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1. Inleiding

Dit werkdocument is een uitwerking van de in 2012 
gemaakt werkafspraken tussen de ziekenhuizen en de 
toegang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermis-
handeling. De toegang bestaat uit: advies- en meldpunten 
AMK en ASHG1, de Raad voor de Kinderbescherming en 
de Centrum voor Jeugd en Gezin.

In 2012 is op verzoek van wethouder Hugo de Jonge (On-
derwijs, Jeugd en Gezin) de afspraak gemaakt om deze 
werkafspraken te verbreden naar andere partijen in de 
eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Enerzijds omdat 
deze partijen, net zoals de ziekenhuizen, deels al actief  
waren met de implementatie meldcode, anderzijds omdat 
tussen partijen de noodzaak werd onderschreven om 
ook onderling afspraken te maken. Dit vanuit het idee dat 
samenwerking in de praktijk een belangrijke meerwaarde 
heeft bij het oppakken van signalen. 

Met de invoering van een wettelijke verplichting tot het han-
teren van een meldcode (01-07-2013) voor alle beroeps-
groepen in de (geestelijke) gezondheidszorg, is het maken 
van werkafspraken nog urgenter geworden. Al voor invoe-
ring van de wet hebben brancheorganisaties hun bestaan-
de meldcodes aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Het 
voornaamste verschil hierbij is de verbreding naar huiselijk 
geweld. Professionals moeten nu alert zijn op alle vormen 
van huiselijk geweld, zoals ouderenmishandeling, partner-
geweld, vormen van eergerelateerd geweld en genitale 
verminking. Dit blijkt in praktijk veel complexer dan louter 
en alleen het handelen op vermoedens kindermishande-
ling. Dit vraagt om meer kennis, consultatie en facilitering. 
Op dit punt samenwerken, versterkt de effectiviteit van de 
aanpak en draagt ertoe bij dat zorgprofessionals er niet 
alleen voor staan. 

Geweld zo snel mogelijk stoppen is een belangrijk uit-
gangspunt in de meldcode. Dit vanuit het gegeven dat 
betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling in 
een voor hen (vaak) zeer ongunstige en onveilige situatie 
verkeren. Zij hebben hulp nodig maar houden dit signaal 

lang verborgen. Dit geldt zowel voor slachtoffers als voor 
plegers van geweld. Zorgprofessionals zijn bij uitstek in 
staat om dit patroon te doorbreken2. Zij staan veelal dicht 
bij betrokkenen en er is (vaak) sprake van een vertrou-
wensrelatie. Daarnaast draagt hun specifieke kennis en 
deskundigheid bij aan een kwalitatief  hoogwaardige 
weging en analyse. Onderlinge consultatie en het delen 
van expertise draagt hieraan verder bij. Hierdoor kan 
betere en meer effectieve hulp worden ingezet en kan 
worden voorkomen dat een signaal uiteindelijk leidt tot een 
‘gedwongen’ melding. 

Veel organisaties zijn sinds de invoering van de wet 
meldcode actief  met de implementatie ervan. Brancheor-
ganisaties hebben, naast beroepsspecifieke meldcodes, 
materialen ontwikkeld ter ondersteuning in de werkpraktijk. 
Er zijn e-learningsmodellen beschikbaar en er is een ge-
differentieerd aanbod aan trainingen. In veel organisaties 
zijn aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kinder-
mishandeling aangesteld. Toch blijft de gezondheidszorg 
tot nu toe, zeker in vergelijking met andere sectoren, achter 
in het toepassen van de meldcode. Zo oordeelde men in 
een rapport van de inspectie3 in 2013 nog negatief  over de 
voortgang4. Met de werkafspraken in dit document zetten 
we daarom ook in op het maken van afspraken voor een 
actieve implementatie.

Samenwerkingsafspraken maken betekent ook het verdui-
delijken van ieders rol en verantwoordelijkheid. Zo maken 
deze werkafspraken duidelijk wat een zorgprofessional 
mag verwachten van het advies- en meldpunt VTRR, de 
Raad voor de Kinderbescherming en de Centra voor 
Jeugd en Gezin. Zij zijn hier vervolgens op aanspreek-
baar. Ook is duidelijk dat onderlinge samenwerking niet tot 
het doorschuiven van casuïstiek mag leiden, het ‘over de 
schutting’ gooien van de vaak lastige problematiek staat 
haaks op het nemen van gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. Elke individuele zorgprofessional is zelf  gehouden 
aan het toepassen van de meldcode, maar kan door een 
meer gezamenlijke aanpak tot een betere aanpak komen. 

1  Het AMK en ASHG zijn in 2015 overgegaan in de organisatie Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. 

2  The docter and the women ‘who fell down the stairs’, Dr. S.H.Lo Fo Wong 2006

3  Inspectie voor de gezondheidszorg

4  IGZ rapport Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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1.1 Doel

De in dit werkdocument opgenomen afspraken bevorderen 
het oppakken en melden van signalen huiselijk geweld 
en kindermishandeling: geweld in een zo vroeg mogelijk 
stadium stoppen door de inzet van passende zorg- en 
hulpverlening. De werkafspraken geven enerzijds inzicht 
in de manier  waarop zorgpartijen de meldcode hanteren, 
hoe zij informatie uitwisselen en zorgdragen voor een 
actieve implementatie. Anderzijds geven de afspraken 
duidelijkheid over de manier waarop de partijen in de 
toegang meldingen en verwijzingen oppakken, welke 
procedure zij hanteren en hoe partijen bij dit traject worden 
betrokken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in wat partijen 
van elkaar kunnen verwachten. Dat draagt bij aan een zo 
optimaal mogelijke samenwerking. Ingeval van knelpunten 
in de samenwerking geldt een opschalingsprocedure. 
Deze is in dit document opgenomen. 

1.2 Werkwijze

Dit document is ontwikkeld in de project- en werkgroep 
Samenwerken in de medische keten op het terrein van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De volgende 
partijen nemen hieraan deel:

Zorgpartijen in de gezondheidszorg:
- Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)
- Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): Huisartsenkring 

district Rotterdam 
- Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 

(LHV): Kring Rijnmond
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapeuten (KNGF)
- Huisartsenposten Rijnmond (HAP) 
- AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR)
- Forensisch Artsen Rotterdam-Rijnmond (FARR)

Zorgpartijen in de geestelijke gezondheidszorg:
- GGZ Yulius5

- GGZ Parnassia groep6.
- GGZ Antes7 (voorheen Bouman GGZ en Delta)

Partijen in de aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling
- Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
- Gemeente Rotterdam
- Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
- Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
- Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam.

5 Yulius voert de merken COLK, Indigo ZHZ en YOEP

6  De Parnassia Groep voert in Rijnmond de merken Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Bavo Europoort, PsyQ, i-psy interculturele psychiatrie, Indigo, 

Context, Palier en Brijder

7  Antes voert de merken: Bouman GGZ, Delta, Youz, Sprink en beschikt over het Meldpunt Zwanger & Verslaafd.

Het Meldpunt Zwanger & Verslaafd (Bouman GGZ) maakt 
onderdeel uit van de keten Zwanger & Verslaafd. Het 
Meldpunt heeft niet deelgenomen aan het overleg dat heeft 
geleid tot dit werkdocument ‘Werken met de Regionale 
Meldcode’. Voor de volledigheid van dit document is 
aan hen wel gevraagd informatie aan te leveren voor dit 
werkdocument (hoofdstuk 3).

De project- en werkgroep heeft in de afgelopen periode 
gewerkt aan het verder ontwikkelen van de gemaakte 
afspraken. Daarnaast zijn de landelijk opgemaakte 
samenwerkingsafspraken over het delen van informatie 
lokaal verankerd en verbreed naar de aanpak huiselijk 
geweld. Hiervoor is een belangrijke bijdrage geleverd van 
de juridische werkgroep van de Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen.

1.3 Definities

In dit document worden de volgende definities van 
kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd:

Kindermishandeling
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 geweld.

Huiselijk geweld
(Dreigen met) geweld, door iemand uit de huiselijke kring. 
Onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of  
psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van 
het slachtoffer, daaronder ook begrepen, uitbuiting. Tot de 
huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, 
gezinsleden, familieleden en vrienden.
Onder huiselijk geweld wordt ook begrepen:
- ouderenmishandeling
- eergerelateerd geweld
- huwelijksdwang en achterlating
- vormen van jeugdprostitutie
- oudermishandeling
- vrouwelijke genitale verminking.

Meer informatie over huiselijk geweld 
en kindermishandeling vindt u op www.
werkenmetdemeldcode.nl. 
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8  SRZ heeft zich in 2009, onder voorwaarde van het implementatiedocument, aangesloten bij de Rotterdamse Meldcode. De nieuwe Regionale Meldcode  

2011 onderscheidt zich van de Rotterdamse Meldcode 2009, omdat hierin afspraken over SISA zijn opgenomen. SRZ heeft zich niet aangesloten bij de 

afspraken die rondom SISA zijn gemaakt.

1.4 Relevante documenten

Het werkdocument is een praktische aanvulling op 
bestaande relevante documenten:

- Handreiking Convenant Samenwerkende 
Rijnmondziekenhuizen, Openbaar Ministerie, 
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-zuid;

- Regionale Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling8;

- Convenant stichting Samenwerkende 
Rijnmondziekenhuizen en Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (15 april 
2009);

- Implementatiedocument Rotterdamse Meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld met 
stroomschema’s en stappenplan (behorende bij het 
Convenant d.d.15 april 2009).

Daarnaast zijn bij de praktische invulling de volgende 
documenten in aanmerking genomen:
- KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk 

Geweld (KNMG);
- Model samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling 

in verband met de aanpak kindermishandeling tussen 
de (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau 
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming (o.a. 
GGZ Nederland en KNMG);

- Protocol van Handelen Veilig Thuis;
- Veldnorm Ziekenhuizen (IGZ);
- Onderzoek gebruik Meldcode in de gezondheidszorg 

(IGZ);
- Gebruik Meldcode kindermishandeling in de 

huisartsenzorg, handreiking samenhangende zorg in de 
eerstelijn (LHV);

- Determinanten voor het gebruik van de KNMG 
meldcode HG/KM, (UvT);

- Meldcode KNOV;
- Meldcode KNGF.
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2. Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling

In kaart brengen signalen

Advies Veilig Thuis (010-4128110)
Collegiaal overleg

Gesprek met betrokkene(n)

Wegen van ernst geweld/risicotaxatie

Beslissen: 
hulp organiseren en monitoren of  melden 

(en volgen)
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3. Afspraken in de samenwerking

3.1 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Nederland kent 26 Veilig Thuis organisaties. De 
organisaties werken vanuit een uniform landelijk kader met 
wettelijke taken en bevoegdheden die zijn opgenomen 
in de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Daarnaast is er vanuit de VNG een 
landelijk protocol van handelen ontwikkeld. VTRR 
is een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling en het Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld.

VTRR heeft de maatschappelijke opdracht om voor de 
regio Rotterdam Rijnmond, in samenwerking met het 
gezin en partners, burgers te beschermen en te staan 
voor een veilig thuis voor iedereen. Een Veilig Thuis voor 
iedereen kan alleen gerealiseerd worden als er wordt 
samengewerkt en verbindingen worden gelegd met 
partners in de keten, tussen de organisatieonderdelen van 
Veilig Thuis (processen) en binnen de teams. Samen met 
partners streven we ernaar om maatwerkgericht en ook op 
gebiedsniveau tot passende aanpakken te komen met de 
wijkteams. 
Veilig Thuis kijkt naar het gezinssysteem, in de wetenschap 
dat in het gezinssysteem verschillende afhankelijkheden 
ten opzichte van elkaar spelen. De wettelijke termijnen 
die bij de processtappen horen zijn belangrijk, maar deze 
zijn voor ons uiterste data, richtinggevend en niet leidend. 
Uitgangspunt is “Doen wat nodig is” met het oog op a) 
terugbrengen van directe veiligheid en b) het doorbreken 
van geweldspatronen, zodat veiligheid in de nabije 
toekomst gewaarborgd is. 

 
VTRR is verdeeld over drie teams: het centrale advies- en 
meldpunt (AMP) en twee regioteams  die interventies doen 
(waaronder onderzoek) en casusregie organiseren. De 
regioteams zijn: Noord (Rotterdam- Noord en Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam) en Zuid (Rotterdam- Zuid en de 
Zuid-Hollandse Eilanden).  

Figuur 1 werkgebied VTRR

 
VTRR voert naast de wettelijke taken ook een aantal 
bovenwettelijke taken uit, zoals de aanpak van 
crisissituaties, de uitvoering van casemanagement bij 
tijdelijk huisverbod, voorlichting geven en zorgdragen voor 
deskundigheidsbevordering. 

3.1.1 Hoe werkt VTRR?
Het werkgebied beslaat de gehele regio Rotterdam-
Rijnmond. Het bestaat uit een centrale toegang en twee 
regioteams. 
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Wettelijke taken van VTRR:
 - het geven van advies en zo nodig het bieden van 

ondersteuning
 - het fungeren als meldpunt
 - het doen van onderzoek
 - het beoordelen van de vraag, en zo ja, tot welke 

stappen (welke passende interventie) de melding 
aanleiding geeft

 - het in kennis stellen van de melder over de te nemen 
stappen.

Wanneer het belang van een betrokkenen of  de ernst van 
het feit daartoe aanleiding geeft:
 - het in kennis stellen van een instantie die passende hulp 

kan verlenen
 - het in kennis stellen van politie of  de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK)
 - indien er een verzoek tot onderzoek bij de RvdK wordt 

ingediend wordt hiervan ook het college van B&W in 
kennis gesteld.

 
Naast deze wettelijke taken heeft VTRR een aantal 
wettelijke bevoegdheden. VTRR heeft de bevoegdheid 
om zonder toestemming van de betrokkene(n) 
persoonsgegevens te verwerken, informatie bij derden op 
te vragen en de melding met derden te bespreken.  
 
Advies en ondersteuning
De medewerkers van VTRR bieden advies over en 
ondersteuning bij het signaleren en handelen bij 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Gegevens van 
betrokkenen worden hierbij niet geregistreerd.  

