Stappen Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
PMC Kind en Motoriek
Stap 1: In kaart brengen van signalen
 verzamel signalen en beschrijf deze zo feitelijk mogelijk in het dossier
van de patiënt
 noteer de contacten over de signalen zoals de uitkomsten van de gesprekken
 noteer de stappen en de besluiten
 gebruik zonodig het sputavamo formulier
 vermeld de bron van informatie van derden
Stap 2: Collegiale consultatie en verplicht advies AMK (Meldpunt) respectievelijk
Steunpunt Huiselijk Geweld (Steunpunt)
 overleg met een deskundige collega voor het duiden van signalen
 win advies in bij het Meldpunt of bij het Steunpunt op basis van
anonieme patiëntgegevens
Stap 3: Gesprek met patiënt
 Eventueel gesprek met ouders en/of patiënt
Stap 4: Overleg met de huisarts en andere professionals
 eventueel overleg met de huisarts en/of andere professionals
 betrek in het overleg de beschrijving van de signalen, het advies van het Meldpunt of van het
Steunpunt, de uitkomsten van het gesprek met de patiënt en eventueel het gesprek met de
ouders.
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden
Uitkomst van het advies van het Meldpunt/Steunpunt is leidend voor de volgende stap in het geval
hulpverlening op vrijwillige basis mishandeling kan wegnemen:
 draag bij aan de ondersteuning en let op eigen competenties,
verantwoordelijkheden en professionele grenzen.
 maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling
 Melden bij reële kans op schade
 Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigd is niet volledig weggenomen
of er is twijfel over of voldoende bescherming kan worden geboden
 meld de mishandeling aan het Meldpunt respectievelijk het Steunpunt
 meld de feiten en gebeurtenissen aan het Meldpunt of het Steunpunt
 geef aan van wie de informatie afkomstig is
 overleg met het Meldpunt of het Steunpunt binnen de grenzen van de gebruikelijke
werkzaamheden, wat nog gedaan kan worden om zijn
patiënt en diens gezinsleden te beschermen.
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