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Consultatie Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

Geachte heer Van Rijn,
Teveel kinderen groeien op in een situatie waarin sprake is van verwaarlozing en
kindermishandeling en deze kinderen lopen risico’s op ontwikkelingsproblemen.
GGZ Nederland acht het van groot belang dat kinderen gezond en in een veilige omgeving
opgroeien en is daarom bezorgd. Wij willen dat alle kinderen volop meedoen, meetellen en
zich ontwikkelen.
Wij danken u voor de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde wijziging van het
Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij reageren wij
graag op de internetconsultatie.
In het aangepaste besluit is voorgesteld om in de meldcode een afwegingskader op te
nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van ( een
vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en de ‘verplichting’
zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden.
Wij zijn van mening dat het afwegingskader en het doen van een melding behoren tot de
professionele standaard van de zorgprofessional. In beginsel zal de zorgprofessional in lijn
handelen met het afwegingskader. De zorgprofessional kan slechts gemotiveerd hiervan
afwijken als hij of zij zich genoodzaakt voelt om geen melding te doen. Wij achten een
wettelijke verplichting om te melden indien er sprake is van een situatie als genoemd in het
afwegingskader, niet wenselijk. Ook blijft het maken van een afweging de professionele
verantwoordelijkheid van de zorgprofessional zelf en dient deze verantwoordelijkheid niet te
worden gelegd bij degene die eindverantwoordelijk is voor de zorg, zoals de zorgaanbieder.
Wel willen wij de zorgprofessionals faciliteren in het maken van een professionele afweging.
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Het doorlopen van de stappen van de meldcode en het maken van deze complexe afweging
vraagt om hoogwaardige expertise.
Samen met de beroepsgroepen willen wij deze afwegingsvaardigheid verder verbeteren en
zijn dus een voorstander van het ontwikkelen van afwegingskaders. Door kenmerken en
risicofactoren te beschrijven die de professional in onderlinge afhankelijkheid van elkaar kan
afwegen, om zo vast te stellen in welke situatie wel of juist niet moet worden gemeld.
Het maken van een afwegingskader ligt bij de beroepsgroepen. Gezien het feit dat in ggzinstellingen (inclusief verslavings- en forensische instellingen en afdelingen) allerlei
beroepsgroepen werkzaam zijn is het van groot belang dat de te ontwikkelen
afwegingskaders binnen één en dezelfde instelling op elkaar zijn afgestemd. Wij achten het
cruciaal dat bij het opstellen hiermee rekening wordt gehouden.
Wij steunen de gedachte om professionele criteria te ontwikkelen voor wanneer een
melding gedaan moet worden en wij willen benadrukken dat harmonisatie van de
verschillende op te stellen afwegingskaders van groot belang is. Wij zijn daarom
graag betrokken bij het proces en zullen dit met relevante beroepsgroepen
afstemmen. Tot slot benadrukken wij dat het monitoren van effecten van wijzigingen
van groot belang is.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke Stikker (tstikker@ggznederland.nl) of
Charlotte Karman (ckarman@ggznederland.nl).
Met vriendelijke groet,

Jiska van den Hoek,
waarnemend directeur
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