Bij advies bespreekt VTRR met de professional:
 - de aard en ernst van de signalen
 - in hoeverre de stappen van de meldcode zijn gevolgd
 - wat de professional kan doen om de vermoedens te 

bevestigen
 - hoe een gesprek met de betrokkenen kan worden 

gevoerd 
 - de mogelijkheid om een signaal af  te geven in de 

verwijsindex (SISA)
 - welke mogelijkheden de professional heeft om andere 

lokale deskundigen in te schakelen
 - de verdeling van verantwoordelijkheid tussen VTRR en 

de professional
 - hoe VTRR omgaat met registratie van gegevens naar 

aanleiding van een advies
 - in hoeverre de professional behoefte heeft aan verdere 

ondersteuning. 

Ondersteuning door VTRR bestaat uit:
 - ondersteuning bieden bij de voorbereiding van het 

gesprek met betrokkenen
 - ondersteuning bieden tijdens het gesprek met 

betrokkenen
 - ondersteunen bij het opstellen van een veiligheidsplan
 - een lokaal (team)overleg bijwonen om de te nemen 

stappen te bespreken. 

Melden 
VTRR kan 24 uur per dag een melding in ontvangst nemen. 
Bij een melding zal een medewerker van VTRR nadere 
informatie vragen over de volgende punten:
 - de (directe) aanleiding van de melding
 - de aard, frequentie en ernst van het huiselijk geweld en/

of  kindermishandeling
 - de risico- en beschermende factoren
 - de samenstelling van het gezin of  huishouden
 - de NAW- gegevens
 - eventuele politiecontacten
 - risico’s bij een eventuele interventie vanuit VTRR. 

Melden en privacy 
Het uitgangspunt is dat een zorgprofessional conform 
de stappen van de Meldcode de betrokkenen over de 
melding heeft geïnformeerd. Betrokkenen worden, als 
VTRR tot onderzoek of  een interventie overgaat, hierover 
geïnformeerd. De gegevens van de melder worden ook 
opgenomen in het dossier.  
 
De melder kan echter verzoeken om zijn of  haar identiteit 
niet aan de betrokkenen kenbaar te maken. Dat kan als het 
bekend worden van zijn of  haar identiteit:
 - een bedreiging kan vormen voor betrokkenen
 - een bedreiging vormt voor de melder of  voor 

medewerkers van de melder
 - leidt of  kan leiden tot een verstoring van de 

vertrouwensrelatie. 

Het niet bekend maken van de identiteit van de melder 
verdient uiteraard niet de voorkeur. De interventie van 
VTRR richting betrokkenen begint dan al met wantrouwen 
naar de directe omgeving zoals bijvoorbeeld de school, 
buren, familie, het consultatiebureau of  de huisarts. Ook 
het verdere verloop van het onderzoek en de hulpverlening 
worden hierdoor bemoeilijkt.

Melding en triage 
VTRR beoordeelt de melding binnen vijf  dagen op een 
aantal criteria. Uitkomst van de triage is de prioriteit  
(Crisis-, Hoog- of  Middenzaak) en wie de casusregisseur 
moet/kan zijn. Naar aanleiding van deze triage wordt 
besloten om:
 - De verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

vervolgstappen te beleggen bij een van de volgende 
partijen:

 o VTRR;
 o Het lokale veld (wijkteam);
 o Een instelling of  professional die al bij een gezin  
  of  huishouden is betrokken.
 - Er zijn geen vervolgstappen nodig omdat:

 o De melding is omgezet naar een advies;
 o De melding hiertoe geen aanleiding (meer) geeft. 

Melding en crisis
Als de melding daartoe aanleiding geeft (zeer ernstig (en 
acuut) geweld of  ernstige bedreiging van de ontwikkeling 
van minderjarigen) kan VTRR de volgende stappen nemen:
 - VTRR schakelt met de Raad voor de 

Kinderbescherming en verzoekt tot onderzoek (VTO) De 
Raad kan vervolgens bij de rechter een verzoek doen 
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voor een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
 - VTRR verzoekt om een (geplande screening) voor een 

tijdelijk huisverbod 
 - VTRR verzoekt om actie vanuit het crisisinterventieteam 

(CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond
 - VTRR zorgt voor plaatsing van het slachtoffer en 

(eventueel) zijn of  haar kinderen in de opvang voor 
slachtoffers van huiselijk geweld.  

Kindcheck 
De Kindcheck vraagt van zorgprofessionals om 
bij volwassen patiënten, met bijvoorbeeld ernstige 
psychiatrische- of  zware verslavingsproblemen, na te 
gaan of  zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en 
opvoeding van minderjarigen. Deze gegevens moeten 
worden vastgelegd in een dossier. De zorgprofessional 
gaat vervolgens (via de stappen van de meldcode) na of  
hier zorgen over zijn en neemt bij twijfel contact op met 
VTRR. 

Bereikbaarheid 
VTRR is 24/7 bereikbaar voor advies en het melden 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook de 
vertrouwensartsen zijn 24/7 bereikbaar.

3.1.2 Contact
Algemeen nummer: T 0800 – 20 00 (24/7)
Voor professionals: T 010-412 81 10
 
Contactpersoon:  
Wianne Brandt 
Dynamostraat 16 
Rotterdam 
T 010 4128 110
M 06 18 30 60 64 
E wianne.brandt@veiligthuisrr.nl

3.2 CJG Rijnmond

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) biedt 
preventieve jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk 
om een opvoed- en opgroeizorgaanbod in de wijken te 
kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Het CJG werkt 
daarbij nauw samen met de partners in het wijknetwerk 
en de professionals in het wijkteam/specialistische 
jeugdhulpverlening. 
Het CJG biedt een belangrijke bijdrage aan de 
operationele sturing van het Netwerk Jeugd en Gezin 
(NJG) in Rotterdam. Het NJG is onderdeel van de integrale 
wijkteams in Rotterdam. 

Werken met de meldcode
Professionals van het CJG Rijnmond werken conform de 
wetgeving verplicht met de meldcode huiselijke geweld en 
kindermishandeling wanneer zij vermoedens hebben van 
huiselijk geweld of  kindermishandeling. De meldcode is 
beschreven in ‘de meldcode voor professionals voor CJG 
Rijnmond ‘Niets doen is geen optie’.’

3.2.1 Wat biedt het CJG?
Het Netwerk Jeugd en Gezin gaat medio 2017 over 
naar de gemeente en maakt dan geen deel meer uit 
van het CJG. Het CJG biedt laagdrempelige hulp- en 
opvoedingsondersteuning geboden aan alle jeugdigen en 
hun ouders.

De jeugdgezondheidszorg (doel) bevordert, beschermt 
en bewaakt de gezondheid en de lichamelijke en 
psychische, cognitieve en sociale ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, vanaf  zo vroeg mogelijk in hun 
leven. Daarbij gaat het om informatie en advies, screening, 
vaccinaties, signalering, monitoring, licht pedagogische 
opvoedondersteuning en het toeleiden naar specialistische 
jeugdhulpverlening. Omdat we alle kinderen volgen 
hebben we een totaalbeeld van kind en gezin.

3.2.2 Hoe werkt het CJG?

Toeleiden naar CJG Rijnmond 
Op basis van een risico-taxatie (stap 4 van de meldcode) 
kan worden toegeleid naar lichtere/vrijwillige vormen 
van opvoedingsondersteuning, zoals het CJG die kan 
bieden, of  naar de zorg van het wijkteam/specialistische 
jeugdhulpverlening.
Indicaties hiervoor zijn onder andere:
- ouders (h)erkennen problematiek;
- zij staan open voor hulpverlening;
- er is opvoed- en opgroeiproblematiek.

Wanneer een zorgprofessional vermoedt of  heeft 
vastgesteld (bij voorkeur na consultatie met Veilig 
Thuis) dat er sprake is van opvoedproblematiek kan het 
ziekenhuis/de ketenpartners de betrokkenen (ouders en/of  
verzorgers) verwijzen naar het CJG. 
Ouders kunnen zelf  contact opnemen met het CJG-locatie 
in het gebied waar zij wonen of  de zorgprofessional neemt 
het initiatief  om de betrokken ouders in contact te brengen 
met het CJG.
De zorgprofessional bespreekt de zorgen, signalen of  
vermoedens met de ouders en informeert de ouders 
over het CJG. Wanneer de zorgprofessional zelf  contact 
opneemt met het CJG/JGZ om de ouders/jeugdigen 
te verwijzen naar het CJG, heeft hij of  zij de ouders 
geïnformeerd en staan deze open voor hulp van het CJG. 
Als ouders het probleem niet erkennen kan het CJG geen 
zorgtraject in gang zetten. 

De zorgprofessional meldt het kind aan bij het CJG 
met een mail of  door telefonisch contact met de 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld van de desbetreffende locatie (zie bijlage). 

Opvolging
Het CJG neemt binnen een termijn van drie weken contact 
op met de betrokken ouders of  jeugdige. Er wordt een 
afspraak gemaakt. Ofwel in het CJG of  bij ouders thuis.

Met de ouders wordt een analyse gemaakt van de 
problemen, en in overleg met hen wordt een passend 
hulptraject ingezet. Dit kan opvoedingsondersteuning zijn 
door de jeugdverpleegkundige of  pedagoog of  er wordt 
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in overleg met ouders verwezen naar het wijkteam of  
specialistische jeugdhulpverlening. Een passend traject11 
kan soms ook zijn het inzetten op eigen kracht en/of  het 
betrekken van het sociaal netwerk.

Mochten betrokken ouders niet op de afspraak 
verschijnen, dan kan door jeugdverpleegkundige van 
het CJG een huisbezoek worden gebracht, conform het 
protocol non-bereik. Brengt deze interventie geen hulp 
in een vrijwillig kader op gang brengt en er is sprake 
van een vermoeden van kindermishandeling? Dan zal 
het CJG Veilig Thuis consulteren. Wanneer het voor 
de jeugdverpleegkundige van het CJG niet mogelijk is 
geweest om met betrokkenen in contact te komen dan 
wordt dit teruggekoppeld naar het ziekenhuis. Het CJG 
kan in dat geval geen melding doen bij Veilig Thuis, omdat 
het CJG geen eigen informatie heeft kunnen verzamelen. 
Een melding op basis van informatie van derden wordt niet 
geaccepteerd door Veilig Thuis. De ziekenhuiscoördinator 
kindermishandeling/huiselijk geweld kan in samenspraak 
met de behandelaar heroverwegen in die situatie alsnog 
zelf  een melding te doen bij Veilig Thuis.

Terugkoppeling aan de zorgprofessional
De verwijzer ontvangt desgevraagd altijd een 
terugkoppeling van het CJG over de opvolging van 
de verwijzing. Verzoek en terugkoppeling verlopen 
als dat mogelijk is via de ziekenhuiscoördinator of  
aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk 
geweld. 

Het CJG betrekt de huisarts zoveel mogelijk bij het 
ingezette traject, met inachtneming van het gestelde in het 
privacyreglement van CJG Rijnmond.

3.2.3 Contact
JGZ:       
Els van het Klooster     
Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam
T 010-201 01 10
  

3.3 Rotterdamse wijkteams

Elke wijk in Rotterdam heeft een sinds januari 2015 een 
integraal wijkteam. Dat betekent dat er 42 wijkteams 
zijn in Rotterdam. In het team werken medewerkers 
vanuit verschillende organisaties met elkaar samen. Het 
wijkteam is breed inzetbaar bij allerlei hulpvragen: van 
enkelvoudig tot complex en intensief, en bij vragen op alle 
leefgebieden. Dit kan doordat in het team verschillende 
disciplines verenigd zijn. Alle Rotterdammers worden 
geholpen, van zeer jong tot heel oud.
Het wijkteam krijgt (mogelijke) hulpvragen binnen via 
medewerkers van de VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, de huisarts of  andere (in)formele organisaties in 
de wijk.
De meeste hulpvragen en meldingen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling komen bij de wijkteams binnen via 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). 

Werken met de meldcode
In de wijkteams wordt conform de wetgeving verplicht met 
de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling 
gewerkt, wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld 
of  kindermishandeling. De meldcode is beschreven in de 
richtlijn meldcode voor de wijkteams. 
Alle wijkteammedewerkers zijn hiervan op de hoogte 
gesteld, door middel van voorlichting, training of  de 
basismodule huiselijk geweld. 

Ieder wijkteam kan een beroep doen op een huiselijk 
gewelddeskundige. Een HG-deskundige is een wijkcoach 
die specifieke opleiding en ervaring heeft met betrekking 
tot huiselijk geweld. Er zijn momenteel meer dan veertig 
HG-deskundigen en deze groep zal verder worden 
uitgebreid. 

3.3.1 Wat doet het wijkteam?

Proces
Meldingen huiselijk geweld (waaronder 
kindermishandeling) komen in het wijkteam binnen bij het 
aanmeldoverleg van dat wijkteam en/of  de wijkteamleider. 
De melding wordt in overleg met de HG- deskundige 
opgepakt. Het streven is dat er binnen een week contact is 
gelegd met het gezin en dat er binnen zes weken een plan 
van aanpak is gemaakt. Afhankelijk van wat er in een gezin 
nodig is, kan er hulp vanuit het wijkteam worden ingezet. 
Dat kan voor maximaal zes maanden, uitzonderingen 
daargelaten. Wanneer de problematiek daar om vraagt 
kan passende andere hulp worden ingezet, met Wmo-
arrangementen en/of  bestelling. Zoals bijvoorbeeld 
crisishulp, ambulante hulp, opvang, systeemgesprekken 
enzovoorts. Wanneer blijkt dat de hulpverlening niet 
aanslaat, het geweld blijft doorgaan en het gezin niet mee 
wil werken, zal het wijkteam de melding opnieuw doen bij 
VTRR (wanneer er meer onderzoek nodig is) of  aanmelden 
bij het JBP. 

Visie
De wijkteams werken conform de landelijke visie op 
huiselijk geweld en kindermishandeling waarin een 
systeemgerichte aanpak centraal staat. In de aanpak van 
de wijkteams is er aandacht voor alle leden van het gezin. 

