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Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling voor MBB’ers 
 
 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. De MBB’er is een 
beroepsgroep die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling valt. 
In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader.  
 
Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In 
Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en 
119 000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun 
werk zicht op hebben. 
De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij 
Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. 
Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, worden afwegingskaders 
toegevoegd door de beroepsgroep.  
Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, 
omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de 
veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig Thuis beroepskrachten dan waar nodig kan 
ondersteunen bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer. 
Deze aanscherping betekent een aanpassing van de 5e stap uit de Meldcode huishoudelijk geweld 
en kindermishandeling. Op dit moment biedt die 5e stap de ruimte aan de professional om óf zijn 
vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. Vanaf 1 januari 2019 
moeten professionals (bij vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van huiselijk 
geweld of kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis, ook als zij zelf hulp verlenen. Zie 
figuur 1 en 2.  
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Beroepsgeheim en de Meldcode 
Hulpverleners die hulp, zorg, ondersteuning of een andere vorm van begeleiding bieden, hebben 
vaak een beroepsgeheim. Hierdoor mag de hulpverlener geen informatie over de cliënt aan 
anderen geven, behalve als de cliënt daarvoor toestemming geeft.  
Toch kan het in het belang zijn van de cliënt als een hulpverlener vertrouwelijke gegevens 
uitwisselt met anderen. Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk 
geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij 
Veilig thuis. Professionals mogen de melding doen zonder toestemming van de betrokkenen, het 
meldrecht staat in artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) 
 
 
Afwegingskader voor MBB´ers 
Het afwegingskader voor MBB’ers is een kader dat een aanvulling is op het Algemeen 
Paramedisch Afwegingskader in de Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling.  Dit 
document is als bijlage toegevoegd. Hoewel de meeste MBB’ers in de ziekenhuizen werken en 
daar het instellingsprocotol volgen is het toch belangrijk dat de beroepsgroep terug kan vallen op 
dit afwegingskader, met name voor de MBB’ers die in de eerste lijn werken.  
 
Er zijn 5 stappen in de meldcode. In de eerste drie stappen breng je signalen zorgvuldig in kaart, 
overleg je met een deskundige collega / of arts en spreek je met de betrokkenen over de zorgen 
die je hebt. In stap 4 weeg je al deze informatie af. Als je zorgen zijn weggenomen, sluit je de 
meldcode. Heb je nog steeds een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan 
neem je in stap 5 een beslissing over melden en hulpverlenen. 
 
Een afwegingskader ondersteunt de MBB’er met vermoedens van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling in stap 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij:  

 het beslissen of een melding noodzakelijk is en  
 het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is. [1] 

 
 
Het stappenplan 
Het stappenplan schets in algemene zin de stappen die in geval van huiselijk geweld of 
kindermishandeling moeten worden gezet. Belangrijk om te weten is dat je in alle gevallen advies 
kunt vragen bij Veilig Thuis. 
 
Afhankelijk van je werksituatie kies je of je het stappenplan MBB’ers volgt of het 
instellingsprotocol.  
 
 

Werkveld Wat te volgen: 
MBB’er in 1e lijn Stappenplan MBB’er 

MBB’er in ziekenhuis Instellingsprotocol of het stappenplan MBB’er 
BOB Instellingsprotocol of het stappenplan MBB’er 
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