Het Algemeen Paramedisch Afwegingskader in de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
1. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter
ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.
stap 1
In kaart brengen
signalen

stap 2
Overleggen met een collega-(para)medicus én verplicht
(anoniem) Veilig Thuis.
Kindcheck / check kwetsbare personen

stap 3
Gesprek met cliënt

stap 4

stap 5

Wegen: vijf vragen

Beslissen:

1. Vermoeden
2. Acute of structurele onveiligheid

I. Melden bij Veilig Thuis

3. Hulp organiseren
4. Acceptatie
5. Resultaat?

II. Én hulpverlenen?

In Stap 5 neemt de paramedicus twee beslissingen in deze vaste volgorde:
I.
het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
II.
het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. Een
paramedicus vraagt zich eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand van 5 afwegingsvragen. Vervolgens
besluit de signalerende paramedicus of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel deze paramedicus
als de betrokkenen behoort. Wanneer melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede
beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met de cliënt en
Veilig Thuis beantwoord worden.
2. Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke kindermishandeling is
een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid (zie bijlage 2: definities).
Meldnorm B: In alle ANDERE gevallen waarin de paramedicus meent dat hij, gelet op zijn competenties,
zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve
hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm C: Wanneer een paramedicus die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen
tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid
niet stopt of zich herhaalt.
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3. Uitwerking vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de meldcode

1. Vermoeden wegen
Heeft de paramedicus op basis van stap 1 t/m 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Nee: Geen actie/ afsluiten van meldcode in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2
2. Veiligheid
Schat de paramedicus in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis
Bij een melding worden afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
3. Hulp
Is cliënt (systeem) in staat zelf hulp in te roepen en te organiseren? Is de paramedicus in staat hulp
te bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling
af te wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4
4. Acceptatie
“Aanvaarden” de betrokkenen de hulp en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Kan de hulp
geboden worden in samenwerking met betrokkenen?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.
5. Resultaat
Leidt de hulp tot (herstel van) de veiligheid en/of het (herstel van) welzijn van alle betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en samenwerkingspartners.
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