Samenwerken met vrijwilligersorganisaties
In Rotterdam zijn al veel mensen in vrijwilligersorganisaties 
getraind in de meldcode. Wanneer er vermoedens zijn 
van huiselijk geweld of  kindermishandeling, kan een 
organisatie contact opnemen met de HG-deskundige van 
het gebied waar het gezin woont. De HG-deskundige 
heeft een adviserende rol, kan mee op huisbezoek om een 
gesprek te voeren en kan een zaak helemaal overnemen 
indien dat geïndiceerd is. Natuurlijk in overleg en in nauwe 
samenwerking met de vrijwilligersorganisatie. 

Samenwerken met sleutelpersonen verborgen vrouwen
Ook sleutelpersonen die binnen de aanpak verborgen 
vrouwen opereren, kunnen terugvallen op de HG-
deskundigen in hun gebied. De HG-deskundige kan 

11  een passend traject kan een verwijzing zijn naar een van de ketenpartners waaronder Youz in geval van misbruik alcohol en of  drugs van ouders
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adviseren, coachen en samen met de sleutelpersoon 
bespreken en besluiten wat de beste aanpak is. 

3.3.2 Contact
Cocky Ruitenberg
Intermediair huiselijk geweld MOW
M 06-53 86 29 89
E cc.ruitenberg@rotterdam

 
3.4 Raad voor de Kinderbescherming

Al sinds begin 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd 
dat kinderen beschermd moeten worden. In 1995 is het 
Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
voor Nederland van kracht geworden. Uitgangspunt 
daarin is dat een kind bijzondere zorg en bescherming 
nodig heeft vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke 
positie. Ouders zijn daar natuurlijk allereerst zelf  
verantwoordelijk voor. Zij moeten hun kind verzorgen en 
opvoeden en zijn ontwikkeling stimuleren. Als ouders 
hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de 
ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval 
heeft de Raad voor de Kinderbescherming, als onderdeel 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de taak om 
kinderen te beschermen. 

3.4.1 De rol van de Raad 
De Raad voor de Kinderbescherming wordt geraadpleegd 
of  ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over 
de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 
0 en 18 jaar. De Raad komt op voor deze kinderen door 
hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren 
over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle 
werkzaamheden van de Raad staat het belang van het 
kind centraal. 

Ouders voeden hun kinderen op. Dat is hun recht en hun 
plicht. Maar soms komt de ontwikkeling van een kind 
ernstig in gevaar doordat ouders hun verantwoordelijkheid 
niet kunnen nemen of  doordat vrijwillige hulp 
stagneert of  onmogelijk is. Dan wordt de Raad voor de 
Kinderbescherming ingeschakeld en voeren wij onze 
wettelijke taak uit. De Raad draagt bij aan de veiligheid van 
kinderen en het toekomstperspectief  van jongeren. 
Daarnaast speelt de Raad op verzoek van de rechter 
een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens 
worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt 
de Raad de situatie van jongeren die met de politie in 
aanraking komen en adviseert de Raad over een passende 
straf. Verder is de Raad betrokken bij het afstaan of  
adopteren van kinderen. 

In spoedzaken (ernstige en acute bedreiging) kan 
iedereen de Raad voor de kinderbescherming 
inschakelen. Niet- spoedzaken worden bij de Raad via 
het Jeugdbeschermingsplein (JBplein) gemeld. Als 
beschermingszaken via een andere lijn bij de Raad in 
onderzoek worden genomen, meldt de Raad deze op het 
JB-plein

3.4.2 Wat doet de Raad?

Bescherming:
De Raad doet onderzoek bij gezinnen waar opvoeden een 
probleem is geworden en kan de rechter verzoeken een 
kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. 

Toelichting: Als er binnen een gezin problemen zijn, kan 
een gezin hulp hebben ingeschakeld van mensen uit hun 
sociale netwerk of  van professionele instanties. Soms zijn 
de omstandigheden van een kind en zijn gezin zo zorgelijk 
dat deze hulp niet (meer) voldoende is. De professional 
kan dit kind dan melden bij het JBplein. Op het JBplein kan 
besloten worden tot een raadsonderzoek. Uit dit onderzoek 
kan blijken dat er gedwongen hulp voor het kind moet 
komen. De Raad verzoekt dan de rechter een zogenoemde 
maatregel van kinderbescherming op te leggen. De meest 
voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling. Hierbij 
wordt een gezinsvoogd toegewezen. Het gezin is verplicht 
om deze hulp te accepteren

Gezag en omgang:
De Raad doet onderzoek en adviseert op verzoek van de 
rechter bij gezag- en omgangszaken, als ouders die uit 
elkaar gaan het niet eens worden over 
afspraken over de kinderen. 

Straf:
De Raad doet onderzoek naar de situatie van jongeren 
die met de politie in aanraking zijn gekomen. Vervolgens 
informeert de Raad de rechter of  de officier van justitie 
daarover en adviseert welke straf  het meest passend is. 
Verder coördineert de Raad de uitvoering van taakstraffen 
die aan jongeren zijn opgelegd. 

ASAA:
De Raad doet onderzoek in zaken op het gebied 
van Afstand, Screening (van pleeg- en aspirant-
adoptiegezinnen), Adoptie en Afstammingsvragen. 

Het onderzoek 
Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 
moet de situatie van het kind en het gezin duidelijk in kaart 
brengen. De Raad voert daarom gesprekken met ouders, 
kinderen en anderen die bij het gezin betrokken zijn. Het 
onderzoek gaat over de vraag wat het beste is voor het 
kind. 

Een medewerker van de Raad, de raadsonderzoeker, 
doet onderzoek naar de ontwikkeling van het kind, 
de opvoedingsomgeving waarin het kind opgroeit 
en de hulpverlening die eventueel al is ingezet. De 
raadsonderzoeker wil een zo goed mogelijk beeld krijgen 
van het kind en zijn omstandigheden. Zo kan hij bepalen 
in hoeverre de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt 
en wat daaraan gedaan moet worden. Voorafgaand 
aan het onderzoek, stelt de raadsonderzoeker een 
onderzoeksplan op. De raadsonderzoeker houdt daarbij 
steeds in gedachten dat het zijn taak is om op te komen 
voor het belang van het kind. De raadsonderzoeker voert 
gesprekken met verschillende personen. Hij praat niet 
alleen met de ouders en andere gezinsleden, maar zo 
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nodig ook met andere betrokkenen, zoals een leerkracht, 
huisarts of  andere hulpverleners. Tijdens het onderzoek 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het sociale 
netwerk om een gezin te ondersteunen. 

De raadsonderzoeker wordt tijdens zijn onderzoek 
ondersteund door een gedragsdeskundige en als dat 
nodig is door een juridisch deskundige. In een gezamenlijk 
overleg nemen zij de beslissingen over het onderzoek. De 
raadsonderzoeker houdt de ouders op de hoogte van 
het onderzoek. 

Het rapport 
Een onderzoek wordt afgesloten met een rapport. Daarin 
beschrijft de raadsonderzoeker de (gezins)situatie van het 
kind en geeft hij antwoord op de onderzoeksvragen. Ook 
het advies van de Raad wordt vermeld. 

In het rapport beschrijft de raadsonderzoeker de aanpak 
en het verloop van het onderzoek en geeft hij antwoord op 
de onderzoeksvragen. Ook de informatie die ouders 
en kind hebben gegeven over de genoemde onderwerpen 
uit het onderzoeksplan komen in het rapport. Daarnaast 
wordt de informatie opgenomen die anderen hebben 
verstrekt. 

De raadsonderzoeker stuurt zijn voorlopige rapport op 
naar de ouders en afhankelijk van de leeftijd ook naar de 
kinderen. Onjuist weergegeven feiten kunnen gewijzigd 
worden. Andere opmerkingen worden als bijlage aan 
het rapport toegevoegd. Hierna wordt het rapport 
definitief. In bijna alle onderzoeken stuurt de Raad het 
definitieve rapport aan de ouders en soms ook aan het 
kind. Afhankelijk van het soort onderzoek stuurt de Raad 
het rapport naar de rechter, de officier van justitie of  het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 

3.4.3 Contact:
De Raad voor de Kinderbescherming is 7 dagen per 
week 24 uur per dag bereikbaar. De bereikbaarheid en 
beschikbaarheid buiten de vastgestelde openingstijden 
(kantoortijden) is primair bedoeld om direct te kunnen 
ingrijpen bij acute, (levens)bedreigende situaties. 
Telefoon: 010-443 11 00

Contactpersonen:
Raad voor de Kinderbescherming 
Regio Rotterdam- Dordrecht
Anja Bremer
M: +31618609596
A.Bremer@rvdk.minvenj.nl

Peter van Dalen
M: +31657319584
p.van.dalen@rvdk.minvenj.nl

www.kinderbescherming.nl

3.5 Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de 
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
JBRR voert maatregelen voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering uit, op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Rechtbank of  het Openbaar 
Ministerie. JBRR biedt acuut hulp bij crisis. 

3.5.1 Wat doet JBRR?
De jeugdbeschermingsteams voeren jeugdbescherming-, 
jeugdreclassering- én drangmaatregelen uit. JBRR werkt 
vanuit verschillende vestigingen verspreid over de regio. 
Dicht bij de gezinnen en met een goede aansluiting op de 
lokale wijkteams van de gemeenten.

3.5.2 Hoe werkt JBRR?
Vanaf  3 oktober 2016 gaan alle jeugdbeschermers van 
JBRR werken met de casusregie jeugdbescherming. Dit 
betekent dat zij gaan werken vanuit de kerngedachte ‘één 
gezin, één plan, één jeugdbeschermer’. 
De maatregel (drang, civiel of  straf) is de aanleiding voor 
betrokkenheid bij het gezinssysteem, de begeleiding 
betreft alle gezinsleden van de jeugdige. Samen met 
het gezin werkt de jeugdbeschermer aan een veilige 
opvoedsituatie voor alle kinderen. 
Vanaf  het moment dat een gezin/cliënt aan JBRR wordt 
overgedragen, totdat JBRR de begeleiding weer kan 
afsluiten of  overdragen, voert JBRR de casusregie uit. 
Daarmee is JBRR verantwoordelijk voor het voortzetten, of  
in gang zetten van de juiste vormen van zorg voor het kind 
en het gezin, en voor de afstemming van die zorgvormen 
op elkaar. Ook is het een taak om te volgen en stimuleren 
dat de geplande zorg uitgevoerd wordt zoals afgesproken. 
Het kan gaan om basishulp, specialistische hulp en 
activiteiten vanuit het netwerk.
Dit alles binnen de kaders van drang, OTS, voogdij, 
jeugdreclassering, of  tijdens crisisinterventie.
Casusregie is een integraal werkproces, waarbij, 
afhankelijk van het juridisch kader en de problematiek 
van je cliënten, verschillende routes worden gevolgd en 
verschillende methodieken worden gebruikt.

Drang
Als veel is geprobeerd om een gezonde, veilige 
opvoedsituatie te creëren en de geboden vrijwillige 
hulpverlening niet (meer) voldoende blijkt, of  als het gezin 
geen hulp meer accepteert, kan JBRR de regie in de 
hulpverlening overnemen. Dit kan samengaan met een 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. 
Terwijl de Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt 
of  een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is, gaat de 
jeugdbeschermer met het gezin aan de slag om in korte 
tijd de opvoedsituatie weer zo veilig mogelijk te maken. 
Als er voldoende vertrouwen is dat ouders de goede 
lijn vasthouden en de opvoedsituatie verbetert, is een 
dwangtraject soms niet meer nodig. De jeugdbeschermer 
koppelt de resultaten van het drangtraject terug 
naar de raad. De raad beslist vervolgens of  er een 
jeugdbeschermingsmaatregel aan de rechter wordt 
gevraagd. 
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Ondertoezichtstelling
Een ondertoezichtstelling (OTS) is een gezagsbeperkende 
maatregel. Als er in een gezin zulke ernstige 
opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling 
van een kind belemmerd wordt, kan de rechter, nadat 
de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek 
heeft uitgevoerd en hiertoe een rekwest heeft ingediend, 
een kind onder toezicht stellen. De rechter spreekt dan 
de maatregel OTS uit. De kinderrechter vraagt een 
gecertificeerde instelling (zoals JBRR) vervolgens om deze 
maatregel uit te voeren. Ouders moeten de belangrijke 
beslissingen over de opvoeding van hun kind samen met 
de jeugdbeschermer nemen.

Voorlopige ondertoezichtstelling
Soms loopt een kind acuut gevaar binnen een gezin. 
Dan moet een kind snel uit huis worden geplaatst en 
is er geen tijd om een onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming af  te wachten. De raad verzoekt 
de kinderrechter dan om het kind voorlopig onder 
toezicht te stellen. De kinderrechter kan gelijktijdig een 
gecertificeerde instelling machtigen om het kind uit huis 
te plaatsen. De kinderrechter moet vervolgens het kind, 
de ouders en andere betrokkenen binnen twee weken 
gehoord hebben. Een voorlopige ondertoezichtstelling 
duurt maximaal drie maanden. In die tijd onderzoekt 
de raad de gezinssituatie en schrijft een rapport. De 
kinderrechter kan de voorlopige ondertoezichtstelling 
omzetten in een definitieve ondertoezichtstelling.

Voogdij
Bij de geboorte van een kind krijgt de ouder automatisch, 
dus zonder tussenkomst van een rechter, het gezag. Deze 
ouder heeft dan de plicht en het recht het minderjarig kind 
te verzorgen en op te voeden. Ook als een minderjarige 
uit huis wordt geplaatst, blijft de hulp daarom gericht op 
terugkeer naar huis. Er wordt gewerkt aan de zorgpunten 
en het versterken van de positieve punten. Afhankelijk van 
hoe het proces van verbetering verloopt zijn er argumenten 
voor of  tegen ‘terug naar huis kunnen’. 
Het belangrijkste verschil tussen een OTS en voogdij is 
de verandering van perspectief. Bij voogdij is het duidelijk 
geworden dat terug naar huis niet meer mogelijk is. 
Er wordt dan gewerkt aan een stabiele en langdurige 
opvoedsituatie anders dan bij de eigen ouders.
Als de rechter een instelling tot voogd benoemt, dan is dit 
JBRR of  een andere landelijk werkende instantie. Ouders 
hebben de plicht om zelf  hun kind op te voeden. Een 
voogd heeft die plicht niet, maar moet erop toezien dat 
de minderjarige goed wordt verzorgd en opgevoed. In de 
praktijk verblijft ongeveer een derde van alle kinderen die 
onder voogdij staan niet in een pleeggezin. De kinderen 
die wel in een pleeggezin wonen, hebben te maken met 
een voogd die de juridische zaken regelt, de pleegouders 
die de dagelijkse opvoeding bieden en de biologische 
ouders met wie het kind een existentiële band heeft.

