
                            

 Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek 

 
 

  

Definities/toelichting 

  
Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten 

opzichte waarvan de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat, actief 

of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de 

minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. Hieronder vallen ook 

verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs 

  

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer 

gepleegd is. 

Geweld is aantasting persoonlijke integriteit  

huiselijke kring: (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

Huisvrienden: vriend van slachtoffer of iemand in omgeving van slachtoffer 

  

Onder gezinsproblematiek wordt verstaan, problemen binnen het gezin of van de ouder die 

een dusdanig negatief effect kunnen hebben op het welvaren of de veiligheid van het kind, dat 

problemen voor het kind of in de opvoeding een logisch gevolg zijn. 

 

Voorbeelden van de problemen die wij op de SEH kunnen tegenkomen zijn; 

-  huiselijk geweld, 

-  intoxicaties alcohol/drugs, 

-  zelfmoordpoging ouder, 

-  de zwangere vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld, die risicovol gedrag vertoont voor 

   het ongeboren kind of onder risicovolle omstandigheden verkeert, 

-  agressief gedrag op de SEH waarbij de bewaking/politie om assistentie gevraagd moet 

   worden,  

-  een ouder die dusdanig psychiatrisch gedrag vertoont, dat de psychiater naar de SEH 

   moet komen om behandeling mogelijk te maken. 

 

Bij de laatste twee ouder groepen gaat het niet om de opnamediagnose, maar om het 

zorgwekkende gedrag dat de ouder vertoont op de SEH. 

  

Het SHG  ( Steunpunt Huiselijk Geweld) is een organisatie waar iedereen die betrokken is bij 

huiselijk geweld vrijwillig op gesprek kan komen. Zij zullen vervolgens de mensen 

doorverwijzen naar: 

Stichting Wende: slachtoffer wil hulp en advies bij aanpak huiselijk geweld 

Stichting de Waag: hulpverlening voor de dader 

Kidsclub: hulpverlening voor kinderen                                             

  

  

Stichting Wende: het crisisteam van het SHG, dat bij verzoek tot uithuisplaatsing, opvang 

voor het slachtoffer en de kinderen kan regelen in een blijf-van-mijn-lijf huis. 

  



Het meldrecht biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht 

het recht om een vermoeden van kindermishandeling bij het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling te melden, ook als zijn cliënt, zijn patiënt of zijn leerling, daar geen 

toestemming voor geeft.  

Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten het recht om informatie over een cliënt, een 

patiënt of een leerling te verschaffen als het Advies en Meldpunt Kindermishandeling daar in 

verband met een onderzoek naar vraagt. (art. 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg). De gegeven 

informatie moet wel betrekking hebben op de vermoedens van kindermishandeling die 

worden gemeld of waar naar wordt gevraagd. 

  
Ouders; in onderstaand protocol wordt gesproken over ouders. Het kunnen echter ook 

verzorgers zijn of andere personen waarmee het kind in een relatie van afhankelijkheid of 

onvrijheid staat. 

  

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling; deze is 7 dagen per week bereikbaar via de 

telefoniste voor vragen of advies betreffende  dit onderwerp. 

  

 

Het AMK; Advies en Meldpunt Kindermishandeling heeft twee functies. 

De meest bekende is dat het fungeert als meldpunt bij vermoedens van kindermishandeling. 

Daarnaast hebben ze ook een adviesfunctie, ze kunnen 24/7 gebeld worden door professionals 

en niet-professionals als het gaat om vragen over kindermishandeling en het al dan niet 

melden van vermoedens. Een adviesfunctie waar wij als medewerkers van het ziekenhuis 

vaker gebruik van zouden moeten maken. Let wel: dit mag zonder ouders op de hoogte te 

stellen, maar patiëntengegevens mogen niet worden uitgewisseld bij een adviesvraag. 

