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Programma 
•  Welkom 

•  Inleiding: wat is vroegsignalering 

•  Risicofactoren, introductie balans model van 
Bakker 

•  Samenwerking in de keten 

•  De rol van eigen waarden en normen 

•  Rapportage en overdracht naar de JGZ 

•  Evaluatie en afsluiting 
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Vroegsignalering 

 

Het tijdig signaleren van risico’s die kunnen 
leiden tot een zorgwekkende opvoedings-
situatie voor het kind. 
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 Vroegsignalering is onderdeel van het 
LIPK 
 
Mede naar aanleiding van TNO-rapport. 
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LIPK: versie 3 

 
•  Van 44 naar 49 uur: 1 uur speciaal voor 

observeren, signaleren en rapporteren 
(BV) 

•  Meerfactor: 2 uur per dag 
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 Waarom vroegsignalering 
 

•  Hoe eerder gesignaleerd wordt 

•  Des te eerder maatregelen 

•  Des te minder schade het kind oploopt  

Maatregelen in de 1e 3 levensjaren kosten 
het minst en zijn het meest effectief. 
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Jaarlijks:    100.000 kinderen mishandeld 

 30 op de 1.000 kinderen 

Wekelijks:  1 kind overlijdt aan gevolgen  
           mishandeling 

Dagelijks:   Elk uur een serieuze melding bij  
          het AMK 
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Bij kindermishandeling komt verwaarlozing het 
vaakst voor. 

 
•  Fysiek 
•  Emotioneel 
•  Onderwijs 
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•  Van alle 16-jarige meisjes is 8% seksueel 
misbruikt door een familielid. 

•  De helft langer dan een jaar. 

•  De meeste meisjes waren tussen de 8 en 
12 jaar. 
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 •  Per jaar zijn meer dan 100.000 kinderen 
getuige van huiselijk geweld. Ze voelen de 
spanning, horen de kreten, zien de 
verwondingen. 

•  Kinderen die getuige zijn van huiselijk 
geweld lopen ernstige psychische schade 
op. 
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 Scandinavisch onderzoek 

Toename van huiselijk geweld tijdens de 
zwangerschap en in de 1e levensjaren van 
kind(eren). 
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Kraamzorg: belangrijke schakel in de keten 

van zorgverleners en instellingen. 
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Rol kraamzorg en verloskunde 
•  Signalen gaan niet verloren en een gezin 

kan tijdig ondersteuning krijgen als het 
nodig is. 
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De praktijk 
 
•  Observeren, signaleren, bespreken en      

rapporteren 
•  Bevorderen van hechting en gezond gedrag 
•  Voorbeeldfunctie 
•  Indicatie zorgelijke gezinssituatie 
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Je kunt het niet alleen, 
en je moet het ook niet alleen willen 
 
Ketenzorg 
•  Verloskunde 
•  Kraamzorg 
•  Jeugdgezondheidszorg 
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Medio 2013 
 
 
Verplicht gebruik meldcode voor professionals. 
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5 Stappen 
1.  In kaart brengen van signalen 

2.  Collegiale consultatie en/of advies 
AMK/SHG 

3.  Gesprek met client 

4.  Wegen van de informatie 

5.  Beslissen: hulp organiseren of 
melden 
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Doel meldcode 
•  Voorkomen of stoppen HG of Kimi 

•  Kwaliteit van handelen professionals 
verbeteren 

•  Gebruik meldcode: tot 3x vaker actie 
ondernomen 

 
 

 

 



VROEGSIGNALERING  

Geweld 
•  Kindermishandeling en huiselijk 

geweld 

•  Ouderenmishandeling 

•  Eergerelateerd geweld 

•  Meisjesbesnijdenis (VGV) 

•  Huwelijksdwang 
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Niet probleemoplossend maar 
stimuleren van vervolg! 

 
 


