
 

 

 

Meldcode Huiselijk geweld, Oudermishandeling en kindermishandeling  

 

Advies  

Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact kan worden opgenomen met 

Veilig Thuis, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis is 

veel kennis aanwezig over mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

medewerkers kunnen ook adviseren over de te zetten stappen en over het voeren van 

gesprekken met cliënten over de signalen. Als een beroepskracht advies vraagt aan Veilig 

Thuis, zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de cliënt of die van anderen. Het 

advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager.  

NB: Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme cliëntgegevens, voor een 

adviesgesprek behoeft u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken. Wel kunnen, met 

instemming van de adviesvrager, de contactgegevens van de adviesvrager worden 

vastgelegd, vooral ook met het oog op een eventueel vervolgadvies over dezelfde casus.  

 

Melden 

Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt 

Veilig Thuis de zaak over. Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om onderzoek te doen naar het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling. Daarbij kan Veilig Thuis informatie opvragen bij 

andere instanties en organisaties. Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten 

van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.  

NB: Bij een melding moet de melder cliëntgegevens verstrekken omdat Veilig Thuis anders 

geen acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding.  

Iedereen, professionals en burgers, kan bij Veilig Thuis terecht met vragen en meldingen of 

vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijk nummer van  

Veilig Thuis is 0800-2000. Verspreid in Nederland bestaan 26 vestigingen van Veilig Thuis.  

Zie: www.vooreenveiligthuis.nl.  

De taken van Veilig Thuis zijn: advies geven, meldingen in ontvangst nemen, onderzoek van 

meldingen, beoordelen van de noodzaak van vervolgstappen en toe leiden naar passende 

hulp voor alle betrokkenen. 

 

Voor akkoord getekend: 

Naam:  

 

Datum:  

 

Handtekening:   

 


