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Inhoud

Aan de hand van de praktijk bespreken 

van de thema’s:

-meldcode

-FMEK (forensisch medische expertise kinderen)

-strafbare kindermishandeling



meldcode



meldcode

- beroepsgeheim

- conflict van plichten

- belang van stap 2

- volgorde van het stappenplan

- informatie verstrekken aan VT



Casus letsel bij schoolgaand kind

Kind van 8 jaar geeft op school aan dat 

het thuis geslagen wordt, kind wil niet 

meer naar huis.

Welke routes zijn mogelijk?



routes

1.School neemt contact op met Veilig 

Thuis voor advies 

2.School belt met de ouders van het kind

3.School neemt contact op met de 

Jeugdarts

4.School neemt contact op met Veilig 

Thuis om een melding te doen



Aanvullende informatie

• kind vertelt op school aan IB-er dat ze al jaren fysiek

mishandeld wordt door haar moeder

• meestal letsel op plekken waar je het niet ziet

• kind is bang voor haar moeder en heeft daarom nooit

eerder iets verteld

• nu letsel op haar armen en in het gezicht



Forensisch Medische Expertise

- waarom?

- door wie?

- hoe?

- wanneer?



Letsel vastleggen
(documenteren, typeren en interpreteren)

- PROVOKE

- Terminologie 

- top-teen onderzoek

- Uitspraak verdacht letsel?



FMEK schema



Vervolg casus

School volgt het advies van Veilig Thuis en doet een

melding

Naar aanleiding van een melding volgt een onderzoek

binnen Veilig thuis en er wordt besproken of er aangifte

wordt gedaan bij de politie



Handreiking bij strafbare kindermishandeling



• Veilig Thuis, Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming en 

Reclassering werken samen aan acute veiligheid, stabiele 

veiligheid en duurzame oplossingen voor gezinnen, kinderen en 

kwetsbaren die in aanraking komen met strafbare feiten die 

gepleegd worden door of tegen iemand in hun directe 

omgeving, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel 

misbruik, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling. Elke 

organisatie zijn eigen rol en samen een goed resultaat! 



Start van gezamenlijk onderzoek –

vermoeden van strafbare 

kindermishandeling 

Er zijn vier manieren waarop een concreet vermoeden van strafbare 

kindermishandeling kan ontstaan: 

• 1. Er is of was letsel/symptomen die niet (volledig) verklaard kunnen 

worden vanuit een ziekte of aandoening 

• 2. Er wordt kindermishandeling vermoed op basis van gedrag of 

uitlatingen van een kind 

• 3. Er worden door een derde feitelijke handelingen waargenomen die 

strafbare kindermishandeling opleveren of deze derde heeft ooit letsels 

gezien waarvan hij vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling 

of de dader meldt zelf dat hij of zij een kind heeft mishandeld. 

• 4. De dader meldt dat hij een kind heeft mishandeld.



Samenvattend



Rol vertrouwensarts

• Rol van spin in het web

• Verantwoordelijk voor veiligheid (in teamverband)

• Verzamelen van informatie vanuit alle noodzakelijke 

bronnen (heeft juridische toestemming hiervoor)

• Integratie van medische en forensische gegevens 

hierbij

• Conclusie trekken wel/geen kindermishandeling

• Beslissing nemen over noodzaak inzet hulpverlening

• Wel/geen aangifte bij politie



Rol kinderarts

• Kind top-teen nakijken naast regulier medisch onderzoek

• Opsporen somatische oorzaak

• Beschrijven bevindingen en eventueel laten vastleggen door 

medische fotografie

• Indien nodig lokale forensisch arts in consult vragen en bij 

voorkeur kind samen beoordelen

• Indien nodig: overleg met LECK*

• Geen beoordeling van veiligheid van kind



Rol forensisch arts

• inhoudsdeskundige beschikbaar voor overleg over onduidelijke 

letsels

• beschrijven, typeren en interpreteren van letsel

• aanleveren van forensisch verslag voor medisch dossier, 

dossier van Veilig Thuis of eventuele aangifte

• indien nodig: overleg met NFI



Rol Jeugdarts

Wat als de jeugdarts besluit het letsel te 

bekijken

- wel of niet vastleggen en zo ja hoe dan

- wanneer contact met Veilig Thuis

- wanneer contact met ouders



vragen






