Meer informatie
•

De website van de NVLF, Dossier kindermishandeling en huiselijk geweld,
Hier is de Meldcode te vinden met de bijbehorende leeswijzer, een LESA Kindermishandeling
en een artikel uit de Logopedie & Foniatrie (2009) over dit onderwerp.
http://ikbenlogopedist.logopedie.nl/site/dossier_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld

•

Ook het ministerie van VWS heeft aandacht voor dit thema. Op rijksoverheid.nl is het basismodel
van de meldcode te vinden, een toolkit voor implementatie, een factsheet en een databank bijen nascholing. De NVLF kan u ook namen geven van verschillende trainingsmogelijkheden.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode

•

Linked-In: er zijn diverse groepen op Linked-In te vinden waarin gesproken wordt over kindermishandeling. Bijvoorbeeld: Aandacht voor kindermishandeling of Wet Kindermishandeling en
Huiselijk geweld.

•

U kunt zelf een discussie openen op het forum van de NVLF.
http://ikbenlogopedist.logopedie.nl/forum
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wat is het en wat betekent dit voor de logopedie
Jaarlijks worden meer dan 200.000 volwassenen en
119.000 kinderen slachtoffer.
Achtergrond
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt naar verwachting begin 2013
van kracht. Deze wet regelt dat professionals in diverse sectoren gaan werken met een meldcode
als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het betreft onder meer
deskundigen in de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang en
justitie.

Inhoud van de Meldcode
De huidige meldcode bestaat uit zes delen.
•
Deel 1 beschrijft het doel, de reikwijdte en de functies van de meldcode.
•
Deel 2 beschrijft de verantwoordelijkheden van de logopedist.
•
Deel 3 beschrijft het stappenplan.
•
Deel 4 biedt achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en over de verhouding tussen
het beroepsgeheim en het stappenplan.
•
Deel 5 is een voorbeeld van een meldcode voor logopediepraktijken in de eerstelijnszorg.
•
Deel 6 bestaat uit bijlagen met aanvullende informatie, waaronder het stappenplan Huiselijk
geweld.

Het stappenplan
Dit stappenplan is te generaliseren naar Huiselijk geweld. In plaats van Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) dient de logopedist Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) te lezen en in
plaats van kindermishandeling dient de logopedist huiselijk geweld te lezen.

Definities van kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat,
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (Wet op de Jeugdzorg, 2005)
We wijzen er daarbij op dat onder kindermishandeling ook wordt verstaan het als kind getuige is van
mishandeling / huiselijk geweld tussen andere huisgenoten.

Stap 1:

Onderzoek/in kaart brengen van de signalen

Stap 2:

Advies vragen bij het AMK (Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling) en eventueel bij een deskundig collega)

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.
Het woord ‘huiselijk’ zegt niks over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en
slachtoffer.
Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden.
Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Denk hierbij
aan belaging, bedreiging, schelden, misbruik en verwaarlozing.

Stap 3:

Zo mogelijk gesprek met ouders

Stap 4:

Zo nodig overleg met betrokken professionals

Stap 5:

Wegen van geweld

Stap 6:

Beslissen melden of hulp organiseren.
Deze stap bestaat uit twee keuze mogeijkheden
a. Reëele kans op schade? Zo spoedig mogelijk melden bij AMK
b. Hulp organiseren en effecten volgen

Wat vraagt de wet van de logopedist?
De logopedist wordt, net als andere professionals, aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om
kindermishandeling te signaleren, diagnosticeren en aan te pakken. Hij zal attent moeten zijn op
risicofactoren, signalen en aanwijzingen en in actie komen om te onderzoeken of er inderdaad
sprake is van kindermishandeling. Onduidelijke of diffuse signalen zijn aanleiding om de zaak
uit te zoeken en niet om ze te laten liggen. Iedere logopedist, die geconfronteerd wordt met
vermoedens van kindermishandeling, wordt geacht te handelen volgens het in deze meldcode
opgenomen stappenplan.
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