Voorlopige voogdij
Als ouders de verzorging en opvoeding niet aankunnen, 
kan de rechter voorlopige voogdij opleggen. Dit doet een 
kinderrechter als hij vindt dat acuut ingrijpen noodzakelijk 
is. De ouders wordt het gezag ontnomen en dit wordt 
overgedragen aan jeugdbescherming. De kinderrechter 
spreekt de maatregel voorlopige voogdij uit op verzoek van 
de Raad voor de Kinderbescherming of  van de officier van 
justitie.
Het contact met de ouders blijft ook nu belangrijk. Alleen 
in heel gevaarlijke situaties kan dit contact niet worden 
toegestaan.
Nadat voorlopige voogdij is uitgesproken, heeft de raad 
maximaal zes weken de tijd om een verzoek bij de rechter 
in te dienen. Hierin vraagt de raad om een definitieve 
gezagsvoorziening of  om een ontheffing van of  ontzetting 
uit het ouderlijk gezag. Ouders kunnen in hoger beroep 
gaan tegen de uitspraak van de kinderrechter. 

Jeugdreclassering
De afdeling JR (jeugdreclassering) begeleidt jongeren die 
met politie en/of  justitie in aanraking zijn gekomen. Dit in 
opdracht van de kinderrechter en/of  de officier van justitie 
of  op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 
De begeleiding kan plaatsvinden in een vrijwillig 
kader (maatregel Toezicht en Begeleiding) of  in 
een gedwongen kader (maatregel Hulp en Steun). 
Daarnaast voert JBRR de dubbele maatregelen uit. Wat 
wil zeggen een OTS of  voogdij in combinatie met een 
jeugdreclasseringsmaatregel. De jeugdreclassering werkt 
intensief  samen met het Veiligheidshuis.

Crisisinterventie
Als ouders en hun kinderen in een crisissituatie terecht 
zijn gekomen, kunnen ze geholpen worden door het 
crisisinterventieteam (CIT). Het CIT biedt hulp en 
bemiddeling, bijvoorbeeld bij hoogopgelopen ruzies. Het 
CIT probeert binnen 24 uur weer tot een leefbare situatie 
te komen. 

Tijdelijke huisverboden
De gemeente kan de dader een huisverbod opleggen bij 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente 
wil hiermee voorkomen dat kinderen uit huis moeten 
worden geplaatst. Als er kinderen betrokken zijn, doet het 
crisisinterventieteam onderzoek om aan de gemeente een 
advies te geven over het vervolg.

3.5.3 Contact
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Voor algemene vragen en advies over de hulp van 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
T 010-233 00 00
F 010-478 20 07
E info@jbrr.nl
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Crisisinterventieteam
Voor situaties waarin een kind met spoed hulp nodig heeft.
T 010-233 00 00 (7 dagen per week 24 uur per dag)
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3.6 Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen 
(SRZ) is het samenwerkingsverband tussen de tien 
ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Het doel van SRZ 
(statuten): ‘de kwaliteit van de gezondheidszorg in de 
regio Rijnmond bevorderen op het gebied van instelling 
overstijgende zaken, alsmede al wat hiermee verband 
houdt of  daaraan bevorderlijk is’. 

Leidend in de uitwerking van dit abstract geformuleerde 
doel is voor de SRZ-bestuursleden altijd het verbeteren 
van de kwaliteit van de (ziekenhuis)zorg en het verhogen 
van de doelmatigheid voor de patiënten in de regio 
Rijnmond. De ziekenhuisbesturen stellen met elkaar vast 
waar samenwerken een meerwaarde heeft als het gaat om 
het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

De ziekenhuizen hebben in het kader van signalering van 
kindermishandeling en huiselijk geweld een aantal taken, 
die ieder ziekenhuis zelf  intern heeft geregeld. Voor het 
contact met externe partijen zijn de volgende procedures 
afgesproken. 

3.6.1 Hoe werken de ziekenhuizen met de 
meldcode? 
De ziekenhuizen volgen intern de stappen die 
zijn opgenomen in het in 2009 ontwikkelde 
implementatiedocument. Wanneer deze interne procedure 
leidt tot contact met VTRR worden de afspraken, zoals 
in dit werkdocument en in de KNMG-code vastgelegd, 
gevolgd12. 

Aanspreekpunt per ziekenhuis
Binnen elk ziekenhuis is de (medisch) coördinator 
kindermishandeling en huiselijk geweld het eerste 
aanspreekpunt voor de externe partijen. De taken 
die in ieder ziekenhuis moeten worden uitgevoerd 
zijn vastgesteld. Over de manier waarop deze 
taken per ziekenhuis zijn gebundeld, over één of  
meerdere personen, wordt per ziekenhuis besloten. 
Meerdere ziekenhuizen werken met coördinatoren 
en aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 
kindermishandeling. In bijlage 6 zijn alle contactpersonen 
per ziekenhuis opgenomen. 

Informeren huisarts
De behandelend specialist informeert de betreffende 
huisarts (indien bekend) over het feit dat een melding 
wordt gedaan. Ook wanneer verwijzing naar de 
hulpverlening plaatsvindt wordt dit aan de huisarts 
gemeld. De behandelend specialist informeert de 
betreffende huisarts (indien bekend) schriftelijk, dat er 
sprake is van huiselijk geweld binnen het gezin indien een 
volwassen slachtoffer geen toestemming geeft voor het 
doen van een melding. 

Medisch dossier
De behandelend specialist is verantwoordelijk voor het 
vastleggen van alle processtappen in het medisch dossier. 

Dit gebeurt objectief, concreet en feitelijk. Het medisch 
dossier is uitsluitend voor intern gebruik. Het dossier kan 
niet worden gedeeld.

3.6.2 Contact SRZ
Joke van der Waal
Rivium Quadrant 90 (gebouw E)
2909 LC  Capelle aan den IJssel
T 06-41 01 17 01
E info@stichting-srz.nl

3.7 Het LECK

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling 
(LECK) is het eerste centrum dat geïntegreerde 
kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise 
en zorg aanbiedt aan kinderen bij wie op basis van 
bevindingen bij lichamelijk onderzoek een vermoeden 
van kindermishandeling bestaat. Het LECK wil hiermee 
bijdragen aan de bescherming van kinderen, mede door 
nauwe samenwerking met andere organisaties. Het LECK 
is op 31 oktober 2014 opgericht door het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam, het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

3.7.1 Wat doet het LECK?
Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen 
en forensisch artsen die dagelijks kinderen beoordelen bij 
wie een vermoeden van kindermishandeling speelt. Het 
LECK maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden 
niet alleen gebruik van kinderartsen en artsen met 
forensische expertise, maar ook van de expertise van 
andere specialisten met specifieke medische kennis, 
die noodzakelijk kan zijn om letsels te onderscheiden 
van (zeldzame) aandoeningen. Deze gecombineerde 
beoordeling zorgt ervoor dat de diagnostiek voldoet aan 
de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd 
worden geduid. Alle hiervoor benodigde disciplines zijn in 
het LECK vertegenwoordigd. 

3.7.2 Wat biedt het LECK?
Het LECK biedt gecombineerde kindergeneeskundige 
diagnostiek en zorg, en letselduiding. Het kan gaan om 
een (anoniem) advies of  een beoordeling van een patiënt. 
Het LECK kan 24 uur per dag worden geraadpleegd door 
medische professionals zoals huisartsen, kinderartsen (en 
andere specialisten) en vertrouwensartsen.

3.7.3 Contact
Contactpersoon: 
Marjo Affouritit: 
T 010-704 07 04 
E m.affourtit@erasmusmc.nl
Bereikbaarheid LECK: T 0900-444 54 44
www.leck.nl

 

12  Nog te ontwikkelen toekomstige wetgeving over dit onderwerp kan vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de huidige afspraken in dit werkdocument.
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3.8 Het Jeugdbeschermingsplein

Gemeenten zijn vanaf  2015 verantwoordelijk voor alle hulp, 
ondersteuning en zorg aan jeugdigen en hun ouders. Dit 
geldt voor zowel het vrijwillig als gedwongen kader. In 
Rotterdam is hiervoor het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 
ingericht (NRJ). Het Jeugdbeschermingsplein (JB-plein) is 
hier een onderdeel van. 

3.8.1 Wat doet het JB-plein?
Het JB-plein is er voor gezinnen met kinderen 0-18 jaar 
waarover ernstige zorgen bestaan over de veiligheid en 
waarbij de ontwikkeling van kinderen wordt belemmerd. De 
ouders willen of  kunnen in  deze situatie geen verandering 
brengen. Er is daarom meer nodig dan vrijwillige hulp én 
de problematiek vraagt om een multidisciplinaire aanpak. 
De focus ligt op het vroegtijdig aanbieden van de juiste 
en passende zorg, het versterken van de omgeving en het 
netwerk van het kind en het gezin.  

De werkwijze kenmerkt zich door:

1. Een geïntegreerde aanpak en één contactpersoon.
2. Snelle hulpverlening, samen met het gezin.
3. Eenduidig melden van signalen.
4. Focus op drang, dwang waar nodig.

3.8.2 Hoe werkt het JB-plein?

Melding
Alle hulpverleners en andere professionals kunnen hun 
zorgen over een jeugdige of  een gezin direct melden 
bij het JB-plein. Het gaat hierbij om ernstige zorgen 
over de veiligheid van kinderen. Bij vermoedens van 
kindermishandeling volgt een melding bij VTRR (zie 3.1). 
Het aanmelden gebeurd via het aanmeldingsformulier (zie 
bijlage). 

Jeugdbeschermingstafel
De Jeugdbeschermingstafel (JB-tafel) komt elke dag 
bijeen om meldingen te bespreken. Aan de JB-tafel zit 
een vaste kern van vertegenwoordigers vanuit diverse 
expertises. 

Drie manieren van aanpak 
JB-tafel kan kiezen voor: 
- (voortzetting van de) vrijwillige hulp;
- een drangaanpak (vrijwillige hulp onder voorwaarden);
- een dwangaanpak.

Als vrijwillige hulp niet (meer) mogelijk is stuurt de JB-tafel 
waar mogelijk aan op een drangaanpak. De vrijwillige 
hulp gaat door maar is niet langer vrijblijvend. Als de 
situatie zo ernstig is dat de veiligheid van een kind in het 
geding is, wordt direct voor een dwangaanpak gekozen. 
In dat geval zal de Raad voor de Kinderbescherming 
een onderzoek doen. Na onderzoek kan de kinderrechter 
een civielrechtelijke maatregel opleggen, zoals een 
ondertoezichtstelling (OTS), al dan in combinatie met een 
machtiging uithuisplaatsing of  een voogdijmaatregel. 

Jeugdbeschermingsteam
Als de melding leidt tot een drang- en dwangaanpak stelt 
de JB-tafel voor het gezin een JB-team samen. Ook wordt 
een casusregisseur benoemd. Samen met het gezin wordt 
binnen vijf  werkdagen een voorlopig plan van aanpak 
opgesteld. In het plan staat beschreven welke maatregelen 
er genomen moeten worden om de veiligheid van het kind 
te waarborgen. Zowel bij de drang- als de dwangaanpak 
start binnen vijf  werkdagen een hulptraject. 

JB-tafel  

melding  

Jeugd-
beschermings

team  
incl.  gezin  
JB-team  

vrijwillig  
kader/  
drang  

Uitspraak  

rechter  

Kinder  
beschermings  

maatregel  

drang  
dwang  

Terug  naar  vrijwillig  kader  

3.8.3 Contact
W www.rotterdam.nl/jeugdbeschermingsplein
E jeugdbeschermingsplein@rotterdam.nl

3.9 Aanpak Zwanger & Verslaafd

Wanneer een zwangere vrouw verslaafd is aan alcohol 
of  (hard)drugs loopt zij en ook haar ongeboren kind 
ernstige risico’s op complicaties en zijn er duidelijke 
zorgen over de verdere ontwikkeling van het kind na de 
bevalling. Om die reden is er in Rotterdam een protocol 
zwanger en verslaafd opgesteld. In dit protocol hebben 
de Raad voor de Kinderbescherming, Bouman GGZ, 
ErasmusMC en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 
afspraken gemaakt om de veiligheid van moeder en kind 
te waarborgen. Dit protocol is als bijlage toegevoegd. 

3.9.1 Hoe werkt het protocol?
Als er duidelijke signalen of  vermoedens zijn van 
verslaving bij een zwangere vrouw kan dit direct worden 
gemeld aan de Raad voor Kinderbescherming. De 
melding kan ook plaatsvinden bij het Meldpunt Zwanger 
& Verslaafd van Bouman GGZ. Na melding wordt de 
casus besproken op het Jeugdbeschermingsplein 
(zie 3.5) en wordt een casusregisseur aangesteld en 
wordt de casus verder opgepakt door het kernteam 
Zwanger & Verslaafd. Het casusregisseur zorgt voor 
afstemming met het jeugdbeschermingsteam. In bijna 
alle zaken is er sprake van een drangaanpak en volgt een 
jeugdbeschermingsmaatregel.
 
3.9.2 Contact
Meldpunt Zwanger & Verslaafd
Pieter de Hoochweg 14
3024 BH, Rotterdam
T: 088-230 34 08
E: zwangeren@boumanggz.nl

13  Gebruik Meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg (LHV 2008)
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3.10 LHV Huisartsenkring district Rotterdam

3.10.1 Wat doet de LHV?
De huisartsenkring district Rotterdam behartigt de 
belangen van de huisartsen in de regio Rotterdam, en 
maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV). Naast de belangenbehartiging zijn ledenservice, 
regionale beleidsvorming, visieontwikkeling en regionale 
vertegenwoordiging van huisartsen in de regio belangrijke 
doelstellingen. In het district zijn 700 huisartsen werkzaam 
waarvan er 572 lid zijn van de LHV. 

