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Een veilig thuis, ook onze zorg 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn een groot 
maatschappelijk probleem.  Het aantal meldingen stijgt. Geweld kan tot blijven-
de geestelijke en/of lichamelijk schade lijden.  

Het Martini Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en gezondheid 
van alle patiënten, van (ongeboren) kinderen tot en met ouderen. Daarom zijn 
alle professionals alert op signalen van geweld en verwaarlozing in de huiselijke 
kring. Het Martini Ziekenhuis is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandling na te leven. In deze folder leggen wij uit hoe wij met deze 
verplichting omgaan en wat dit voor u betekent.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is per 1 juli 2013 wettelijk verplicht voor alle professionals in de ge-
zondheidszorg. In een stappenplan staat wat de zorgprofessional moet doen bij 
vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. 
Dit helpt bij vroegtijdig signaleren en starten van noodzakelijke hulpverlening. 
            

Werkwijze

Artsen en verpleegkundigen hebben aandacht voor signalen die kunnen wijzen 
op huiselijk geweld of kindermishandeling. Om deze signalen in kaart te brengen 
gebruiken zij screeningsvragen en een screeningsformulier. Dit gebeurt bij alle 
kinderen met acute klachten, ongeacht de reden van hun komst en bij alle vol-
wassenen indien er signalen zijn. De vragen en het formulier zijn onderdeel van 
het medische dossier en worden vertrouwelijk behandeld. 

Top teen onderzoek bij kinderen en volwassenen

•  Een kind tot en met 11 jaar wordt volgens vaste richtlijnen volledig nagekeken. 
Dit is het zogenaamde top - teen onderzoek. Als het nodig is, doet de (kinder)
arts aanvullend onderzoek. 
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•  Kinderen van 12 tot 18 jaar worden op indicatie van de arts volledig nagekeken. 
Het onderzoek gebeurt in de kinderkamer of een behandelkamer. Het is moge-
lijk dat de zorgprofessionals specifieke vragen stellen over de conditie van het 
kind. 

•  De arts kan een volwassen patiënt lichamelijk onderzoeken. Dit is standaard en 
maakt deel  uit van de screening.

Kindcheck en mantelzorgverleningscheck bij volwassen patiënt

Is uw situatie in de ogen van onze zorgprofessional zorgelijk? Dan is er ook aan-
dacht voor de thuissituatie van inwonende (minderjarige) kinderen en voor de 
ontvanger van mantelzorg. Dit kan het geval zijn bij signalen van alcoholmis-
bruik, druggebruik, ernstige psychische problemen, dreigende huisuitzetting, 
partnergeweld of een vechtscheiding.

Bij zorgen

Als er signalen zijn die aanleiding geven tot twijfels of zorgen, dan past de arts of 
behandelaar het wettelijk verplichte stappenplan van de meldcode toe. De zor-
gen worden zo mogelijk direct besproken en er wordt gekeken naar mogelijke 
oplossingen. Soms worden zorgen niet meteen gedeeld. De arts of behandelaar 
overlegt dan bijvoorbeeld eerst met een andere hulpverlener. Ook kan het zijn 
dat het direct delen van de zorgen uw veiligheid of die van uw kind in gevaar 
brengt. Wanneer de zorgen niet worden weggenomen kan de zorgprofessional 
overleggen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is een landelijke organisatie met een ad-
vies- en meldpuntfunctie bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk ge-
weld of ouderenmishandeling. 

Geef zelf een signaal af

Zelf hulp zoeken kan een drempel zijn als u te maken heeft met huiselijk geweld 
of kindermishandeling. Ongeacht of u slachtoffer bent of pleger. Deel uw zorgen 
met ons, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten om het geweld en/of 
de verwaarlozing te stoppen. 
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Tot slot

Met de meldcode hoopt het Martini Ziekenhuis problemen in gezinnen en hun 
directe woon- en leefomgeving vroegtijdig te herkennen. Zo kunnen we geschik-
te ondersteuning bieden door passende hulpverlening in te schakelen. 

Bij vragen

Heeft u vragen, laat het ons weten. Wij helpen u graag, want huiselijk geweld 
stopt nooit vanzelf. U kunt een mail sturen naar aandachtsfunctionaris@mzh.nl 
of via nummer (050) 524 6182 (tijdens kantooruren). U kunt ook uw behandelend 
arts of de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt raadplegen. Meer informa-
tie leest u op www.veiligthuis.nl
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Ruimte voor eigen aantekeningen





Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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