Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Medewerkers kunnen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij
patiënten of bewoners worden geconfronteerd. Om goed met deze situaties om te gaan,
hanteert Kempenhaeghe een meldcode.
Meldcode
De meldcode is een stappenplan dat
medewerkers handvatten geeft om
signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling bij patiënten of
bewoners in kaart te brengen. Aan de
hand van de meldcode kan de betrokken
medewerker weloverwogen tot een
beslissing komen om de situatie wel of
niet te melden. In de meldcode staat
uitgelegd hoe de medewerker dient te
handelen bij vermoedens van
mishandeling. Bij een vermoeden op
mishandeling is het mogelijk dat een
medewerker met u hierover in gesprek
gaat. Ook is het mogelijk dat bij andere
professionals informatie wordt
opgevraagd.
Verplichte meldcode
De wet op de meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling stelt verplicht dat
beroepbeoefenaren, onder andere in de
zorg en in het onderwijs deze meldcode
hanteren bij een vermoeden van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het past bij het streven om
verantwoorde zorg te leveren in het
kader van de Kwaliteitswet
zorginstellingen.
Meer informatie
De meldcode is op te vragen via de
hoofdbehandelaar. Voor meer informatie
over advies en melden van huiselijk
geweld en kindermishandeling kunt u
onder andere terecht op de website van:
www.vooreenveiligthuis.nl.

Begrippen
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand
uit huiselijke kring van het meerderjarige –
oudere slachtoffer. De term huiselijk geweld
verwijst naar de relatie tussen pleger en
slachtoffer en kan op iedere locatie plaatsvinden.
Tot de huiselijke kring behoren: (ex)partner(s),
gezinsleden, familie en huisvrienden. Onder
huiselijk geweld wordt verstaan aantasting van
de persoonlijke integriteit waarbij er diverse
vormen van geweld zijn; (dreigen met)
lichamelijk geweld (pijn doen, vast binden,
opsluiten, onthouden van vocht/ voedsel) en/of
psychisch of emotioneel geweld (uitschelden,
treiteren, kleineren, bedreiging, stalking),
ongewenste seksuele toenadering of seksueel
misbruik. Ook eergerelateerd geweld zoals
eerwraak en genitale verminking vallen onder
huiselijk geweld. Bij ouderenmishandeling wordt
ook onder geweld verstaan wanneer er sprake is
van intimidatie en terroriseren door hun kinderen.
Geweld waarbij een minderjarige als getuige of
als slachtoffer betrokken is valt onder het
onderdeel Kindermishandeling.
Kindermishandeling
De wet op de Jeugdzorg (artikel 1) hanteert de
volgende definitie van kindermishandeling: ‘elke
vorm van voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische
of seksuele aard, die de ouders of andere
personen ten opzichte van wie de minderjarige in
een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor
ernstige schade wordt berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch
letsel.’
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