
Een veilig thuis, dat doen we samen!

1. Breng de signalen in kaart

2. Overleg met familie, vriend, 

 coördinator, collega of Veilig Thuis

3. Praat met de betrokkene

4. Weeg aard, ernst en risico’s*

5. Organiseer hulp en/of meld het  

 bij Veilig Thuis*

Signaalkaart
kinder
mishandeling

Bel gratis 0800 - 2000 (24/7)
T 0800 -2000 / T 088 – 880 5014 (alleen voor professionals) 

contact@veiligthuiszl.nl - www.veiligthuiszl.nl

Wat kunt u doen:
 (Stappen Meldcode)

*Gebruik hierbij het afwegingskader van uw beroepsgroep.

ZUID-LIMBURGZUID-LIMBURG

Een veilig thuis, dat doen we samen!



Kindermishandeling

Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. 

Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende 

liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed 

kunnen ontwikkelen. Ook lichamelijk geweld tegen kinderen  

en seksueel misbruik is kindermishandeling. Opgroeien in een 

gezin waar ouders voortdurend ruzie maken is ook schadelijk 

voor een kind.

Het gebeurt niet vaak dat een kind zelf aangeeft dat het  

mishandeld wordt. Of er wat gebeurt, of er hulp geboden 

wordt, is daarom mede afhankelijk van de oplettendheiden 

moed van personen in de omgeving van het kind.

Herkent u signalen? 

Kom in actie bij vermoedens van kindermishandeling. 

Neem (ook bij twijfel) contact op met Veilig Thuis voor 

informatie, advies of het doen van een melding. 

Veilig Thuis denkt mee over oplossingen, verwijst door naar 

adequate hulp of doet zelf onderzoek.

• nerveus, schrikachtig

• opvallend ander gedrag in nabijheid  

 van ouders/verzorgers

•  agressief gedrag naar zichzelf of anderen

• wantrouwend, houdt afstand,

 maakt geen oogcontact

• niet naar huis willen

• vaak buikpijn/hoofdpijn

• oververmoeid, slechte concentratie

• veelvuldig schoolverzuim, vaak ziek

• onverklaarbare blauwe plekken

• vieze kleding en onverzorgd

• gebruik van alcohol en/of drugs 

• angst bij omkleden/uitkleden

• verstijven bij aanraking of overdreven 

 aanhankelijk

• seksueel afwijkend gedrag/taal

Mogelijke signalen van 
kindermishandeling:

Heeft u te maken met  
kindermishandeling?

U kunt er iets tegen doen,  
hoe moeilijk het soms ook lijkt.