3.10.2 Hoe werkt de LHV?

Werken met de meldcode
De huisarts heeft een sleutelpositie binnen de 
gezondheidszorg. Als eerste toegang, verwijzer naar 
specialistische zorg en als dossierhouder. De huisarts 
heeft de regie over de eerstelijnszorg voor het kind en de 
ouders die hij in behandeling heeft. Als gezinsarts heeft hij 
als een van de weinige hulpverleners contact met het hele 
gezin. Hij kan en moet ook een verband leggen tussen 
gezinsleden door dossiers te koppelen, en tijdens het 
consult systematisch aandacht te hebben voor het belang 
en de persoonlijke context en omstandigheden van het 
kind en diens ouders of  verzorgers13. Als dossierhouder is 
het voor de huisarts belangrijk om optimaal geïnformeerd 
te worden door ander partijen, over signalen, vermoedens 
en (eventuele) acties en meldingen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Dit geldt voor partijen binnen de 
medische keten maar ook voor hulpverlenende partijen 
daarbuiten, zoals jeugdzorg en het maatschappelijk werk. 

Huisartsen zijn formeel verbonden aan de Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling van de KNMG. 
Voor de huisartsen heeft de KNMG een praktisch 
stroomschema ontwikkeld (zie bijlage). De huisarts volgt 
de stappen van de KNMG-meldcode.
  
Implementatie
Om de meldcode te implementeren en te zorgen 
voor een optimale toepassing heeft de LHV, in 
samenwerking met de VHN en de Next Page verschillende 
e-learningsmodellen ontwikkeld. 
Vanuit de LHV Academie worden cursussen over 
het thema huiselijk geweld en kindermishandeling 
aangeboden. Op diverse manieren wordt met huisartsen 
gecommuniceerd over de aanpak. Zo is er aandacht voor 
het onderwerp op de huisartsbeurs en op de website van 
de kring. 

Delen van informatie
De huisarts ontvangt als dossierhouder informatie over 
een melding of  een vermoeden van kindermishandeling 
en/of  huiselijk geweld van andere zorgprofessionals. 
Ook benaderen zorgprofessionals de huisarts voor 
consultatie en advies. Het delen van informatie tussen 

14  Jaarverslag AZRR, 2014

15  KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

16  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

17  Landelijk Protocol Ambulancezorg 8. (2014). Ambulance Zorg Nederland. 

zorgprofessionals is toegestaan wanneer zij allen een 
directe betrokkenheid hebben met de patiënt. De huisarts 
voegt informatie van derden toe aan het dossier en tracht 
met deze informatie een juiste inschatting te maken van 
de situatie. De huisarts zal hier dan, in overleg met de 
betrokken zorgprofessional(s) en indien nodig, gepaste 
actie op ondernemen. 

Patiëntendossier
In het dossier worden gegevens vastgelegd over de 
vermoedens en het handelen van KM/HG. Dit dossier 
wordt niet met derden gedeeld.  

Aandachtsfunctionarissen
De LHV werkt aan het aanstellen van aandachtsartsen 
of  ambassadeurs. Dit in lijn met de opzet vanuit de HAP 
Rijnmond en de AZRR. Er is een landelijk kernteam 
aanpak kindermishandeling opgericht, om ervaringen in 
verschillende regio’s uit te wisselen en best practices over 
te kunnen nemen. 

3.10.3 Contact
Janine van Es, regionaal beleidsmedewerker
Regiobureau West-Nederland
Schorpioenstraat 278, 3067 KW Rotterdam
T 010-286 27 01
M 06-15 88 48 53
E j.van.es@lhv.nl 
W www.rotterdam.lhv.nl

3.11 AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is 
verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio 
Rotterdam-Rijnmond. Met 38914  medewerkers is AZRR 
op vele fronten actief  en werkt zij samen met diverse 
ketenpartners. In 2014 heeft AZRR aan 104.542 patiënten 
zorg geboden. 

3.11.1 Wat doet de AZRR?
AZRR is ook actief  bij het signaleren en oppakken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 2012 
werkt de organisatie met een regionaal protocol en 
zijn zes aandachtsfunctionarissen aangesteld, om de 
route van signaleren en melden goed te laten verlopen. 
Aangezien geconstateerd werd dat, ondanks dit protocol, 
de aandachtsfunctionarissen en scholing, het aantal 
meldingen (in verhouding met andere regio’s) achterbleef, 
is gekozen voor een nieuwe strategie. Met ingang van 1 
januari 2016 zullen twee coördinatoren zich twaalf  uur 
per week enkel bezig houden met het beleid over huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
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3.11.2 Hoe werkt de AZRR?

Werken met de meldcode
AZRR is formeel gebonden aan de meldcode van de 
KNMG15 en van de VenVN16. Daarnaast heeft AZRR 
een landelijk protocol17(zie bijlage) en is begin 2016 
een regionale werkinstructie gepresenteerd voor het 
werken met de meldcode, wanneer er vermoedens zijn 
van kindermishandeling of  huiselijk geweld. De reden 
voor deze directe zorgmelding is de geringe tijd en het 
eenmalig karakter van het contact met de patiënt en de 
(eventuele) betrokkenen op de plaats van het incident. 

De ambulancemedewerkers hanteren drie 
stroomschema’s, een voor kindermishandeling, een 
voor huiselijk geweld en een voor de kindcheck bij 
volwassen patiënten met intoxicaties, ernstige psychische 
problematiek en situaties van huiselijk geweld (zie 
bijlage). Bij elk vermoeden kan de coördinator worden 
geraadpleegd voor advies, of  kan er direct een melding 
worden gemaakt. Samen met de regionale werkinstructie 
zal, in overleg met VTRR, begin 2016 een nieuw 
meldformulier worden geïmplementeerd, waarbij niet 
langer telefonisch wordt gemeld, maar schriftelijk. 

Verwerking van gegevens, delen van informatie
AZRR informeert de betrokkenen over het doen van een 
melding. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien er 
een risico is op escalatie. Gegevens worden vastgelegd in 
het schriftelijke meldingsformulier dat gezamenlijk met het 
ritformulier wordt bewaard. Op het ritformulier worden de 
feiten van het incident/letsel beschreven. 

Samenwerking Spoedeisende Hulp 
Bij een overdracht op de spoedeisende hulp (SEH) worden 
verontrustende signalen gedeeld. Zowel AZRR als de 
verschillende SEH’s volgen hun eigen route. 

Informeren huisarts
Wanneer de patiënt wordt vervoerd naar een ziekenhuis 
zal de eigen huisarts via het ziekenhuis op de hoogte 
worden gesteld. Bij een patiënt die na een inzet thuis kan 
blijven, wordt de eigen huisarts mondeling geïnformeerd 
tijdens de overdracht. Bij avond-, nacht- en weekenduren 
wordt de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost 
geïnformeerd. 

Coördinatoren Huiselijk geweld en kindermishandeling
AZRR werkt met twee coördinatoren. Deze hebben 
specifieke deskundigheid op het terrein van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. De coördinatoren 
zijn intern aanspreekpunt voor advies en zetten meldingen 
door naar VTRR. Zij zijn degenen die een terugkoppeling 
ontvangen van VTRR over het verloop van onderzoek of  
het doorzetten naar verdere hulpverlening. 
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving 
van regelgeving, voor het scholen en alert houden 
van medewerkers en voor het ontwikkelen van beleid 
over ouderenmishandeling en geweld ten gevolge van 
schadelijke traditionele praktijken. 

3.11.3 Contact:
Coördinatoren: 
Miranda Van der Windt 
E kmhg@azrr.nl
Annelies Van Willigenburg
E avanwilligenburg@azrr.nl

Breslau 2, 2993 LT Barendrecht
T 0180-64 33 00

3.12 Huisartsenpost Rijnmond

De Huisartsenpost Rijnmond (HAP) verzorgt de 
bereikbaarheidsdiensten voor de huisartsen in de 
regio Rijnmond. Ruim één miljoen inwoners in dit 
verzorgingsgebied kunnen buiten kantoortijden terecht 
bij vijf  vestigingen. In totaal zijn circa 450 huisartsen, 200 
waarnemers, 150 assistentes en 20 stafmedewerkers 
werkzaam bij de huisartsenpost Rijnmond. Het is daarmee 
een van de grootste posten in Nederland. 

3.12.1 Hoe werkt de HAP-Rijnmond? 

Werken met de Meldcode HG/KM
De HAP is formeel verbonden aan de KNMG-meldcode 
voor kindermishandeling en huiselijk geweld (mei 2013). 
Deze meldcode is aangepast aan de landelijke modelcode 
en is daarom breder dan alleen kindermishandeling. In 
2014 werkt de HAP aan een doorontwikkeling om ook de 
aanpak huiselijk geweld beter vorm te geven. 

De artsen op HAP ontvangen, evenals de SEH’s van 
ziekenhuizen, patiënten met een acute zorgvraag 
die maar kort, veelal eenmalig, op consult komen. In 
relatief  korte tijd moeten signalen worden opgepakt 
en doorgezet voor een eventuele melding. Gelet op dit 
werkproces heeft de HAP een duidelijke en vrij grondige 
procedure ingericht waarbij men, per post, werkt met een 
aandachtsfunctionaris. Alle patiënten onder de achtten jaar 
die op de huisartsenpost terechtkomen worden standaard 
onderworpen aan de sputovamo. Betrokkenen worden 
hierover, onder meer via een folder, geïnformeerd. Indien 
er daarna sprake is vermoedens van kindermishandeling 
volgt de verdere route meldcode. In complexe gevallen 
worden betrokkenen doorverwezen naar de SEH van 
het ziekenhuis of  de kinderarts. Wekelijks bekijkt de 
aandachtsarts kindermishandeling, in overleg, of  er een 
melding moet plaatsvinden bij VTRR. Ook vindt tijdig 
consultatie plaats.

Implementatie
De implementatie van bovengenoemde procedure is 
op diverse momenten aan huisartsen en assistenten 
gecommuniceerd. De procedure is regulier onderdeel van 
het digitale kwaliteitsmanagementsysteem en wordt als 
zodanig toegepast. Er vindt wekelijks een check plaats op 
opgepakte signalen en de manier waarop is gehandeld. 
Patiënten van de HAP worden via een folder geïnformeerd 
over de aanpak. 
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Delen van informatie
De vaste huisarts wordt bij vermoedens van 
kindermishandeling geïnformeerd door de 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld. In overleg worden de zorgsignalen besproken en 
bekeken wie welke actie onderneemt. 

Bij vermoedens van kindermishandeling kan consultatie 
plaatsvinden met de SEH van het ziekenhuis 
en de dienstdoende kinderarts, of  coördinator 
kindermishandeling en huiselijk geweld. VTRR wordt 
eveneens regelmatig geconsulteerd bij vermoedens van 
kindermishandeling. Dit kan ook leiden tot een melding. 

Aandachtsfunctionarissen:
Per huisartsenpost is een aandachtsfunctionaris voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling aangesteld. 

3.12.2 Contact
Coördinator:
Aletta Muller

Huisartsenpost  SFG
Kleiweg 500
3045 EA Rotterdam
T 010-466 95 73
M 06-43 35 48 64
E a.muller@haprijnmond.nl

3.13 KNOV, kring Rotterdam-Rijnmond

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen) is van en voor (klinisch) verloskundigen. 
Zij zijn autoriteit op het gebied van verloskundige 
zorg en een gezond verloop van de periode rondom 
zwangerschap en bevalling. De KNOV staat voor- en streeft 
naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar 
partner en (ongeboren) kind. Dat willen we bereiken door 
(klinisch) verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en 
hun belangen te behartigen.

3.13.1 Wat doet de kring?
De Verloskundigen Kring Rijnmond vertegenwoordigt 
de verloskundigen in de regio Rotterdam-Rijnmond. De 
verloskundigenkring heeft een duidelijke positie binnen de 
geboortezorg in de regio en staat voor laagdrempelige, 
toegankelijke en kwalitatief  hoogwaardige verloskundige 
zorg in de regio Rijnmond. Verloskundigen zijn dé 
professioneel begeleiders van de fysiologie rondom 
zwangerschap, bevalling en kraambed. In de regio 
Rijnmond zijn 130 verloskundigen bij de kring aangesloten. 

3.13.2 Hoe werken de verloskundigen?

Werken met de meldcode
Verloskundigen zijn verbonden aan de meldcode van 
de eigen beroepsvereniging KNOV. De kring Rijnmond 
zet zich, als regionaal onderdeel van het KNOV, in om 
de professionaliteit te waarborgen door kwaliteit en 
deskundigheid te bevorderen. In het verlengde hiervan 
zet de kring zich in om de meldcode kindermishandeling 

en huiselijk geweld bij haar leden onder de aandacht te 
brengen, te zorgen voor een gedifferentieerd aanbod aan 
deskundigheidsbevordering en de samenwerking in het 
kader van huiselijk geweld te stimuleren. 

Verloskundigen, bekend met de meldcode, handelen 
conform de stappen en werken hierin samen met andere 
partijen in de pre- en postnatale zorg. Zo is er aandacht 
geweest voor de samenwerking tussen kraamzorg, het 
Geboortecentrum van het Sophia Kinderziekenhuis en 
verloskundigen. 
Vanuit optimale ketenzorg informeert de verloskundige de 
huisarts en is er een samenwerking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, meer specifiek het consultatiebureau. 
Programma’s zoals pre- en voorzorg kunnen, in gevallen 
waarbij extra psychosociale ondersteuning wenselijk is, 
worden ingezet. 

Implementatie
De Verloskundigen Kring Rijnmond implementeert, 
mede in het kader van het bevorderen van kwaliteit en 
professionaliteit, het signaleren en handelen inzake de 
KNOV-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Zij doen dit voor een deel vanuit de Intercollegiale Toetsing 
Verloskundigen. Daarnaast worden verloskundigen en 
andere zorgprofessionals in de geboortezorg voorgelicht 
via de Verloskunde Academie en worden trainingen, zoals 
e-learningsmodules, aangeboden. Voor scholing of  het 
organiseren van een symposium maakt men ook gebruik 
van de ondersteuning vanuit Zorgimpuls. 
De Kring zal, in lijn met het maken van 
samenwerkingsafspraken over het delen van informatie, 
haar leden verder structureel informeren over het handelen 
conform de te maken afspraken.  