  

  

Verdenking kindermishandeling: 

 

In samenwerking met het AMK Haaglanden is dit protocol ontworpen. 

Doel van het protocol is om in een zo vroeg mogelijk stadium kindermishandeling te 

signaleren, waardoor er sneller (en vaak ook kortere) hulpverlening aan het gezin kan worden 

geboden. 

Tot nu toe werden alleen kinderen die overduidelijke signalen van kindermishandeling 

hadden, na opname op de kinderafdeling, door de kinderarts gemeld. 

Dit aantal ligt echter vele malen lager dan het aantal, dat jaarlijks slachtoffer zijn van 

kindermishandeling en de SEH bezoeken. (107.000 – 160.000 per jaar in Nederland) 

De klacht waarmee ze zich presenteren op de SEH hoeft niet het signaal van 

kindermishandeling te zijn, ook een onverklaarbare reeks eerdere bezoeken, een 

onverklaarbaar delay of de interactie tussen het kind en de ouder, kunnen dit vermoeden 

wekken. 

  

Er zijn twee manieren om te melden bij het AMK; telefonisch als het om ernstige vermoedens 

gaat en per fax als er 24 uur overheen kan gaan alvorens de aanvraag door het AMK wordt 

gelezen. 

  

De AMK medewerkers zijn zich ervan bewust dat wij op de SEH de kinderen vaak maar 

eenmalig en kort zien en dat we in deze korte tijd moet beslissen of we het kind al dan niet 

melden. 



Daarom zal het AMK de volgende werkdag de melding beoordelen op inhoud en alleen als zij 

ook vraagtekens hebben bij het gemelde voorval zullen zij met de ouders in gesprek gaan.  

  

De ouder zal te allen tijde door ons geïnformeerd worden over het vermoeden en het feit dat 

we het kind gaan melden bij het AMK. Een informatie brochure over de procedure zal aan de 

ouder worden meegeven. Mocht deze nog vragen hebben over de melding, dan staat in de 

brochure hoe de ouders meer informatie kunnen verkrijgen. 

Uitzondering op deze regel is, wanneer er gevaar dreigt voor de melder of het slachtoffer 

indien de ouder op de hoogte wordt gesteld. 

Op het AMK formulier dient de melder dit expliciet te vermelden, om het AMK adequaat in 

te lichten over het dreigende gevaar. 

  

Afhankelijk van de ernst van de melding zal het AMK de volgende dag, dan wel in de loop 

van de week de ouders contacteren voor een gesprek. 

Ook zullen zogenaamde informanten rond het gezin, zoals de school, crèche, 

consultatiebureau en de huisarts worden gecontacteerd. Zo nodig wordt de melder ook nog 

gehoord, als er onduidelijkheden of vragen zijn, betreffende de melding. 

Uit al deze gespreken volgt een conclusie en waar nodig een behandelplan. 

Binnen 4 weken krijgt de SEH een brief van het AMK waarin staat vermeld wat deze 

conclusie is.  

  

Uit het onderzoek van het AMK kunnen de volgende conclusies komen: 

  

-  geen sprake van kindermishandeling, de conclusie kan het AMK alleen stellen als 

    met zekerheid weten dat er geen kindermishandeling in het spel is. 
-    kindermishandeling niet bevestigt, deze conclusie volgt indien het AMK geen harde 

    feiten boven tafel heeft weten te krijgen, maar mishandeling ook niet kan uitsluiten 
-     kindermishandeling bevestigt. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan het AMK 

    vrijwillige hulpverlening in gang zetten, het AMK controleert of ouders zich aan de 

    gemaakte afspraken houden. Bij ernstige gevallen kan het AMK het dossier overgeven 

    aan de Raad voor de Kinderbescherming, die dan ouders met dwingendere maatregelen 

    de hulpverlening in proberen te krijgen. Mochten ouders niet meewerken of de 

    thuissituatie te dreigend zijn kan dit leiden tot het aanstellen van een voogd of een 

    uithuisplaatsing. 
  

