
 
 

 

Training: Meldcode en veilig opgroeien in gezinnen 
stappen van de meldcode, taxatie en indicatiestelling; 1 daagse training 

 

 
Geplande data: 
14 mei 2021 

9 juli 2021 

21 juli 2021 

 

Onderwerpen: 

 Kennisoverdracht  kindermishandeling, huiselijk geweld, partnergeweld, ouderenmishandeling en 

de stappen van de meldcode 

 Kennisoverdracht van het effect van geweld in het gezin op de gehechtheidsontwikkeling van 

kinderen 

 Risicotaxatie van geweld in het gezin 

 Kennisoverdracht en vaardigheidsoefeningen om, samen met de cliënt, een goede analyse van de 

situatie te maken en een besluit te nemen over het inzetten van hulp  

 Vaardigheden oefenen om de meldcode uit te voeren, met de cliënten oplossingsgerichte 

gesprekken over veiligheid en motivatie te kunnen voeren 

 

Dat geweld in het gezin directe gevolgen heeft voor de ouder-kind relatie en daarmee de hechting 

negatief beïnvloedt, was al langer bekend. Recent onderzoek toont aan dat de gevolgen van vroege 

traumatisering op de ontwikkeling van kinderen verder gaan. Vanuit ontwikkelingspsychologisch 

perspectief is hechtingsproblematiek een belangrijke voorspeller van psychopathologie op latere 

leeftijd. Het stoppen van het geweld en het herstellen van de ouder-kind relatie verbetert de 

ontwikkeling van gehechtheid en werkt zo beschermend. In Nederland wordt vanwege dit inzicht 

steeds meer gestreefd naar het voorkomen van uithuisplaatsing of tijdelijke uithuisplaatsing. Het kind 

zal dus in veel gevallen terug gaan naar het gezin van herkomst.  Dit vergroot de noodzaak voor 

behandeling vanuit dit perspectief. Daarbij is gedegen diagnostiek naar de rol van zowel risicofactoren 

als beschermende factoren van belang om te begrijpen hoe deze factoren in de interactie tussen kind 

en opvoeder bijdragen aan de (on)veiligheid in het gezin. Wat betreft de risicofactoren moet gedacht 

worden aan zowel (het getuige zijn van) huiselijk geweld als kindermishandeling (emotioneel, fysiek en 

verwaarlozing). Als je in de zorg werkt, heb je vaak ook een beroepsgeheim. Hierdoor mag je geen 

informatie over jouw cliënt aan anderen geven als de cliënt daar geen toestemming voor heeft 

gegeven. Maar wat als je een onveilige situatie of ernstig geweld bij jouw cliënt, diens partner of 

kinderen signaleert en je krijgt geen toestemming om informatie uit te wisselen. Wat dan? Om deze 

reden is er een meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor je middels het 

doorlopen van vijf stappen (in de vorm van een meldcode) samen met collega’s afwegingen maakt die 

kunnen leiden tot het organiseren van meer of andere hulp of het melden bij Veilig thuis. Een 

verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Iedere GGZ-instelling is sinds 1 juli 2013 

verplicht een meldcode te hebben en ook iedere professional die werkt bij zo’n instelling of als ZZP-er 

is verplicht bij signalen van onveiligheid of geweld de meldcode te doorlopen. De meldcode helpt 

professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.  

 

Op deze trainingsdag bekijken we geweld in het gezin vanuit een ontwikkelingsperspectief en gaan we 

in op beroepsgeheim, de stappen van de meldcode, veiligheidtaxatie en indicatiestelling. 

 

Voor wie 

Professionals (hbo- en wo-vooropleiding) in jeugdzorg, onderwijs en volwassenenzorg. 

 



 
 
Doel 

Aan het einde van deze dag ben je in staat om geweld in gezinnen te (h)erkennen, te taxeren en ben 

je in staat om adequaat te handelen in het belang van de veiligheid van het kind.  