Delen van informatie
De verloskundige in de eerstelijn informeert en 
consulteert de huisarts waar nodig bij signalen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. De huisarts wordt 
altijd op de hoogte gebracht van een melding bij VTRR. 
Binnen de ketenzorg is er tevens sprake van onderlinge 
consultatie met kraamzorg. Bij complexe casuïstiek vindt 
tevens consultatie van en eventueel een doorverwijzing 
plaats naar de gynaecoloog. Voor extra nazorg vindt een 
warme overdracht plaats met het consultatiebureau. 

Cliëntendossier
In het dossier worden gegevens vastgelegd over de 
vermoedens en het handelen van KM/HG. Dit dossier 
wordt niet met derden gedeeld.

3.13.3 Contact
Coördinator (namens de kring)
Feride Isik
Heemraadssingel 152 
3021 DK Rotterdam
T 010-456 83 69
E f.isik@verloskundigenrotterdamwest.nl
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3.14 Koninklijk Nederlands Genootschap 
Fysiotherapie  

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie 
(KNGF) is de vereniging van de Nederlandse 
fysiotherapie. Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor 
circa 23.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen 
op beroepsinhoudelijk, sociaalmaatschappelijk en 
economisch gebied. 

3.14.1 Wat doet het KNFG?

Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te 
scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede 
kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de 
gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de 
professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.
Het KNGF ondersteunt zijn leden bij het inspelen op 
veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar 
de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en 
extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de 
kwaliteit en inhoud van het vak. 

Hoeveel leden in de regio (Rijnmond)
Het KNGF heeft 1648 leden in de regio Rijnmond, 
uitgaande van de volgende gemeenten in regio Rijnmond: 
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Berkel en Rodenrijs, 
Bleiswijk, Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, 
Albrandswaard, Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, 
Westvoorne, Brielle, Rozenburg, Rotterdam.

Totaal aantal fysiotherapeuten in de regio (Rijnmond)
Landelijk gezien is meer dan tachtig procent van alle 
fysiotherapeuten lid van het KNGF. Vanuit dat gegeven zijn 
er vermoedelijk zo’n kleine tweeduizend fysiotherapeuten 
actief  in de regio Rijnmond.

Kernactiviteiten van fysiotherapeuten en relatie/rol binnen 
de eerstelijn 
Cliënten wenden zich tot een fysiotherapeut omdat 
zij problemen ervaren met het bewegen of  omdat 
zij gezondheidsproblemen ervaren, waarbij mogelijk 
beweeginterventies geïndiceerd zijn. Fysiotherapie biedt 
behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het 
optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. 
Fysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische 
rationale, doelmatigheid en doeltreffendheid, veiligheid 
en ethiek steeds aan de meest actuele wetenschappelijke 
inzichten, methoden en technieken. Therapieën waarvoor 
geen evidentie bestaat of  die niet zijn gebaseerd op 
een westerse rationale vallen buiten het domein van de 
fysiotherapie.

Fysiotherapeuten zijn werkzaam in care en in cure, in 
diverse contexten in de gezondheidzorg. Binnen de 
individuele behandeling verricht de fysiotherapeut 
handelingen die gericht zijn op geïndiceerde- en 
zorggerelateerde preventie.De fysiotherapeut is ook 
actief  in activiteiten binnen de universele en selectieve 

preventie in de publieke gezondheidszorg (vrije markt). 
Er zijn vele andere contexten waar fysiotherapeuten 
werkzaam zijn, bijvoorbeeld als docent of  lector in 
het fysiotherapieonderwijs, als wetenschappelijk- of  
praktijkgericht onderzoeker en als beleidsmedewerker 
binnen organisaties op het gebied van de 
gezondheidszorg.

3.14.2 Hoe werken de fysiotherapeuten? 

Werken met de meldcode
In het kader van de richtlijn verslaglegging wordt de 
fysiotherapeut verplicht gesteld een aantal zaken vast te 
leggen in het kader van de communicatie met a) patiënten; 
b) andere zorgverleners en collega’s; 3) zorgverzekeraars. 
Wat betreft de huisarts is dit uiteengezet in de NHG/
KNGF-richtlijn informatie-uitwisseling. Zie: https://www.
nhg.org/themas/artikelen/richtlijn-informatie-uitwisseling-
huisarts-en-fysiotherapeut. De KNGF heeft een eigen 
beroepsspecifieke meldcode ontwikkeld. De KNGF is 
actief  in het implementeren van kennis en kunde inzake de 
toepassing meldcode en de thematiek in bredere zin. 

Fysiotherapeuten en kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Wat is hun rol in de aanpak?
In feite is de rol en taak van de fysiotherapeut niet 
anders dan die van andere beroepskrachten. Wel heeft 
de fysiotherapeut een bijzondere positie, gezien het feit 
dat er veelal intensief  contact is met patiënten. Ook de 
specialisaties binnen de fysiotherapie (kinderfysiotherapie, 
bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, 
psychosomatische fysiotherapie) geven de betreffende 
fysiotherapeuten toegang tot potentieel kwetsbare 
groepen. Dit geeft hen een bijzondere positie om 
vermoedens en signalen van huiselijk geweld, 
kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of  seksueel 
misbruik in kaart te brengen en daarop actie te nemen.

Samenwerking met de huisarts
Wat betreft de meldcode wordt de fysiotherapeut 
geadviseerd om te overleggen met de huisarts en/of  
andere professionals (zie stap 4 van de stappenplan). Dit 
is echter geen verplichting.

3.14.3 Contact
Jan de Borst
E deBorst@kngf.nl
M 06-52 54 74 43

3.15 Yulius

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 
2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek 
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio 
biedt Yulius hulp aan meer dan 26.000 cliënten. Zeker 
vijfennegentig procent daarvan krijgt ambulante hulp op 
een polikliniek of  thuis. Een klein percentage is voor een 
korte tijd opgenomen op een behandelafdeling, of  verblijft 
langer in een begeleidwonenlocatie.

18  Eindrapport_forensisch-medische_expertise_aanpak_kindermishandeling (DSP-groep 2013)
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3.15.1 Hoe werkt Yulius?

Yulius heeft een eigen interne meldcode opgesteld. Deze 
bestaat uit twee delen:
- Deel 1: beschrijft de formele meldcode van Yulius en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie. 
- Deel 2: beschrijft het stappenplan voor naleving 

meldcode door medewerkers werkzaam bij Yulius.

De meldcode is in 2012 ontwikkeld en is conform de 
landelijke model-meldcode opgesteld. Daarnaast zijn er 
eigen protocollen van Yulius: over het verstrekken van 
gegevens aan derden en het privacyreglement van Yulius. 

Implementatie
Yulius heeft de eigen meldcode stevig geïmplementeerd 
in de eigen organisatie. In deel 1 van de meldcode van 
Yulius staan de inspanningen beschreven die vanuit 
ieders verantwoordelijkheid binnen de organisatie worden 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om het aanbieden en volgen 
van deskundigheidsbevordering zoals trainingen en 
voorlichtingen, het werken met aandachtsfunctionarissen 
en de integratie van de meldcode in het algemeen 
instellingsbeleid. 

Delen van informatie
De vaste huisarts van een cliënt kan bij vermoedens 
van kindermishandeling en/of  huiselijk geweld door de 
verantwoordelijk behandelaar worden geconsulteerd. 
Ook kan de behandelaar, indien dit conform de stappen 
meldcode is en dit is geïndiceerd, de huisarts informeren. 
Verder wordt bij een melding informatie gedeeld met 
VTRR. Het delen van informatie is onderdeel van de 
stappen meldcode en de modelafspraken over het delen 
van informatie.

Aandachtsfunctionarissen
Yulius heeft zeven aandachtsfunctionarissen. Zij 
ondersteunen de medewerkers bij het werken met 
de meldcode, opereren als vraagbaak en kunnen de 
coördinatie rond de route meldcode op zich nemen. Zij 
zien hierbij toe op zorgvuldig handelen en kwaliteit, ook 
door achteraf  het handelen te evalueren. Ook hebben de 
functionarissen een directe lijn met het VTRR en monitoren 
zij het gebruik van de meldcode. 

3.15.2 Contact
Voor meer informatie over het werken met de meldcode 
door Yulius kan contact worden opgenomen met Mirjam 
van Dongen, contactpersoon huiselijk geweld en 
kindermishandeling Yulius. 

Contactpersoon: 
Mirjam van Dongen
T 06-20290204
E M.vanDongen@Yulius.nl

 

3.16 Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond 

De Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) is 
een regionale organisatie op het terrein van forensisch-
medische zorg en onderzoek. De FARR werkt in opdracht 
van politie-eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie 
Rotterdam en zet onder andere ten behoeve van een 
gerechtelijk onderzoek haar expertise in. Voor het duiden 
van letsel bij kindermishandeling en huiselijk geweld is er 
echter, buiten het strafrechtelijk circuit, een grote behoefte 
aan forensisch-medische deskundigheid18. Daarom is 
het inwinnen van forensische expertise in de meldcode 
opgenomen. Toch maken weinig zorgprofessionals gebruik 
van deze mogelijkheid, vaak omdat men onbekend is 
met de mogelijkheden hiertoe, of  omdat men letsel zelf  
onvoldoende signaleert. 
De FARR wil om die reden een bijdrage leveren aan het 
vergroten van kennis en vaardigheden bij het onderkennen 
van kindermishandeling en het bieden van advies en 
consult bij het duiden van letsel. Zorgprofessionals kunnen 
de FARR benaderen voor advies en consult. Daarnaast 
biedt de FARR voorlichting en scholing aan. 
 
3.16.1 Hoe werkt de FARR?

Inwinnen van advies en consult
De FARR is 24 uur per dag te bereiken voor advies en 
consult inzake letsel kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Er zijn te allen tijde twee forensisch artsen in 
actieve dienst met één ervaren achterwacht.
Meerdere artsen bij FARR hebben aanvullende scholing 
gevolgd op het gebied van kindermishandeling.

Aanvraag voor letselonderzoek
De FARR kan snel onderzoek naar letsel verrichten op 
basis van lichamelijk onderzoek, maar eventueel ook op 
basis van foto’s. Dit onderzoek kan in een vroeg stadium 
richting geven aan het verder te volgen beleid. De FARR 
kan indien gewenst voor doorverwijzing zorg dragen. 

3.16.2 Contact
Contactpersoon:
Koos van Leeuwen
Rozenlaan 115
3051 LP Rotterdam
T 010-244 71 8
F 010-244 71 83
E info@farr.nl 
www.farr.nl
24-uurs bereikbaarheid voor professionals: 
T 010-477 86 61

 
3.17 Parnassia Groep

De Parnassia Groep is een ggz-instelling die onder meer 
actief  is in de Stadsregio Rijnmond en omstreken. De 
Parnassia Groep op opgebouwd uit zorgbedrijven met 
een eigen specialisatie of  doelgroep. De zorgbedrijven 

19  Lucertis: kinder- en jeugdpsychiatrie; Bavo Europoort: psychiatrie voor volwassenen en ouderen; PsyQ: 8 psycho-medische programma’s voor volwasse-

nen; i-psy: interculturele psychiatrie; Indigo: kortdurende hulp in en om huisartsenpraktijken; Palier: forensische psychiatrie; Brijder: verslavingszorg

20  De Antes voert de merken: Boumanggz, Delta, Youz, Sprink en beschikt over het meldpunt Zwanger en Verslaafd
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ondersteunen en versterken elkaar: zij werken samen 
vanuit de eigen expertise, ten behoeve van patiënten/
cliënten en gezinnen/systemen.
In Rijnmond voert de Parnassia Groep de merken Lucertis, 
Bavo Europoort, PsyQ, i-psy, Indigo, Palier en Brijder.19

3.17.1 Hoe werkt de Parnassia Groep?

Meldcode HG/KM
De Parnassia Groep heeft een eigen meldcode 
geïmplementeerd die aansluit bij de landelijke meldcode. 

Implementatie
Leidinggevenden en medewerkers zijn getraind met 
behulp van e-learning en het elektronisch patiëntendossier 
(EPD) is aangepast. Om professionals te ondersteunen 
is er een app ontwikkeld. Deze app behandelt de vijf  
stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct 
met de juiste instanties in contact te treden.
De teams beschikken over een aandachtsfunctionaris. Op 
groepsniveau biedt een specialistenteam huiselijk geweld 
(incluis ouderenmishandeling) en kindermishandeling 
inhoudelijke ondersteuning. Het is een aanspreekpunt voor 
medewerkers en leidinggevenden voor inhoudelijke vragen 
en/of  het bespreken van casuïstiek.

Delen van informatie
De huisarts van een cliënt wordt bij vermoedens van 
kindermishandeling en/of  huiselijk geweld geconsulteerd. 
Bij een melding aan VTRR wordt de huisarts standaard 
geïnformeerd. Ook wordt bij een melding informatie 
gedeeld met VTRR. Het delen van informatie is onderdeel 
van de meldcode.

Aandachtsfunctionarissen
De teams van de Parnassia Groep beschikken over 
aandachtsfunctionarissen die als vraagbaak fungeren 
voor de medewerkers en hen ondersteunen. Groepsbreed 
fungeert het bovengenoemde specialistenteam. 
Groepsbrede coördinatoren monitoren de implementatie. 

3.17.2 Contact
Contactpersoon:
Jaantje Breuseker 
Carnissesingel 51 3083 JA Rotterdam
T 088-358 53 51. 
Oud-Beijerland T 088-358 87 26
E j.breuseker@lucertis.nl

3.18 Antes

Antes20 is een organisatie op het terrein van geestelijke 
gezondheid en welzijn. De zorgondernemingen Bouman, 
Delta en Youz behandelen mensen met een verslaving en/
of  psychiatrische aandoening (gespecialiseerde ggz). 
Sprink is de gezonde balanscoach voor alle mensen die 
gezond en vitaal (willen) zijn en blijven (basis ggz). Antes 
is actief  in de regio Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht, de 
Drechtsteden en op de Zuid-Hollandse eilanden.

