongeren
tot 18 jaar, zoek contact  met het Advies- en Meldpunt Kinder-
mishandeling (AMK) T 0900 - 123 123 0.
Bij huiselijk geweld door meerderjarigen, neem contact op met
het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) T 0900 - 126 26 26.

1. In kaart brengen van signalen

Jij bent het niet eens met
de uitkomst van het overleg 
('niet pluis gevoel')*
• Vraag zelf advies aan 
het AMK of SHG

• Ga met dit advies terug
naar de arts, verloskundige 
of team

2. Overleg over signalen 
met specialist, huisarts, 
verloskundige of team

Uitkomst overleg: 
• Geen vervolgstappen nodig of
• Geen advies AMK of SHG nodig

Jij bent het eens met 
uitkomst overleg
• Werk mee aan het 
uitgezette traject

Uitkomst overleg:
• Advies AMK of SHG wordt 
alsnog gevolgd

* Bij contact met AMK of SHG geldt in dit geval:
- Zeg dat er verschil van mening bestaat 
- Geef alleen informatie die je zelf waargeno-
men hebt in het contact met de zorgvrager
- Zeg dat het AMK of SHG voor informatie van 
arts of verloskundige contact met hen moet 
opnemen

Uitkomst overleg:
• De arts, verloskundige of 
het team blijft van mening 
dat vervolgstappen niet 
nodig zijn

• Jij vindt dat vervolgstappen 
nodig zijn

In bijzondere gevallen:
• Volg zelf het advies van
het AMK of SHG en zet de 
vervolgstappen (schema 1)

1. In kaart brengen van signalen

Als je niet samenwerkt met
arts of verloskundige:

2.
• Vraag advies aan AMK of 
SHG

Als je samenwerkt met arts of 
verloskundige:

2.
• Vraag advies aan arts of 
verloskundige

• Vraag advies aan AMK of SHG

Als zij de ver-
volgstappen
zetten:

• Volg schema 3

Als zij de ver-
volgstappen of
advies vragen
aan AMK of SHG
niet nodig vindt:

• Volg schema 4

Volg het advies van het
AMK of SHG

Mogelijkheden:
• Geen stappen nodig
• Zet de vervolgstappen 
(schema 1)

• Doe direct een mel-
ding bij het AMK of SHG
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Stappenplan V&VN Meldcode
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

SScchheemmaa  11

Als een ander teamlid verantwoordelijk is
voor de vervolgstappen

Als de zorgvrager niet zelf het slachtoffer
is van de mishandeling

1. In kaart brengen van signalen

Indien vermoe-
den ongegrond:
geen stappen
meer

2. Advies vragen aan collega en zonodig 
aan AMK of SHG of een deskundige 
op het gebied van letselduiding

3. Gesprek met de zorgvrager

4. Weging van de verzamelde informatie 
en bij twijfel altijd (opnieuw) 
raadplegen AMK of SHG

5. Beslissen: zelf hulp organiseren of 
melden

5A. Als je zorgvrager en/of 
gezinsleden redelijkerwijs vol doende
kunt beschermen:
• hulp organiseren
• effecten hulp volgen
• indien nodig alsnog melden

5B. Als je zorgvrager en/of
gezinsleden niet voldoende
kunt beschermen:
• melden bij AMK of SHG

1. Kindcheck
Nagaan of:
• De zorgvrager kinderen heeft
• Daarvoor adequate tijdelijke opvang is
• De zorgvrager bij thuiskomst structureel de zorg voor de 
kinderen aankan

Indien resultaat:
• Geen adequate 
tijdelijke opvang 
kinderen aanwezig

OF
• Adequate tijdelijke 
opvang kinderen 
aanwezig

EN
• Zorg dat zorg-
vrager bij thuis-
komst  structureel 
zorg voor kinderen
aankan

2. Advies vragen aan collega en zono-
dig aan AMK of SHG of een deskun-
dige op het gebied van letselduiding

3. Gesprek met de zorgvrager

4. Weging van de informatie en bij 
twijfel altijd (opnieuw) raadplegen 
AMK of SHG

5. Beslissen: zelf hulp organiseren 
of melden

5A. Als je de kinderen redelijkerwijs 
vol doende kunt beschermen:
• hulp organiseren 
• effecten hulp volgen
• indien nodig alsnog melden

5B.Als je de kinderen
niet voldoende kunt 
beschermen:
•  melden bij AMK

1. In kaart brengen van signalen

Als jij niet degene
bent die de 
vervolgstappen zet:

• Blijf alert op nieuwe 
signalen

• Check of het aan--
gewezen teamlid de
vervolgstappen zet
en wat de uitkomst 
daarvan is

• Kaart het direct aan 
als dat het aan-
gewezen teamlid 
de vervolgstappen 
niet zet

2. Overleg binnen team over 
signalen

Bepalen wie zonodig advies 
vraagt aan AMK of SHG

Als jij degene bent die de vervolg-
stappen zet:

• Volg schema 1


