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Leeswijzer Meldcode Kindermishandeling

Aanleiding

Er zijn voor de NVLF twee aanleidingen geweest om de meldcode te ontwikkelen. Ten eerste: de vraag van 
leden. Met name door logopedisten werkzaam in de eerstelijnszorg is aangegeven dat er behoefte was aan 
een stappenplan bij een vermoeden van kindermishandeling. 
Ten tweede: de politiek. In het kader van kwaliteitszorg is er een wetsvoorstel gedaan waarin aan 
organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren de plicht wordt opgelegd om een meldcode te hanteren 
voor kindermishandeling en huiselijk geweld1. 

Definitie

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van 
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige 
in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 
psychisch letsel. (Wet op de Jeugdzorg, 2005)

Leeswijzer

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

Samenvatting 

Deze meldcode geeft meer duidelijkheid over wat er van een logopedist wordt verwacht bij (vermoedens 
van) kindermishandeling. Tegenwoordig geldt bij (vermoedens van) kindermishandeling het uitgangspunt 
‘spreken, tenzij’. Deze kerngedachte is beschreven in het stappenplan van de meldcode.

Stap 1:  Onderzoek / in kaart brengen van de signalen

De logopedist, die kindermishandeling vermoedt of vaststelt, verzamelt alle aanwijzingen die zijn 
vermoeden kunnen onderbouwen of ontkrachten en legt deze vast in het patiëntendossier.

1 Zie de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling 
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Stap 2:  Advies vragen bij het AMK en eventueel bij een deskundig collega

De logopedist vraagt advies aan het AMK en eventueel aan een deskundige collega over zijn vermoedens 
en bevindingen. De logopedist presenteert de casus daarbij anoniem.

Stap 3: Zo mogelijk gesprek met ouders

De logopedist bespreekt aanwijzingen en signalen van kindermishandeling met de ouders, tenzij dit niet 
mogelijk is uit vrees voor de veiligheid of gezondheid van het kind of andere kinderen uit het gezin, of als 
redelijkerwijs gevreesd moet worden dat de logopedist het kind daardoor uit het oog zal verliezen of als 
de logopedist vreest voor zijn eigen veiligheid. Besluit de logopedist zijn vermoeden niet met de ouders 
te bespreken, dan zoekt hij (indien mogelijk) naar een ander geschikt moment om de ouders alsnog in te 
lichten.

Stap 4:  Zo nodig overleg met betrokken professionals

De logopedist kan, eventueel ook zonder de toestemming van betrokkenen, overleggen met andere bij 
het gezin betrokken hulpverleners of beroepskrachten als dat noodzakelijk is om zijn vermoeden van 
kindermishandeling te verifiëren.

Stap 5:  Wegen van geweld 

De logopedist weegt alle informatie. Deze stap vraagt van de logopedist dat hij het risico op 
kindermishandeling inschat evenals de aard en de ernst ervan. 

Stap 6: Beslissen melden of hulp organiseren. 

Deze stap bestaat uit 2 keuzemogelijkheden
Reële kans op schade? Zo spoedig mogelijk melden bij AMKa. 
Hulp organiseren en effecten volgen. b. 

De volledige meldcode is te vinden op de website http://nvlf.logopedie.nl 