3.18.1 Hoe werkt Antes?

Werken met de meldcode
Professionals in de ggz moeten conform wetgeving 
verplicht werken met een meldcode, indien zij vermoedens 
hebben van huiselijk geweld of  kindermishandeling. Deze 
meldcode vraagt van professionals dat zij bij aanwijzingen 
van mogelijk huiselijk geweld of  kindermishandeling direct 
actie ondernemen om na te gaan of  er daadwerkelijk 
sprake is van huiselijk geweld of  kindermishandeling. 
Vervolgens moeten zij onmiddellijk stappen ondernemen 
die er toe leiden dat op de kortst mogelijke termijn hulp 
wordt geboden aan slachtoffers en, al dan niet in een 
strafrechtelijk kader, hulp wordt geboden aan plegers én 
dat zij zoeken naar wegen die er toe leiden dat het geweld 
stopt.
Een patiënt doorloopt diverse fases in zijn behandeling. 
Ook kan hij/zij verschillende vormen van zorg binnen 
Bouman GGZ ontvangen. Vaak tegelijkertijd, soms 
opeenvolgend. De patiënt heeft te maken met 
verschillende beroepskrachten. In de handleiding 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 
zorgvorm uitgewerkt wie welke handelingen uitvoert in 
de aanpak van  huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De verantwoordelijkheid voor het melden is belegd bij het 
Multidisciplinair overleg. 
 
Voorop staat dat medewerkers cliënten vragen naar de 
veiligheid van kinderen en anderen in de thuissituatie. En 
dat als er vermoedens zijn van of  er daadwerkelijk huiselijk 
geweld of  kindermishandeling gepleegd is of  wordt, de 
medewerker van Bouman GGZ de meldcode toepast. De 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt 
het handelen van de beroepskracht die signalen opvangt 
centraal. 
Naast het proces van het melden is het belangrijk 
dat structureel ingebed is dat er gemeld wordt. De 
projectleider Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
draagt zorg voor implementatie omtrent de meldcode, 
de kindcheck en het gebruik van de verwijsindex (SISA). 
Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor de 
scholing, up to date informatie verstrekking en contacten 
omtrent dit onderwerp in de regio. Per directie zijn er 
5 aandachtsfunctionarissen, die binnen hun directie 
beschikbaar zijn voor casuïstiek besprekingen en het 
thema actief  houden op de werkvloer. Daarnaast word 
ernaar gestreefd dat alle medewerkers de verwijsindex 
kunnen gebruiken. Jaarlijks word er intern een jaarverslag 
gepresenteerd met betrekking tot gebruik verwijsindex, 
uitvoeren kind check en doorlopen meldcode. 

Onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is de kind-check. Dat betekent dat 
professionals moeten nagaan of  er kinderen in het gezin 
zijn. Wanneer er kinderen in het gezin zijn, moet de 
medewerker met zekerheid vaststellen of  de veiligheid 
van deze kinderen gewaarborgd is. Is dit niet het geval, 
dan worden de stappen van de meldcode doorlopen. 
Is de veiligheid niet in directe zin in gevaar, maar zijn er 
wel zorgen rondom een kind dan zal een signaal in de 
verwijsindex worden afgegeven.
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Implementatie
Iedere medewerker is geschoold in het afnemen 
van de kind-check, het gebruik van de verwijsindex 
(SISA) en het gebruik van de meldcode. Het gaat 
daarbij om behandelaars, verblijfsmedewerkers, 
activiteitenbegeleiders, ambulante woonbegeleiders, 
medewerkers bemoeizorg, psychiaters, outreachende 
zorg maar ook receptiemedewerkers. Dit is een jaarlijks 
terugkerende scholing, die wordt ondersteund met 
een e-learning module en up to date informatie via het 
intranet. Dit betekent dat iedere medewerker een signaal 
kan afgeven in de verwijsindex en iedere medewerker 
een melding kan doen bij VTRR, beide in overleg met de 
behandelverantwoordelijke. Zowel daders als slachtoffers 
van huiselijk geweld of  kindermishandeling worden 
gemeld. (Het vermoeden) of  iemand dader of  slachtoffer 
is wordt geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier 
(EPD). De signalen worden collegiaal besproken, 
of  eventueel met de aandachtsfunctionarissen of  
projectleider. In het MDO, of  met de leidinggevende, wordt 
besproken of  het doen van een melding gepast is. Dit 
besluit wordt met redenen omkleed vastgelegd in het EPD. 
De voorgenomen melding wordt besproken met de patiënt. 
Wanneer het niet mogelijk is om de melding met de patiënt 
te bespreken, dan wordt de melding anoniem gedaan 
(conform de landelijke afspraken). In het EPD worden 
aangegeven waarom het niet besproken kon worden.

De medewerker of  manager behandelzaken geeft een 
signaal af  in de verwijsindex (SISA) en/of  meldt per 
telefoon de situatie bij VTRR. In dit meldingsgesprek komt 
aan de orde welke stappen de hulpverlener zelf  kan zetten 
om de patiënt te helpen en het geweld of  de mishandeling 

te stoppen. De melding wordt op naam gedaan. Als hier 
zwaarwegende redenen voor zijn kan hiervan worden 
afgeweken en alleen de naam van de organisatie worden 
ingevuld. 

De medewerker bespreekt met het slachtoffer de 
mogelijkheid om aangifte te doen. De procedure wordt 
toegelicht. In het volgende contact gaat de medewerker na 
of  de aangifte is gedaan. Indien nodig zal de behandelaar 
van de patiënt, deze helpen bij het doen van een aangifte. 
In het elektronisch patiënten dossier neemt de melder tekst 
op, dat geadviseerd is aangifte te doen. 
Alle medewerkers van Antes wordt de verplichte face 
to face training HG/KM aangeboden, zodat iedere 
medewerker op de hoogte is van de meldcode.

Delen van informatie
Het delen van de informatie is conform werkafspraken 
aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg.
 
3.18.2 Contact
Het hoofd behandelzaken is de contactpersoon voor de 
individuele melding. Voor overige informatie, beleidszaken 
en opschaling kunt u contact opnemen met de 
projectleider HG/KM.

Jolanda Kostense
Albrandswaardsedijk 74
3172 AA, Poortugaal
T 010-503 14 37
E j.kostense@antesgroep.nl
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4. Opschaling

In dit werkdocument zijn de (wettelijke) taken van de bij 
kindermishandeling en huiselijk geweld betrokken partij-
en vastgelegd. De bij de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling betrokken partijen hebben de intentie 
met elkaar invulling te geven aan de gemaakte samenwer-
kingsafspraken. Dit om te komen tot een sluitende aan-
pak rondom de problematiek van kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Ondanks deze samenwerkingsafspraken 
en ondanks de individuele inzet van de professionals om 
volgens deze afspraken te werken, kunnen zich - door het 
gevoelige karakter van de casuïstiek - incidenten voordoen 
die vragen om opschaling naar een hoger beslissingsni-
veau.

De hieronder opgenomen procedure is bedoeld om 
escalatie21 te voorkomen en zo snel mogelijk een einde te 
maken aan een ongewenste situatie. Wanneer zich een 
incident voordoet worden de in paragraaf  4.2 opgenomen 
stappen doorlopen.

4.1  Definities

In het kader van de opschaling worden voor ‘opschaling’ 
de volgende definities gehanteerd.

Opschalingsprocedure
Een procedure waarin wordt beschreven hoe naar aanlei-
ding van een incident verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden worden verplaatst naar andere niveaus teneinde 
problemen sneller aan te pakken. 

Incident
Er is sprake van een incident als er in één van de aan-
gesloten organisaties binnen de (g)gz een ongewenste 
gebeurtenis plaatsvindt, die de normale gang van zaken 
verstoort en ongewenste gevolgen kan hebben. 

Onder een incident wordt verstaan het optreden van 
een ongewenste situatie, die afwijkt van de gezamenlijke 
afspraken die gemaakt zijn over de reguliere aanpak en de 
behandeling van een geval van kindermishandeling en/of  
huiselijk geweld, en die ongewenste gevolgen heeft of  kan 
hebben. 

4.2 Opschalingsprocedure

1. Er doet zich een incident voor in een instelling of  een 
praktijk rondom een melding van kindermishandeling 
en/of  huiselijk geweld.

2. De betrokken zorgprofessional en/of  leidinggevende 
beoordelen het incident en nemen het besluit op te 
schalen. Degene die overgaat tot opschaling informeert 
altijd de (medisch) coördinator of  aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk geweld van de betref-
fende organisatie (indien van toepassing).

3. De coördinator en/of  de leidinggevende gaan de ge-
volgde procedure na. 

4. De coördinator of  leidinggevende neemt contact op met 
het management van VTRR, de Raad voor de Kinder-
bescherming, het Meldpunt Zwanger & Verslaafd of  het 
CJG. In dit contact wordt gewezen op de afspraken in 
dit document en verzocht hiernaar te handelen. 

5. Indien geen vervolgactie plaatsvindt en het knelpunt 
blijft bestaan neemt de leidinggevende of  de coördina-
tor contact op met de contactpersoon of  het bevoegd 
gezag van de organisatie.

6. Het bevoegd gezag (zo mogelijk in overleg met de 
(medisch) coördinator of  aandachtsfunctionaris kinder-
mishandeling en huiselijk geweld) neemt contact op met 
bestuur/directie van de externe organisatie die in de 
voorliggende situatie het meest aangewezen is om het 
ontstane incident (mede) op te lossen.

7. Wanneer het ervaren knelpunt is opgelost vindt altijd 
terugkoppeling plaats naar de stuurgroep (hoofdstuk 
5.1).

4.3 Contactgegevens betrokken organisaties

Onderdeel van deze opschalingsprocedure vormt de aan 
dit document toegevoegde lijst met contactgegevens van 
de raden van bestuur/directies van de bij deze opscha-
lingsprocedure betrokken organisaties (hoofdstuk 6). 

4.4  Evaluatie na opgeschaald incident

Wanneer zich onverhoopt een incident heeft voorgedaan 
in een van de ziekenhuizen, waarbij is overgegaan tot 
opschaling, zal na oplossing van het incident de volgende 
procedure worden doorlopen door het betreffende zieken-
huis in samenspraak met de betrokken externe partij(en).

1. Intern wordt in de betreffende organisatie nagegaan 
waar het is misgegaan.

2. Vervolgens wordt met de betrokken organisatie(s) 
geëvalueerd. Indien mogelijk en/of  nodig worden 
aanvullende afspraken gemaakt of  worden bestaande 
afspraken aangescherpt om een soortgelijk incident in 
de toekomst te voorkomen. 

21  De opschalingsprocedure is hier beschreven voor opschaling in een ziekenhuis. De verwachting is dat andere bij dit document betrokken organisaties 

vergelijkbare modellen hanteren voor opschaling. 
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3. Alle betrokken externe organisaties bespreken de 
met een organisatie gemaakte aanvullende of  aange-
scherpte afspraken in hun eigen overleg. Hiermee leren 
organisaties van elkaar, waarmee de kans op incidenten 
afneemt. 

4. Het regionaal coördinatorenoverleg van de ziekenhuizen 
bespreekt de aanvullende of  aangescherpte afspraak 
en doet een voorstel aan het bestuurlijk overleg om hier 
een regionale afspraak van te maken. 

5. Op initiatief  van de gemeente Rotterdam komt de 
stuurgroep (zie hoofdstuk 5.1) jaarlijks bijeen in een 
bestuurlijk overleg tussen alle bij deze escalatieproce-
dure betrokken organisaties. In dit overleg kunnen onder 
meer voorstellen worden vastgesteld om aangescherpte 
afspraken regionaal in te voeren.
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5. Borging samenwerkingsafspraken

5.1 Stuurgroep

De stuurgroep komt twee keer per jaar bijeen. Aan de 
hand van complexe casuïstiek worden knelpunten 
besproken. 

Om de samenwerkingsafspraken tussen alle partijen op 
bestuurlijk-strategisch niveau te borgen wordt een stuur-
groep ingericht die één keer per jaar bijeenkomt. De stuur-
groep bespreekt onder meer de volgende onderwerpen.

1. Algemene stand van zaken aanpak signalering kinder-
mishandeling en huiselijk geweld.

2. Politiek bestuurlijke (landelijke) ontwikkelingen.
3. Evaluatie opgeschaalde incidenten.

De stuurgroep bestaat uit de volgende deelnemers:
• voorzitter SRZ
• voorzitter (dan wel afvaardiging) LHV, kring Rotterdam
• directie HAP-Rijnmond
• directie AZRR
• voorzitter KNGF
• voorzitter KNOV kring Rijnmond
• directie FARR
• voorzitter rvb Antes
• voorzitter rvb Yulius
• voorzitter rvb Bavo Europoort (voor de Parnassia groep)
• directie PGW&Z, gemeente Rotterdam
• voorzitter stuurgroep VTRR
• voorzitter RvB 
• projectgroepleden (zie 5.2) kunnen op verzoek van le-

den van de stuurgroep worden uitgenodigd als toehoor-
der aanwezig te zijn bij de stuurgroep bijeenkomsten

• afvaardiging bestuur Raad voor de Kinderbescherming.

22  Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit document zal de projectgroep drie keer per jaar bijeenkomen. 

5.2 Projectgroep22

Om de samenwerkingsafspraken tussen alle partijen op 
het operationele niveau te borgen wordt een projectgroep 
ingericht die minimaal twee keer per jaar bijeenkomt. De 
projectgroep bespreekt onder meer de volgende onder-
werpen. 

1. Terugkoppeling kwantitatieve gegevens meldingen, 
consulten, adviezen en procesroute.

2. Terugkoppeling opvolging meldingen organisaties.
3. Gesignaleerde en ervaren knelpunten in de samenwer-

king.
4. Verbeterpunten in samenwerking, kwaliteitsslag interne 

borging (toerusting professionals, werken met instru-
menten etc.).

 
De projectgroep bestaat uit (beleids)vertegenwoordigers 
van alle betrokken organisaties 

De projectgroep is verantwoordelijk voor het up-to-date 
houden en uitwisselen van contactgegevens die in dit 
document worden genoemd. 

