
1 ONDERZOEK, KINDCHECK EN 
MANTELZORGVERLENINGSCHECK

3 PRAAT MET DE PATIËNT EN/OF ZIJN NAASTEN

4 OVERLEG ZO NODIG MET BETROKKEN PROFESSEIONALS

BESLISSEN OVER MELDING VIA 5 AFWEGINGSVRAGEN5

• Verzamel aanwijzingen, gebruik zo nodig de signalenlijst
• Neem de signalen op in het dossier
• Oudersignalen? Doe de kindcheck 
• Mantelzorgverleningscheck

• Tenzij dit niet in het belang van het kind is
• Is de situatie onveilig? Leg je bevindingen vast in het dossier en ga later alsnog in gesprek

LEG ALLE STAPPEN VAN DE CASUS VAST IN HET DOSSIER

ZIE STROOMSCHEMA AFWEGINGSKADER.

• VEILIG THUIS, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
• 0800 2000 (24/7)
• www.veiligthuis.nl
• De volledige meldcode (brochure) vind je op knmt.nl/mishandeling

030 60 76 380ls@knmt.nl knmt.nl

STAPPENPLAN
bij kindermishandeling/volwassenengeweld

2 ADVIES (ANONIEM) BIJ VEILIG THUIS 
EN BIJ VOORKEUR OOK COLLEGA

• Vraag toestemming aan de patiënt of anonimiseer de casus
• Vragen over letsels? Neem contact op met Veilig Thuis

ACUUT ONVEILIG? Neem direct contact op met • Politie 112 of Veilig thuis 0800 2000 (24 uur p.d.)



MELDEN BIJ 
VEILIG THUIS
De afwegingen 3-5 worden 
vervolgens samen met 
Veilig Thuis doorlopen.

Na afweging 2, 3, 4 en 5: 
melden bij Veilig Thuis 
zo mogelijk na informeren
en toestemming 
betrokkenen.

Melden is de 
professionele norm:
1. in gevallen van acute 
 en/of structurele 
 onveiligheid
2. in niet-acuut en/of 
 niet-structureel onveilige 
 situaties waarin de 
 tandarts meent dat hij, 
 gelet op zijn competenties, 
 verantwoordelijkheden 
 en professionele grenzen, 
 onvoldoende eectieve 
 zorg kan bieden of 
 organiseren.
3. als de tandarts die hulp 
 biedt of organiseert 
 om betrokkenen te 
 beschermen tegen 
 (het risico op) 
 kindermishandeling 
 en/of huiselijk geweld, 
 constateert dat de 
 onveiligheid niet stopt 
 of zich herhaalt.

JA

NEE

JA

JA

1. VERMOEDENAfsluiten en vastleggen
in dossier Is er een vermoeden

van (dreiging van)
huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?

JA

2. VEILIGHEID

 

Is er sprake van acute
onveiligheid en/of

structurele onveiligheid

NEE

3. HULP
Ben ik, als tandarts, in

staat eectieve hulp te 
bieden of te organiseren?

NEE

4. ACCEPTATIE
Aanvaarden de
betrokkenen de

voorgestelde hulp?

JA NEE

5. RESULTAATMaak afspraken over het
volgen van toekomstige

(on)veiligheid met
betrokkenen

Leidt de hulp
tot (herstel)

van veiligheid?

STROOMSCHEMA AFWEGINGSKADER
bij kindermishandeling/volwassenengeweld

NEE


