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Je bent in behandeling bij Fivoor. De meeste mensen zijn in behandeling bij 
Fivoor omdat ze gedragsproblemen hebben die risicovol zijn voor henzelf of 
anderen. Wij vinden de veiligheid en het welzijn van onze patiënten en hun 
gezinsleden belangrijk. Als je een gezin hebt of een partner, zal je behandelaar 
daarom altijd vragen hoe het met je gaat en hoe het met de kinderen en je 
partner gaat. Als er problemen zijn, dan kan je behandelaar passende hulp 
voor jou of je gezinsleden inschakelen.

Waarom vinden wij de veiligheid van je gezin belangrijk? 
Als je te maken krijgt met geweld, als partner, kind, of ander familielid of 
naaste, word je daar bang van en kun je er schade door oplopen. Die 
schade kan heel direct zijn doordat je gewond raakt, maar het kan ook op 
andere manier schadelijk zijn. Kinderen kunnen dan niet veilig opgroeien. 
Hierdoor kunnen ze nu of later allerlei psychische klachten krijgen. Dat willen 
we voorkomen. Daarom letten onze medewerkers op signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Ook letten zij op andere risico’s, zoals het 
gebruik van alcohol en drugs. Als je behandelaar zich zorgen maakt over je 
partner en/of de kinderen, zal hij of zij dit met jou bespreken. Het doel is om 
passende hulp te bieden om de mishandeling of het geweld te stoppen. 
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Maak jij je zorgen over je eigen gedrag, of dat van je partner of 
kinderen? 
Deel je zorgen alsjeblieft met ons! Je behandelaar of andere zorgverlener kan 
je advies geven en ervoor zorgen dat jij de juiste hulp krijgt. Je mag altijd een 
voor jou belangrijk persoon of vertrouweling meenemen naar een afspraak als 
dit je helpt om je zorgen te delen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Er zijn regels voor behandelaren als ze zich zorgen maken over kinderen 
of partners. Zij moeten zich houden aan de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan waarin staat 
beschreven wat een arts of andere hulpverlener moet doen wanneer hij of zij 
vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gebruik 
van deze Meldcode is in de wet vastgelegd. Hieronder leggen we uit welke 
stappen een behandelaar moet nemen en wanneer. 

Stap 1: 
Je behandelaar zal vragen naar je gezinssituatie en leefomgeving. Dit doet hij of 
zij aan het begin van een behandeling. De behandelaar kan hier opnieuw naar 
vragen als je situatie verandert, of als het tijd is voor een nieuw behandelplan. De 
behandelaar stelt je vragen als: 
• Voel je je veilig in je thuissituatie? Heb je een partner of een ander voor jou 
belangrijk persoon?
• Kan je terugvallen op familie, buren of vrienden?
• Heb je contact met andere hulpverleners?
• Heb je de zorg voor kinderen?  Vragen over de kinderen in je omgeving worden 
ook wel de Kindcheck genoemd. 

Als je behandelaar geen zorgen heeft, dan vertelt hij of zij je dat meteen. Dit wordt 
dan ook opgenomen in je dossier. De meldcode wordt dan niet gestart. 
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Als je behandelaar wel zorgen heeft vertelt hij of zij het je ook meteen. Dan moet 
de behandelaar verder gaan met stap 2 van de meldcode. De uitkomst van de 
meldcode wordt opgenomen in je dossier.

Stap 2: 
Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekt 
je behandelaar dit met andere hulpverleners van Fivoor. Dit zijn hulpverleners 
die zijn opgeleid om onze artsen en andere hulpverleners te ondersteunen bij 
vermoedens van huiselijk geweld of mishandeling. Als die hulpverleners ook 
zorgen hebben, overleggen we met Veilig Thuis. 

Stap 3: 
Je behandelaar bespreekt de uitkomsten van de overleggen uit stap 2 met jou. 
Soms wil de behandelaar dan nog een keer overleggen met Veilig Thuis om te 
bespreken welke hulp het beste past bij jouw situatie. 

Stap 4: 
Als je behandelaar denkt dat het welzijn van jou of je gezinsleden in gevaar is, 
zal hij of zij besluiten een melding hiervan te doen bij Veilig Thuis.

Bij een melding zal Veilig Thuis onderzoek doen naar de veiligheid. Veilig 
Thuis neemt contact met je op en vaak ook met andere hulpverleners die bij 
je gezin betrokken zijn, zoals de huisarts. Zo probeert Veilig Thuis een goed 
beeld te krijgen van de risico’s voor het gezin. Dat doen ze samen met jou en 
Fivoor. 

Het doel is om met hulp te zorgen dat iedereen in je gezin zich weer 
veilig voelt. Sommige mensen verwarren Veilig Thuis met de Raad voor de 
Kinderbescherming. Dit is niet hetzelfde. Veilig Thuis werkt samen met jou en 
je behandelaar om tot een oplossing te komen. Alleen als dat samen echt niet 
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lukt, en er blijft ernstig gevaar voor bijvoorbeeld je kinderen, vragen ze aan de 
Raad voor Kinderbescherming om in te grijpen. 

Wil je meer lezen over de meldcode? Ga naar www.meldcode.nl.

Vertrouwelijk
De behandelaren van Fivoor gaan uiterst zorgvuldig om met alle informatie 
over huiselijk geweld of kindermishandeling. We vragen je altijd om 
toestemming om informatie te delen. Heel soms moeten we informatie delen, 
ook als je geen toestemming geeft. Bijvoorbeeld bij ernstig gevaar voor je 
kinderen of je partner. We doen dat niet graag, maar dat zijn we wel verplicht. 
We vertellen je het ook altijd als we zonder je toestemming informatie hebben 
moeten delen en om welke informatie het dan gaat.

Vragen?
Bij vragen kan je terecht bij je behandelaar of een afspraak maken met één 
van onze aandachtfunctionarissen ‘huiselijk geweld en kindermishandling’. Je 
behandelaar kan je informeren welke aandachtfunctionaris beschikbaar is.
  
Binnen Fivoor is er ook een familievertrouwenspersoon (fvp) en een 
patiëntvertrouwenspersoon (pvp) aanwezig waar je jouw vragen aan kunt 
stellen of om je zorgen mee te delen. De telefoonnummers vind je op de 
website van Fivoor: www.fivoor.nl. Ook kan je altijd zelf contact opnemen met 
Veilig Thuis, telefoon 0800-2000.

Voor meer informatie over familievertrouwenspersonen kan je kijken op 
www.lsfvp.nl. Voor meer informatie over patiëntvertrouwenspersonen kan je 
kijken op www.pvp.nl.
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