De gemeente Rotterdam fungeert in deze als voorzitter.
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6. Bijlage

6.1 Contactgegevens organisaties

• VTRR

VTRR
Dynamostraat 16
3083 AK Rotterdam
T 010-412 81 10
F 010-411 39 09

Contactpersoon:
Wianne Brandt
M 06 18 30 60 64
E wianne.brandt@veiligthuisrr.nl

• Gemeente Rotterdam

Cluster MO, directie Publieke Gezondheid
Halvemaanpassage 90
3011 PL  Rotterdam

Postadres:
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Rotterdam
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
T 010-433 96 46

Contactgegevens directie
Elly van Kooten
Directie Publieke Gezondheid
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam 
T 010-433 96 46
M 06-52 59 54 59

• CJG Rijnmond

Westblaak 171 
3012 KJ  Rotterdam
T 010-201 01 10

Contactpersoon: Els van ‘t Klooster
Contactgegevens Raad van Bestuur CJG
Mr. J.J.H. Butselaar (Voorzitter RvB)
Westblaak 171
3012 KJ  Rotterdam
T 010-444 46 00

• Raad voor de Kinderbescherming

Lijnbaan 109
3012 EN  Rotterdam
T 010-443 11 00

Teamleider Adviesteam:
Peter van Dalen
P.van.Dalen@rvdk.minvenj.nl
M 06-57 31 95 84

• HAP Rijnmond

Glashaven 18
3011 XJ  Rotterdam
T 010-206 03 00

Contactgegevens directie HAP Rijnmond
De heer A.V. Prins, algemeen directeur
Glashaven 18
3011 XJ  Rotterdam
T 010-206 03 00

• AZRR

Breslau 2, 2993 LT Barendrecht
T 0180-64 33 00

Contactgegevens directie AZRR
De heer R. van Duijvenbode
Breslau 2, 2993 LT Barendrecht
T 0180-64 33 33

• LHV Huisartsenkring Rotterdam

Alexandrium Kantoren A
Schorpioenstraat 278
3067 KW  Rotterdam
T 010-286 27 00
Contactgegevens bestuur LHV
Mevrouw C. Verheij
Schorpioenstraat 278
3067 KW  Rotterdam
T 010-286 27 00

• KNOV Kring Rotterdam Rijnmond

Contactgegevens bestuur
Mevrouw L. Rentes, lid kringbestuur 
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• KNGF 

Stadsring 159b
3817 BA  Amersfoort

T 033-467 29 00
F 033-467 29 99
E hoofdkantoor@kngf.nl 

Contactgegevens bestuur KNGF Holland Zuid
Rian Veldhuizen, directeur KNGF
Stadsring 159b
3817 BA  Amersfoort

T 033-467 29 00
F 033-467 29 99
E hoofdkantoor@kngf.nl 

• Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond, FARR

Rozenlaan 115
3051 LP Rotterdam
T 010-244 71 82
F 010-244 71 83
www.farr.nl

Contactgegevens bestuur
De heer P. Bender
Rozenlaan 115
3051 LP Rotterdam
T 010-244 71 82
F 010-244 71 83
www.farr.nl

• Parnassia Groep

Prins Constantijnweg 48 - 54
3066 TA  Rotterdam
T 088-358 53 40
F 088-358 40 04

Contactgegevens bestuur
Mevrouw M. van Duijn
Prins Constantijnweg 48 - 54
3066 TA  Rotterdam
T 088-358 53 40
F 088-358 40 04

• Antes (Bouman GGZ en Delta)

Max Euwelaan 1
3062 MA  Rotterdam
Postbus 8549
3009 AM  Rotterdam 

Contactgegevens bestuur
Mevrouw  Y. van Stiphout
Max Euwelaan 1
3062 MA  Rotterdam
Postbus 8549
3009 AM  Rotterdam 
T 088-230 33 00

• Yulius

Hellingen 21
3311 GZ  Dordrecht
T 088-405 06 00

Contactgegevens bestuur (gedelegeerde)
Mevrouw M. van Dongen
Hellingen 21
3311 GZ  Dordrecht
T 088-405 06 00

• Meldpunt Zwanger & Verslaafd

T 088-230 34 08
E zwangeren@boumanggz.nl

• SRZ

Bureau SRZ
T 06-41 01 17 01
E info@stichting-srz.nl

Contactgegevens voorzitter SRZ
Drs. G.L.M. van den Bogaert MBA, lid raad van bestuur
Rijndam Revalidatie
Westersingel 300
3015 LJ  Rotterdam
T 010-241 24 60

Contactgegevens raden van bestuur SRZ-ziekenhuizen

Erasmus MC
’s-Gravendijkwal 230
3015 CE  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-703 46 81

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische ziekten BV
Haringvliet 2
3011 TD  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-404 36 88

IJsselland Ziekenhuis
Pr. Constantijnweg 2
2906 ZC  Capelle aan den IJssel
Secretariaat rvb: T 010-258 53 20

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-297 54 70

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-291 30 42

Contactpersoon: 
Mieke van den Bergh, jurist 
In spoedeisende gevallen bereikbaar via centrale nummer: 
T 010-291 19 11
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Het Oogziekenhuis Rotterdam
Schiedamsevest 180
3011 BH  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-401 77 08

Rijndam Revalidatie
Westersingel 300
3015 LJ  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-241 24 60

Spijkenisse Medisch Centrum
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ  Spijkenisse
Secretariaat rvb: T 0181-65 85 72

Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Gasthuis
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM  Rotterdam
Secretariaat rvb: T 010-461 60 05

Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland
Vlietlandplein 2
3118 JH  Schiedam
Secretariaat rvb: T 010-461 60 05

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Stationsweg 22
3247 BW  Dirksland
Secretariaat rvb: T 0187-60 76 43

6.2 Contactpersonen:

• LHV

Naam E-mail Telefoon
Janine van Es  J.van.Es@lhv.nl 010-286 27 01

• Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

Naam E-mail 
M. Van der Windt  mvanderwindt@azrr.nl 
A. Van Willigenburg  avanwilligenburg@azrr.nl 

• Huisartsenposten Rijnmond

Huisartsenpost Naam Telefoon
HAP Ruwaard Monique Rietdijk 0181-62 70 55
HAP SFG Annet Nobel 010-466 95 73
HAP IJsselland Danielle Noorlander 010-279 92 62
HAP Zuid Marieke Koster 010-290 98 88

• KNOV Verloskundigenkring Rijnmond

Naam  E-mail 
Ferida Isik,
contactpersoon HG/KM  f.isik@verloskundigenrotterdamwest.nl
Britt Lupgens brittl88@gmail.com 



34

• FARR

Naam E-mail Telefoon
Koos van Leeuwen leeuwen@farr.nl 010-244 71 82

• KNGF

Naam E-mail Telefoon
Jan de Borst deBorst@kngf.nl 06-52 54 74 43 

•Parnassia groep

Naam E-mail Telefoon
Jaantje Breuseker j.breuseker@lucertis.nl 088-358 53 51
Sil Hol, Bavo Europoort S.Hol@parnassiagroep.nl  088-358 67 19
Mirjam Nekkers, Indigo M.Nekkers@parnassiagroep.nl 088-357 10 54

• Yulius

Naam E-mail Telefoon
Mirjam van Dongen M.vanDongen@yulius.nl 06-20290204

• Aandachtsfunctionarissen

Naam E-mail Telefoon
Toon de Keijzer T.dekeijzer@yulius.nl 088-405 06 00 
voor divisie Onderwijs 

Els van Veen en  e.vanveen@yulius.nl
Susan Stevens s.stevens@yulius.nl
voor divisie Volwassenen   088-405 06 00 

Diederik Borst  D.Borst@yulius.nl 088-405 06 00
voor divisie Kind en jeugd  

Jacqueline Vlutters  j.vlutters@yulius.nl 088-405 06 00
voor divisie Autisme  

Mirjam van Dongen  m.vandongen@yulius.nl 088-405 06 00
voor Staf  en Indigo ZHZ  

• Antes (Bouman GGZ en Delta)

Naam E-mail Telefoon
Jolanda Kostense j.kostense@antesgroep.nl 010-503 14 37 / 010-503 13 13



35

• Lijst contactpersonen ziekenhuizen

Ziekenhuis Naam E-mail Telefoon
Erasmus MC Marjo Affourtit m.affourtit@erasmusmc.nl 010-703 65 41
Erasmus MC Piet Machielse p.machielse@erasmusmc.nl 010-703 11 06 / 
   010-703 41 56 /
   010-703 41 55 /
   010-703 41 52
Erasmus MC Lisette Rots-de Vries l.rots-devries@erasmusmc.nl 010-703 61 55
Erasmus MC Carolien Verboom c.verboom@erasmusmc.nl 010-703 61 55

Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
locatie Gasthuis Elize van Cuilenborg kinderzorg@franciscus.nl 010-461 61 61 / pieper 13669
locatie Gasthuis Carolien Mansveld kinderzorg@franciscus.nl 010-461 61 61 / pieper 13669
locatie Gasthuis mw. C. Vellema c.vellema@franciscus.nl 010-893 50 15 of  
   010-461 61 61 / pieper 16717
locatie Gasthuis team medisch 
 maatschappelijk. werk m.flikweert@franciscus.nl 010-461 61 61 / pieper 13300
locatie Gasthuis mw. M. Jongejan m.jongejan@franciscus.nl 010-461 61 61 / pieper 16463
locatie Vlietland dhr. B. den Exter g.denexter@franciscus.nl 010-893 52 02
locatie Vlietland mw. G. van de Berg g.vandenberg@franciscus.nl 010-893 52 11
locatie Vlietland Elize van Cuilenborg evcuilenborg@franciscus.nl 010-893 01 41

Havenziekenhuis Yvonne Penneweert yvonnepenneweert@yahoo.com
Havenziekenhuis Bep Wiessenhaan bep.wiessenhaan@havenziekenhuis.nl 010-404 34 73
Havenziekenhuis Marije van Gunst marije.van.gunst@havenziekenhuis.nl 010-404 37 00
Havenziekenhuis Kirsten Noordam kirsten.noordam@havenziekenhuis.nl 010- 404 37 00

IJsselland Ziekenhuis Joelle Thompson jthompson@ysl.nl; kinderzorg@ysl.nl  010-258 52 40
IJsselland Ziekenhuis Jolanda Spruit jspruit@ysl.nl; kinderzorg@ysl.nl 010-258 52 40

Ikazia Ziekenhuis Karen van Veen kzhg@ikazia.nl 010-290 20 93
Ikazia Ziekenhuis Rian van Zeist kzhg@ikazia.nl 010-290 22 82

Maasstad Ziekenhuis Marjolijn van de Merwe  merweM@maasstadziekenhuis.nl 010-291 29 60 / 
 buiten kantooruren bij spoed via receptie:  010-291 19 11
Maasstad Ziekenhuis mw. R. del Canho canhor@maasstadziekenhuis.nl 010-291 34 03
Maasstad Ziekenhuis Ingeborg van Driel-Nijkamp Drieli@maasstadziekenhuis.nl 010-291 12 58

Oogziekenhuis Onno Terpstra o.terpstra@oogziekenhuis.nl 010-401 78 06
Oogziekenhuis Ingrid Dekker i.dekker@oogziekenhuis.nl 010-401 77 41
Oogziekenhuis Martine Brouwer m.brouwer@oogziekenhuis.nl 010-401 78 07

Rijndam revalidatie  Liesbeth van Kalsbeek lvkalsbeek@rijndam.nl 010-211 17 11
Rijndam revalidatie Marjan Quaak  010-893 80 40
Rijndam revalidatie Irene van Heck  010-211 17 77
Rijndam revalidatie Marina Folkers  010-241 24 16

Spijkenisse Medisch Centrum  0181-65 82 79
Spijkenisse Medisch Centrum  0181-65 85 47

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 
 Marieke Bax- van Berkel m.bax-vanberkel@vanweelbethesda.nl
 Petra Butter p.butter@curamare.nl 0187-60 71 85
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• CJG Rijnmond: decentrale aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

(Deel)gemeente Naam Bereikbaar
Hoogvliet/Pernis Marielle van Dorp m.van.dorp@cjgrijnmond.nl
Rozenburg Annemieke van der Meulen a.van.der.meulen@cjgrijnmond.nl
Hoek van Holland Paulien Kerkhof  p.kerkhof@cjgrijnmond
Delfshaven Anja de Rover a.de.rover@cjgrijnmond.nl
Noord Nicole van der Toorn N.van.der.Toorn@cjgrijnmond.nl
Charlois Dorothé Riteco d.riteco@cjgrijnmond.nl
Overschie Eline van Maanen e.van.maanen@cjgrijnmond.nl
Hillegersberg/Schiebroek Suzanne Nijhuis s.nijhuis@cjgrijnmond.nl
Feijenoord Marion Vink m.vink@cjgrijnmond.nl
Kralingen/Crooswijk
Centrum Liesbeth van Beek l.van.beek@cjgrijnmond.nl
 Emma Driessen e.driessen@cjgrijnmond.nl
Alexanderpolder Annelies van Harten a.van.harten@cjgrijnmond.nl
IJsselmonde Cynthia Spencer c.spencer@cjgrijnmond.nl
 Ellen de Gier (VGV) e.de.gier@cjgrijnmond.nl
Barendrecht
Ridderkerk Patricia Maatman p.maatman@cjgrijnmond.nl
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel Clarinde Nijkamp c.nijkamp@cjgrijnmond.nl
Brielle/Westvoorne Bernice Samson b.samson@cjgrijnmond.nl
Spijkenisse/Bernisse Carla de Grauw c.de.grauw@cjgrijnmond.nl
Middelharnis/Oost-flakkee/
Goederede Brisa Smits b.smits@cjgrijnmond.nl
Hellevoetsluis Bernice Samson b.samson@cjgrijnmond.nl
Schiedam Rebecca de Hoog r.dehoog@cjgrijnmond.nl
Vlaardingen Anneke Driessen a.driessen@cjgrijnmond.nl
Maassluis Mirjam Rosier m.rosier@cjgrijnmond.nl 
Interimprofessionals Bettie Dingenouts b.dingenouts@cjgrijnmond.nl 
Westblaak/Centraal Els van ‘t klooster e.vant.klooster@cjgrijnmond.nl
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Werken met de Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling


