Meldformulier Veilig Thuis Twente
Voordat u een melding doet bij Veilig Thuis Twente is het van belang dat u de meldcode huiselijke
geweld en kindermishandeling hebt gevolgd.
Via dit formulier kunt u als professional vermoedens van huiselijk geweld, ouderen- en
kindermishandeling melden bij Veilig Thuis. Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk.
Bij een acuut onveilige situatie, kunt u direct contact opnemen met Veilig Thuis via het
telefoonnummer 0800-2000.

1. Melddatum
Datum melding naar Veilig Thuis Twente

Klik of tik om een datum in te voeren.

2. Gegevens melder
Naam melder
Naam organisatie
Functie melder
Adres
Postcode en (woon)plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Relatie/betrokkenheid tot het (gezin)systeem

3. Van welke mishandeling is er sprake
☐
☐
☐

Huiselijk geweld tussen volwassenen. Er wonen geen minderjarige kinderen in het gezin.
Ouderenmishandeling (65+)
Kindermishandeling/Huiselijk geweld en er wonen minderjarige kinderen in het gezin.

Aard van het geweld

Is er sprake van politiecontacten

☐ Lichamelijk geweld (wel/geen verwondingen)
☐ Bedreiging
☐ Stalking
☐ Schreeuwen / vernederen
☐ Kinderen die getuige zijn van (de gevolgen van) huiselijke
geweld in het gezin
☐ Uitbuiting
☐ Seksueel Geweld
☐ Lichamelijke verwaarlozing
☐ Psychische verwaarlozing
☐ Geweld dat samenhangt met eer gerelateerde
problematiek
☐ Overig, namelijk………
☐ Ja; data
☐ Nee
☐ Onbekend

4. Gegevens direct betrokkenen
Is er sprake van kindermishandeling / huiselijk geweld en wonen er minderjarige kinderen in het
gezin, dan hoeft u vraag 4 niet in te vullen. Ga dan door naar vraag 5.
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Telefoonnummer
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Telefoonnummer
Relatie tussen direct betrokkenen
Ga naar vraag 6

5. Gegevens gezin
Naam gemelde kind
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Naam school / peuterspeelzaal / kinderopvang
Wie heeft het gezag over kind?

Naam ouder / verzorger
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Naam ouder / verzorger
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Zijn er overige direct (volwassenen) betrokkenen?
(Indien van toepassing onderstaande invullen)
Naam betrokkene
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats

☐ Moeder
☐ Vader
☐ Anders namelijk (vul gegevens in bij overige direct
betrokkenen);
☐ Niet bekend
☐ idem aan adres gemelde kind

☐ idem aan adres gemelde kind

☐ idem aan adres gemelde kind

(indien er meer betrokkenen zijn tabel kopiëren en plakken)

Naam huisarts gezin
Adres
Telefoonnummer
Naam ander (gemeld) kind gezin
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Naam school / peuterspeelzaal / kinderopvang
Wie heeft het gezag over kind?

☐ idem aan adres gemelde kind
☐ Moeder

☐ Vader
☐ Anders namelijk:
☐ Niet bekend
Naam ander (gemeld) kind gezin
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Naam school / peuterspeelzaal / kinderopvang
Wie heeft het gezag over kind?

☐ idem aan adres gemelde kind
☐
☐
☐
☐

Moeder
Vader
Anders namelijk:
Niet bekend

(indien nodig tabel voor meerdere kinderen kopiëren en plakken)

6. Zorgen
Geef een beschrijving van de huidige zorgen?
Hoe lang bestaan de zorgen al?
Wat is de aanleiding om nu te melden?
Wat is uw grootste zorg of angst als er nu niets verandert
aan de huidige situatie?
Welke cijfer geeft u voor de veiligheidssituatie op dit
moment? (waarbij 0 = onveilig en 10= veilig)
Wat maakt het dat u dit cijfer geeft?

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

Wat verwacht u van Veilig Thuis?
Is er sprake van kindermishandeling?

Ga naar vraag 7

Is er sprake van ouderenmishandeling en huiselijk geweld
tussen volwassenen?

Ga naar vraag 8

7. Problematiek bij kindermishandeling
Laat het gemelde kind zorgelijk gedrag zien

Is er sprake van specifieke problematiek bij het gemelde
kind, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische
problematiek, schoolverzuim, prematuriteit, enz.

Is er sprake van problematiek bij ouder / verzorger,
bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische
problematiek, een belast verleden enz.

Is er sprake van zorggedrag of specifieke problematiek bij de
andere (gemelde) kind(eren)

☐

Ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

☐

Ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

☐

Ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

☐

Ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

Is er sprake geweest van ingrijpende gebeurtenissen voor
het gezin in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld een scheiding,
schulden, overlijden, relatieproblematiek, verhuizing enz.

☐

ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

8. Problematiek bij ouderenmishandeling en huiselijk geweld tussen volwassenen
☐

Ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

☐

ja, namelijk:

☐
☐

Nee
Onbekend

Is er nu nog hulpverlening actief in het gezin?

☐

Is er hulpverlening recent actief geweest?

☐
☐
☐
☐
☐

Ja, namelijk:
Datum:
Nee
Onbekend
Ja, namelijk:
Datum:
Nee
Onbekend

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ja
Nee
Onbekend
Ja, dat blijkt uit:
Nee
Onbekend

☐

Ja, te weten:

☐

Nee

☐

Onbekend

☐

Ja

☐
☐

Nee
Onbekend

Is er sprake van problematiek bij één of meerdere
betrokkene(n), bijvoorbeeld een verstandelijke beperking,
psychische problematiek, een belast verleden enz.

Is er sprake geweest van ingrijpende gebeurtenissen voor
het gezin in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld een scheiding,
schulden, overlijden, relatieproblematiek, verhuizing enz.

9. Hulpverlening

Wat is de reden dat de hupverlening niet toereikend is?
Ervaren betrokkenen zelf de zorgen ook als een probleem?
Staan betrokkenen open voor vrijwillige hulpverlening ?

Werken betrokkenen mee aan de hulpverlening?

Is er ondersteuning vanuit het sociale netwerk aanwezig?

Is het wenselijk (i.v.m. taalbarrière) om een tolk in te
schakelen?

10. Alvorens u overgaat tot melden dient de melding, conform meldcode huiselijke geweld en
kindermishandeling, besproken te zijn met betrokkenen, tenzij dit een gevaarlijke situatie
oplevert voor u of voor betrokkenen.
Reactie van betrokkenen
De melding is niet/deels besproken omdat

Verzending
Om een melding te doen kunt u dit formulier sturen naar info@veiligthuistwente.nl.
Na ontvangst van de melding ontvangt u een bevestiging. We nemen we zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met u op om de laatste stap van de meldcode (stap 5) door te nemen.
Veilig mailen via Zivver
Dit meldformulier bevat persoonlijke gegevens. Wij adviseren u persoonlijke gegevens altijd via een
beveiligde mailverbinding, (veilig) aan ons toe te sturen. Dit kan via Zivver. U heeft hiervoor geen eigen
Zivver account nodig.
•
•
•

Met een klik op de link hieronder gaat u naar Zivver.
Vul uw eigen naam en e-mailadres in.
Dan ontvangt u een e-mail met een link. Daar kunt u de gegevens veilig versturen.

Veilig mailen via Zivver

