Zorgpad
Zwanger en Huiselijk geweld
en Kindermishandeling
Screening door verloskundige zorgverlener.

Stap 1

Let op!

Breng de signalen in kaart
Leg de zorgen over het ongeboren kind of over de andere kinderen van
de zwangere vast. Neem de observaties van de kraamverzorgende mee en
beschrijf ook signalen die het vermoeden ontkrachten.

Op elk moment tijdens het
doorlopen van dit zorgpad
kan er sprake zijn van een
crisissituatie:
Bij Levensbedreigende
situatie:

Stap 2
Collegiale consultatie (intern) en/of Advies Veilig Thuis RR (anoniem)

Stap 3
Bespreek zorgen met de zwangere
Hoe verloopt zo een gesprek?
• Leg het doel van het gesprek uit
• Beschrijf uw observaties, maar koppel hier geen oordelen aan
• Nodig de zwangere uit om een reactie te geven
• Uit pas na deze reactie uw zorgen.

Stap 4
Weeg de verzamelde informatie
Maak op basis van alle informatie een inschatting
• Is er een risico op huiselijk geweld of kindermishandeling?
• Is er sprake van acute of structurele onveiligheid of disclosure?*
• Kan de situatie schade aanbrengen bij de zwangere en haar (ongeboren)
kind(eren) of bij een ander?
Vraag bij twijfel opnieuw advies bij Veilig Thuis RR. Doe de kindcheck!
* disclosure (onthulling) betekent dat patiënt zelf aangeeft dat er sprake is van onveiligheid,
onmacht en/of onhoudbare situatie

Stap 5
Beslis over melden en zelf hulp bieden/organiseren

Bel politie
112.

Melden bij
Veilig Thuis
Rotterdam
Rijnmond.

Verschil tussen ‘Advies’
en ‘Melding’
Bij een advies noem je geen
persoonsgegevens. Er is alleen
contact tussen adviesvrager
en Veilig Thuis. Veilig Thuis
onderneemt geen actie naar de
direct betrokkenen, de regie
blijft bij de adviesvrager.
Bij een melding worden
persoonsgegevens genoteerd.
Veilig Thuis beoordeelt de
melding en heeft contact met
direct betrokkenen. Veilig Thuis
houdt zich bezig met zicht op
veiligheid. Melding gebeurt
bij voorkeur schriftelijk.
Veilig Thuis heeft de regie
m.b.t. veiligheid, melder is
verantwoordelijk voor de
gebruikelijke zorg. Er vindt
afstemming plaats tussen
melder en Veilig Thuis.
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1

Vermoeden
Heb ik een vermoeden van (dreiging van)
kindermishandeling en/of huiselijk geweld?

Nee

Afsluiten en
vastleggen in
dossier.

Ja
2

Veiligheid
Is er spraken van acute en/of structurele
onveiligheid en/of disclosure

Ja

Na afweging 2.3.4 en 5: melden bij Veilig
Thuis RR zo mogelijk na informeren en
toestemming betrokkenen

Nee
3

Hulp
Ben ik, als professional, in staat effectieve hulp te
bieden of te organiseren?

Nee

Ja
4

Acceptatie
Aanvaarden betrokkenen de voorgestelde hulp?

Nee

Hulp bieden
of organiseren

5

Resultaat
Leidt de hulp tot (herstel) van veiligheid?

Ja

Melden bij Veilig Thuis RR:
De afwegingen 3-5 worden vervolgens samen
met Veilig thuis RR doorlopen.

Nee

Melden is de professionele norm:
En gebeurt;
1. In gevallen van acute en/of structurele
onveiligheid en/of disclosure.
2. In geval van niet-acuut en/of niet
structureel onveilige situaties waarin de
professional meent dat ze, gelet op haar
competenties, verantwoordelijkheden
en professionele grenzen, onvoldoende
effectieve zorg kan bieden of
organiseren.
3. Op het moment dat de professional die
hulp biedt of organiseert om betrokkenen
te beschermen tegen (het risico op)
kindermishandeling en/of huiselijk geweld,
constateert dat de onveiligheid niet stopt
of zich herhaalt.

Afspraken over het volgen van toekomstige
(on)veiligheid met betrokkenen.
Warme overdracht naar Kraamzorg, CJG en
Huisarts.

Contactgegevens

Contactgegevens

Zwanger en Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
www.veiligthuisrr.nl
Bereikbaar 24/7 op 0800 – 20 00
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,
Crisisinterventieteam (CIT)
24/7 bereikbaar op 010 – 233 00 00,
Overige vragen: info@jbrr.nl

*VTRR kan besluiten samenwerking met de CIT aan te gaan.

Installeer de meldcode VWS APP
CJG Rijnmond
(Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond):
www.cjgrijnmond.nl
Op werkdagen bereikbaar op 010 – 201 01 10

Mogelijkheden om Hulp te organiseren:
Middelengebruik?

Acute psychiatrische problematiek?

Structureel psychiatrische
problematiek?

Andere problemen in het sociaal
domein?

Aanmelden bij Team Zwangeren van Antes
(voorheen ‘Meldpunt Zwanger & Verslaafd’):
zwangeren@antesgroep.nl; 088 - 230 50 00

Heeft client een GGZ behandelaar of POH-er?
• zo ja, neem contact op met zorgverlener;
• zo nee, overleg met Gynaecoloog of huisarts;
Veilig Thuis RR:
Zie zorgpad Psychische kwetsbaarheid tijdens
de zwangerschap.

Aanmelden bij Crisisdienst Antes
(24 uur per dag, 7 dagen per week) op
nummer 088 - 358 15 00.

Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam:
(Moeders van Rotterdam/Wijkteam/Voorzorg/
CJG) www.moedersvanrotterdam.nl
010 - 267 26 53
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