Mocht de conclusie van het AMK zijn dat er geen kindermishandeling heeft plaats gevonden, 

dan zal de aandachtsfunctionaris  kindermishandeling de ouders namens het ziekenhuis een 

excuusbrief sturen. Hierin staat de motivatie voor ons beleid in, maar ook waar ouders terecht 

kunnen als ze nog vragen hebben. 

  

  

Hieronder volgt een korte uitleg van de bijgevoegde stroomdiagrammen: 
  

Er komt een kind op de SEH ( hoeft niet als patiënt te zijn), waarbij verschillende gradaties 

van het vermoeden kindermishandeling kan bestaan. 

In het protocol wordt onderscheid gemaakt in; ernstig, minder ernstig en een ‘niet pluis 

gevoel’. Deze laatste is met name subjectief, maar komt neer op het volgende:  

“Niet-pluis betekent dat de arts of verpleegkundige een onbestemd gevoel heeft omdat hij/zij 

ongerust is over een mogelijk ongunstige afloop.”  

  



  

Een vermoeden van kindermishandeling kan ontstaan doordat; 

  

- het opgelopen letsel lijkt veroorzaakt te zijn door mishandeling door de ouder 

- het contact tussen de ouder en het kind lijkt zo te zijn verstoord dat het vraagtekens oproept  

- het kind lijkt niet goed verzorgd/verwaarloosd te worden.  

- een onverklaarbaar delay of reeks eerdere SEH bezoeken 

 

Wat te doen bij een vermoeden: 

  

Bij ernstige gevallen wordt via de kinderarts een opname geregeld, de SEH neemt zelf 

contact op met het AMK. Belangrijk is dat alle betrokkenen duidelijk in het medisch dossier 

vermelden welke vermoedens er speelden. 

Wordt het kind overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, alles duidelijk noteren in het medisch 

dossier en ook telefonisch overleggen met de afdeling waar het kind naar toegaat. 

  

Bij een ernstig vermoeden waarbij het kind medisch gezien niet opgenomen hoeft te worden 

overleggen met de kinderarts en het AMK. Samen wordt dan beoordeeld of het voor het kind 

veilig is om naar huis terug te gaan. Zo niet dan zal het AMK de situatie komen beoordelen op 

de SEH en een verder beleid bepalen. Zij nemen hierbij dan de verantwoording van het 

ziekenhuis over. 

 

Minder ernstige gevallen overleggen met de kinderarts, deze zal dan besluiten of het AMK 

gebeld moet worden of dat er een fax gestuurd moet worden. 

 

‘Niet-pluis-gevoel’ gevallen alleen via fax aanmelden bij het AMK. 

Het AMK zal de volgende werkdag beoordelen of en hoe snel zij contact met het gezin gaan 

opnemen. Mochten ze geen onderzoek starten, dan zal de melder hiervan op de hoogte 

worden gesteld. 

  

Het streven is om altijd aan de ouders te vertellen dat het kind is aangemeld en waarom er een 

melding wordt gedaan (“het is standaard procedure van het ziekenhuis”). 

Bij dreigende situaties kan melden aan de ouder(s) verzuimd worden, echter moet dit en de 

reden hiervoor vermeldt worden op de fax. 

Ongeacht welke procedure er voor het kind gestart wordt, de fax moet altijd worden ingevuld 

en gefaxt zodat het AMK de zaken kan volgen. 

De arts moet altijd in de status vermelden dat er een melding gedaan is en wie er bij betrokken 

waren, hij dient te werken volgens het KNMG-protocol ter juridische indekking. Voor 

verpleegkundigen is er een eigen verpleegkundige meldcode beschikbaar, waarin het 

handelingsprotocol wordt verduidelijkt. In zowel medisch- als verpleegkundig dossier moet 

aangevinkt worden als er een melding gedaan is per fax. 

