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De vijf stappen van de meldcode

1 In kaart brengen van signalen.
Beschrijf de signalen zo concreet en feitelijk mogelijk en

leg dit vast. Voer de Kindcheck uit. Geef signaal in SISA af. 

2 Overleg met een collega en zo nodig raad-
plegen van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bespreek de signalen met een deskundige collega, zodat 
u de signalen goed kunt duiden. Vraag, zo nodig anoniem, 
advies bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

3 Gesprek met de cliënt.
Bespreek uw zorgen/signalen met de cliënt of de ouders

van de cliënt.

4 Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling.
Is er op basis van stap 1t/m 3 een vermoeden van huise-

lijk geweld of kindermishandeling?
Is er een vermoeden van acute of structurele onveilgheid 
m.b.v. afwegingskader meldcode?

5 Neem twee beslissingen:
1. Is melden bij Veilig Thuis RR noodzakelijk? Melden is

noodzakelijk als er sprake is van:
• acute onveiligheid
• structurele onveiligheid
2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verle-
nen is mogelijk als:
• de professional in staat om effectieve/passende hulp te 

bieden of organiseren
• de betrokkenen meewerken aan de geboden of georgani-

seerde hulp
• De hulp leidt tot duurzame veiligheid
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Vermoeden van 
kindermishandeling? 
Bel Veilig Thuis RR voor advies en ondersteuning. 

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar 

www.veiligthuisrr.nl 

http:www.veiligthuisrr.nl
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