
Zo doe je dat! 

MELDCODE HUISELIJK GEWELD 
 

Wat is dat? 
De meldcode is een stappenplan die jou 
houvast kan geven. Deze stappen kun je 
volgen als je vermoedens hebt van huiselijk 
geweld. Voor jou als vrijwilliger is stap 1: 
signalering, van groot belang.  
Een medewerker van U Centraal beslist 
uiteindelijk of er een melding gedaan wordt. 

 

Hoe vaak komt het voor? 
Huiselijk geweld komt helaas vaak voor. Op 
alle leeftijden en binnen  alle culturen.  Zo 
kennen we geweld binnen (liefdes)relaties 
(ex-) partner geweld , kinder- en 
ouderenmishandeling. Soms is er sprake van 
geweld die gerelateerd is aan gevoel van eer 
binnen bepaalde culturen.   
 

Wat valt er onder huiselijk geweld? 
Psychisch geweld: bijvoorbeeld 

onderdrukking, kleineren, pesten, dreigen of 

opsluiten. Ook stalking, huwelijksdwang en 

financieel misbruik valt onder huiselijk 

geweld. 

Lichamelijk geweld: bijvoorbeeld duwen, 
trekken, slaan, stompen, schoppen.  
 
Er kan sprake zijn van opzettelijke 
mishandeling, maar dit is lang niet altijd het 
geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun 
naasten niet meer aan. In zo’n situatie kan 
hun gedrag ontsporen met psychisch en 
lichamelijk geweld tot gevolg..  
 

In deze app vind je alle stappen. 

In het kader hieronder zie je hoe 

als vrijwilliger deze stappen kunt 

volgen. 

 

 

STAPPENPLAN MELDCODE HUISELIJK GEWELD 

Stap 1: Schrijf de signalen op. Maak duidelijk verschil tussen feiten en 

vermoedens.  

Stap 2:   Bespreek deze signalen met een medewerker van U Centraal. 

Stap 3:   Overleg met de medewerker van U Centraal of jullie samen in gesprek 

gaan met de betrokkene(n). 

Stap 4:  Bepaal samen met de medewerker van U Centraal hoe erg het huiselijk 

geweld is. 

Stap 5:   De medewerker van U Centraal beslist of er zelf hulp georganiseerd kan 

worden, of dat het huiselijk geweld gemeld wordt bij Veilig Thuis. 

Advies vragen? Bel gratis 0800-2000 

Als er behoefte is aan advies kun je dit als privé persoon anoniem doen. Bespreek het van 
te voren wel met een medewerker van U Centraal. 
 