 

Huiselijk geweld: 

 

Er meldt zich een patiënt op de SEH bij wie wordt vermoed dat de klacht waarmee hij/zij 

komt veroorzaakt is door huiselijk geweld. 

Deze patiënt wordt: 

- opgenomen in het ziekenhuis (A1 + A2) 

- ontslagen vanaf de SEH (B1 + B2) 

 



 

 

 

 

A1:  

Wordt de patiënt opgenomen en heeft hij/zij kinderen dan moeten deze gemeld worden bij het 

AMK.  

Indien er adequate opvang geregeld is voor de kinderen dit vermelden op de fax. 

(wie gaat er voor de kinderen zorgen, wat is de onderlinge relatie en hoe lang is opvang 

mogelijk). 

Is er binnen de familie of vriendenkring geen adequate opvang te regelen, dan AMK bellen. 

Let op de kinderen hoeven niet aanwezig te zijn in het ziekenhuis om gemeld te worden! 

 

A2:  

Wordt de patiënt opgenomen en heeft zij geen kinderen dan wordt met het slachtoffer het 

bestaan van het SHG besproken en de mogelijk tot vrijwillige hulpverlening. Mocht de patiënt 

hiervoor openstaan, dan de fax naar SHG versturen. Mocht de patiënt hier niet voor 

openstaan, dan moet de arts een consult voor het maatschappelijk werk schrijven en deze 

ontfermen zich verder over de patiënt. Indien patiënt voor langere tijd moet worden 

opgenomen, kan ook meteen gekozen worden voor verwijzing naar het maatschappelijk werk. 

 

B1:  

Gaat de patiënt met ontslag en heeft zij kinderen, dan worden deze d.m.v. de fax gemeld bij 

het AMK.  

 Lijkt de situatie thuis voor de kinderen onveilig, dan telefonisch melden bij AMK. 

Het slachtoffer hoeft niet alsnog bij het SHG gemeld te worden, omdat ze via het AMK daar 

terecht zal komen. 

 

B2:  
De patiënt gaat met ontslag en zij heeft geen kinderen dan kan, in over met de patiënt, worden 

aangemeld bij het SHG voor verwijzing naar slachtoffer en/of dader hulp. 

Zowel bij acute problemen rondom veiligheid als bij overweging tot verlaten van de 

thuissituatie wordt contact opgenomen met het Bureau Advies en Intake van Stichting Wende: 

070-3925774 

 

T.S. pogingen: 

 

Van alle patiënten die op de SEH of op de ICU komen na een T.S. poging en kinderen 

hebben, worden deze kinderen gemeld bij het AMK. 

Wordt de patiënt opgenomen dan gelden dezelfde regels als bij huiselijk geweld ( A1 )  

 

Wordt de patiënt niet opgenomen en komt Parnassia de patiënt beoordelen dan is het aan hen 

om te beoordelen of de situatie zo ernstig is dat het AMK gebeld dient te worden, dan wel dat 

het faxen volstaat. 

 

Intoxicatie: 

 

Van alle patiënten die op de SEH komen en geintoxiceerd zijn met alcohol of drugs, moet 

nagegaan worden of ze kinderen hebben. Als dit het geval is dan worden de kinderen gemeld 

bij het AMK. 



Wordt de patiënt opgenomen dan gelden dezelfde regels als bij huiselijk geweld ( A1 ) 

 

Wordt de patiënt niet opgenomen dan moet er gekeken worden hoe de thuissituatie is voor de 

kinderen en of er voldoende en adequate hulp aanwezig is. De kinderen worden gemeld bij 

het AMK. ( B1 ) 

 

Zwangere vrouw: 

 

Indien een zwangere vrouw zich meldt op de SEH als slachtoffer van huiselijk geweld, dan 

dient zij, naast de hulp geboden zoals beschreven in het stroomdiagram bij huiselijk geweld, 

ook gemeld te worden bij het AMK m.b.t. het ongeboren kind ( dus ook als ze nog geen 

kinderen heeft ). 

