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Dit stappenplan is onderdeel van de KNMG-meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld (2018). In deze meldcode vindt u ook de bijbehorende 
toelichting op dit stappenplan.

  



Heb ik een vermoeden 
van (dreiging van)  

kindermishandeling  
en/of huiselijk geweld? 

2. VEILIGHEID
Is er sprake van acute  

en/of structurele  
onveiligheid

3. HULP
Ben ik, als arts, in  

staat effectieve hulp  
te bieden of  

te organiseren?

4. ACCEPTATIE
Aanvaarden   

betrokkenen de  
voorgestelde hulp?

5. RESULTAAT
Leidt de hulp  
tot (herstel)  

van veiligheid?

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

Afsluiten en  
vastleggen in 

dossier

Ga verder  
met afweging 3 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-struc- 
tureel onveilige situaties waarin 

de arts meent dat hij, gelet op zijn 
competenties, verantwoordelijk-
heden en professionele grenzen, 
onvoldoende effectieve zorg kan 

bieden of organiseren.

3. als de arts 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.

Ga verder  
met afweging 2

Ga verder  
met afweging 4

Afspraken over  
het volgen van  

toekomstige (on)
veiligheid met  
betrokkenen

1. Vermoeden

2. Veiligheid

3. Hulp

4. Acceptatie

5. Resultaat
nee

nee

Hulp bieden  
of organiseren,  
ga verder met  

afweging 5

KNMG-Stroomdiagram kindermishandeling en huiselijk geweld*

*Zijn bij huiselijk geweld géén kinderen – ook niet als getuige – betrokken (=volwassenengeweld) en weigert het slachtoffer  
weloverwogen en in vrijheid toestemming, dan alleen melden bij ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel  
of de dood. Zie toelichting op afwegingsvraag 2.

 www.knmg.nl/kindermishandeling-en-huiselijkgeweld

Dit stroomdiagram maakt deel uit van het afwegingskader in stap 5  
van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.


