
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Ook geestelijk verzorgers kunnen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden te maken krijgen met 
huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Dat geldt voor geestelijk verzorgers op alle werkterreinen.  
 
Op de volgende terreinen geldt de wettelijke verplichting tot het hebben van een meldcode: 
*gezondheidszorg 
*onderwijs 
*kinderopvang 
*maatschappelijke ondersteuning 
*jeugdhulp 
*justitie 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-324.pdf)  
 
Geestelijk verzorgers zijn vanuit de wet niet gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Tegelijkertijd zijn geestelijk verzorgers wel professionals die mogelijke signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen opmerken. (VWS, met VGVZ gecommuniceerd op 
02.02.2018) 
 
Deze afweging is ingegeven door de gedachte dat geestelijk verzorgers geen BIG geregistreerd 
beroep uitoefenen en wekt de indruk dat geestelijk verzorgers niet gehouden zijn om gebruik te 
maken van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is een illusie. 
 
Geestelijk verzorgers werkzaam op een van de zes bovengenoemde terreinen zijn namelijk gehouden 
aan de Meldcode van de organisatie waarin zij werkzaam zijn.  
 
Geestelijk verzorgers beroepen zich graag op de vrijplaats of hun beroepsgeheim. Er is bij geweld en 
mishandeling sprake van een conflict van plichten. Als er ernstig gevaar dreigt en er gevreesd moet 
worden voor de veiligheid van het slachtoffer dan mag je daarover melden, zelfs als het slachtoffer 
dat niet wil. Hierbij geldt dat melden boven de vrijplaats en het beroepsgeheim gaat. Zorginstellingen 
hebben functionarissen meldcode. Bespreek met hen de casus waarin je betrokken bent.  
 
Geestelijk verzorgers in de huisartsenpraktijk hebben te maken met de meldcode voor de 
huisartsenpraktijk, ook als de praktijk zelf niet een eigen meldcode heeft opgesteld.  
 
Voor het melden van huiselijk geweld geldt onderstaand stappenplan: 



 

Heb je als geestelijk verzorger te maken met een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling? Doorloop dan dit stappenplan. Een collega (stap 2) kan ook een functionaris 
meldcode uit de organisatie waarin je werkzaam bent zijn.  
 
Een uitvoerige handleiding vind je in: 
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Dossier-
Kindermishandeling/7818-1/Meldcode_Afwegingskader_03.pdf 
 
Het doen van melding bij Veilig Thuis is niet verplicht, hoewel het vaak is geopperd. Maar het gebruik 
van de Meldcode Kindermishandeling is verplicht en daarmee is -vanaf 1 januari 2019- ook het 
gebruik van het afwegingskader verplicht. (Judith Hoefnagels, Medisch Contact, 28 juni 2018) 
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