Let op: De zwangere vrouw wordt als aparte categorie gemeld maar kan in alle categorieën 

voorkomen. Als blijkt dat het gedrag van een zwangere vrouw of de omstandigheden waarin 

ze leeft dermate risicovol zijn voor het ongeboren kind, als moeder van een kind dat gemeld 

wordt of als partner, moet deze zwangere vrouw gemeld worden bij het AMK. De 

gynaecologen worden op de hoogte gesteld van deze meldingen. 

  

  

Agressie: 
  

Mocht een patiënt op de SEH zich dusdanig agressief gedragen dat de bewaking/politie 

gewaarschuwd moet worden voor assistentie en heeft deze persoon kinderen, dan moeten deze 

kinderen gemeld worden bij het AMK. 

 

 

  

Psychiatrie: 

  
Mocht een patiënt op de SEH (ongeacht opnamediagnose) psychisch dusdanig in de war zijn 

waardoor verdere behandeling niet mogelijk is zonder tussenkomst van de psychiater en heeft 

deze patiënt kinderen, dan moeten deze kinderen gemeld worden bij het AMK. 

Tenzij de psychiater aangeeft zelf hulpverlening voor de kinderen te regelen. 

 

 

 

 



 

 OPNAME 

WEL 
KINDEREN
 

GEEN 
KINDEREN 

WEL  
KINDEREN 

GEEN  
KINDEREN 

Indien gewenst SHG 

faxen, 

of als thuis 

situatie onveilig lijkt, 

St. Wende bellen 

voor Blijf-van-mijn-

lijf huis. 

 
Ouders moeten op de hoogte  
gesteld worden van de melding, 
tenzij er reden is om aan te 
nemen dat de veiligheid van het 
kind of de melder hierdoor in het 
geding zal komen! 
 

TELEFOONNUMMERS: 

 

AMK:  070 – 346 97 17 

AMK: 010 – 286 50 90  

buiten kantooruren via 

dokterstelefoon  

Crisisteam: 070-3795160 

SHG: 0900 – 044 33 22 

St.Wende:070 – 3925774 

 

Als een zwangere vrouw zich 

meldt als slachtoffer van huiselijk 

geweld  moet ook zij bij het AMK 

gemeld worden m.b.t. het 

ongeboren kind. 
 

Indien gevreesd wordt voor 
het leven van een slachtoffer 
van huiselijk geweld kan de 
politie worden gebeld, ook 
indien de toestemming van 
het slachtoffer niet kan 
worden verkregen. 
(goed hulpverlenerschap) 

SLACHTOFFER 

VAN HUISELIJK 

GEWELD 

   NAAR 
    HUIS 

MAATSCH. 
WERK OP 
AFDELING  

MELDEN 
D.M.V. FAX 
NAAR AMK, 
TENZIJ THUIS 
SITUATIE  
ONVEILIG 
LIJKT DAN AMK 
BELLEN 

Adequate 
opvang 
kinderen: 
Fax naar AMK 

Geen adequate 

Kinderopvang: 

Bellen naar AMK zn. 

Crisisteam AMK 



OPNAME I.O.M. 
KINDERARTS,  
AMK FAXEN/BELLEN 
DOOR SEH 

I.O.M. KINDERARTS 

FAXEN AMK 

BELLEN AMK 

zn. Crisis- 

team AMK 

KOMEN BEOORDELEN 
OP SEH OF GEVEN 
TELEFONISCH  
ADVIES 

AMK START ONDERZOEK, AFHANKELIJK VAN HET  
ONDERZOEK WORDT PASSENDE HULP INGEZET OF 
RAAD VAN DE KINDERBESCHERMING INGESCHAKELD. 
NA HET ONDERZOEK (MAX. 3 MAANDEN) KRIJGT MELDER 
EEN TERUGRAPPORTAGE. 