Specifiek: 

 ben je beter in staat om verschillende geweldspatronen te onderscheiden 

 heb je kennis van verschillende risicofactoren die de gezonde ontwikkeling van het kind kunnen 

beïnvloeden 

 heb je kennis over kindermishandeling en huiselijk geweld, partnergeweld en ouderenmishandeling 

(18+) en de stappen van de meldcode 

 heb je kennis en vaardigheden om, samen met de cliënt, een goede analyse van de situatie te 

maken en een besluit te nemen over het inzetten van hulp  

 heb je geoefend met verschillende gesprekstechnieken voor het bespreken van – vermoedens van 

- onveiligheid in het gezin 

 ben je beter in staat indicaties voor begeleiding en behandeling te stellen wanneer de veiligheid in 

het geding is 

 heb je vaardigheden om de meldcode en kindcheck uit te voeren 

 heb je tools in handen om gerichter te werken met de formulieren uit Careweb (veiligheidskaart + 

meldcode) en het VO vorm te geven (Veiligheidsoverleg) 

 

Werkwijze 

Voorafgaand aan de dag bestudeer je de opgegeven literatuur. De verschillende thema’s worden 

ingeleid door de docent en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en video. Je oefent aan de hand van 

casuïstiek en via rollenspel, plenair en in subgroepen. Je kunt ook eigen casussen inbrengen voor 

bespreking in de cursus. Je krijgt opdrachten voor toepassing in je eigen praktijksituatie.  

Maximaal 30 deelnemers. 

 

Aanbevolen en lezen als richtlijn - literatuur: 

− E. van Weringh (vertaling 2003). Het begrijpen van effecten van mishandeling op de vroege 
ontwikkeling van hersenen  (12 pag.) 

− Daru, S. en anderen (2016). Een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Voorbij vooroordelen en stereotypes. Gender en partnergeweld (12 pag.) 

− Daru, S. en anderen (2016). Een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief. Literatuurstudie (20 pag.) 

− Felitti, V. een interview uit: Tijdschrift Kindermishandeling, 3de jaargang, nr 4 (december 2010) 
(4 pag.) 

− Eimers, D. Belast verleden maakt liefdevol opvoeden moeilijk. Tijdschrift over kindermishandeling 
en huiselijk geweld (Oktober 2014) ‘Ouderschap’ (5 pag.) 

− Verwey-Jonker Insituut, Augeo Foundation (2019). Factsheet ‘Werkt de aanpak van 
kindermishandeling en partnergeweld?’. (13 pag.) 

− Artikel Toxische stress 

− Basisdocument: Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
(2019).  

 

Literatuur en tijdinvestering 

Voorafgaand aan de trainingsdag ontvang je een reader met literatuur. Daarbij moet rekening 

gehouden worden met een investering van ongeveer 4 uur thuisstudie voor het lezen hiervan. 

  

Docenten 

Drs. R. (Richard) Brunenberg, Verpleegkundig Specialist, teamleider, werkzaam bij Jeugdhulp Xtra. 

of 

Drs. J. (Judith) Yntema, orthopedagoog, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt. Werkzaam 

vanuit haar eigen praktijk als behandelaar; Pro Justitia rapporteur (NRGD). 

 

 



 
 
 

Certificaat, toetsing, accreditatie 

Je ontvangt een PDC-X certificaat op basis van aanwezigheid en actieve deelname. Voor een 

certificaat met accreditatie is ook een voldoende voor de toets vereist. De toets aan het einde 

van de dag omvat een aantal vragen over de literatuur en behandelde stof.  

 

Accreditaties: 

 registratie NVO Orthopedagoog-Generalist / NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog:  

 

− K&J/OG herregistratie   6 punten 

− K&J/OG behandeling   1 punt 

− K&J/OG diagnostiek  5 punten 

− K&J/OG extra literatuurstudie 1 punt 

 

 

Datum, tijd, locatie 

14 mei 2021 

9 juli 2021 

21 juli 2021 

 

Locatie: Jeugdhulp Xtra Geldrop 