NB! 

Ouders moeten op de hoogte  
gesteld worden van de melding, 
tenzij er reden is om aan te 
nemen dat de veiligheid van het 
kind of de melder hierdoor in het 
geding komt. 

TELEFOONNUMMERS: 

 
AMK:  070 – 346 97 17 
AMK: 010 – 286 50 90   

buiten kantooruren via 
dokterstelefoon 

Crisisteam:: 070 – 379 51 60 

SHG: 0900 – 044 33 22 

 

  KINDERMISHANDELING 

ERNSTIGE 
MISHANDELING 
KAN NIET NAAR 
HUIS TERUG 

DUIDELIJKE 
MISHANDELING  
OPNAME NIET NOOD- 
ZAKELIJK 

ONTSLAG, MAAR MET  
‘NIET-PLUIS’-GEVOEL 
VAN ARTS/ 
VERPLEEGKUNDIGE 

FAXEN NAAR AMK 



 

 

 

 

Flyer 

Beleid kindermishandeling  MCH 

 

In uw dagelijks werk heeft u veel contact met volwassenen en/of kinderen. 

Soms kunt u tijdens dat contact zien dat het met de kinderen of hun ouder(s) 

heel slecht gaat (bv. verwaarlozing, fysiek geweld). Vaker heeft  u een sterk 

vermoeden dat de gezinssituatie veel te wensen overlaat (bv. door huiselijk 

geweld,psychiatrische problematiek,verslavingsproblematiek, etc.).                  

Als u sterk het gevoel heeft dat er sprake zou kunnen zijn van 

kindermishandeling of verwaarlozing, dan moet u iets doen.  

Wat kunt U doen?   

U dient na te gaan of er adequate hulp in het gezin is. Is dit niet te achterhalen 

of niet het geval, dan volgt overleg met een collega of leidinggevende. Blijft u 

zich zorgen maken over het kind of gezin dan kunt u overleggen met: 

1. De kinderarts of 

2. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling (via telefooncentrale) of 

3. Het AMK  (Advies en Meldpunt Kindermishandeling)  

U hoeft de patiënt/ouder(s) niet op de hoogte te stellen als u advies 

inwint. Indien het AMK u adviseert om een melding te doen, dient u dit 

wel met de patiënt/ouder(s) te bespreken, tenzij er gevaar is voor u of 

het slachtoffer. 

 

Bovenstaande geldt voor alle MCH medewerkers, zelfs als na overleg met een 

collega of leidinggevende over een patiënt, de zorgen blijven bestaan, kunt u 

contact op nemen. 

 



Het is belangrijk om uw zorgen en de daarop ondernomen actie te vermelden 

in het patiëntendossier. 

U hoeft het kind niet persoonlijk gezien te hebben om advies te vragen, het kan 

ook zijn dat u alleen een ouder heeft gezien met bovenstaande problematiek, 

waardoor u zich zorgen maakt. 



Handelen bij vermoeden van kindermishandeling of 

zorgen over de gezinssituatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bespreek zorgen met een 

collega  of leidinggevende  

Blijven zorgen bestaan? 

      Neem contact op met: 

1. De kinderarts of 

2. De aandachtsfunctionaris 

kindermishandeling of 

3. Het AMK 

Telefoonnummers: 

Kinderarts: tijdens kantooruren: pieper 512                                        

buiten kantooruren via 070-2107222 (JKZ)  

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling: via 

telefooncentrale 

AMK:  tijdens kantooruren: 070- 3469717 buiten 

kantooruren 010-2865090  (via dokterstelefoon,  u 

wordt teruggebeld) 
  

                                                

 

 

 

 Zorgen en de 

daarop         

ondernomen actie      

vermelden in 

patiënten dossier! 

Ga na of er adequate 

hulpverlening in het 

gezin aanwezig is 


