
                                                                                                                  

 

Meldcode: De kindcheck | vragen over zorg 

Algemene vragen over de zorg voor de kinderen 

 Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis, zo ja, hoeveel en van welke leeftijd? Wonen ze de 

hele week bij u of een deel van de week? 

 Zijn er meer volwassenen bij u in huis die voor deze kinderen zorgen, zo ja, wie zijn dat (partner, 

ex partner) en welk aandeel hebben zij in de zorg voor de kinderen? 

 Zijn er ook volwassenen die niet bij u in huis wonen maar wel een deel van de zorg voor de 

kinderen bij u thuis hebben, zo ja wie zijn dat (oma, zus, broer, enzovoort).Zo ja waaruit bestaat 

hun aandeel in de zorg?  

 Waar zijn de kinderen overdag? (school, kinderdagverblijf, oppas) 

 Als uw kinderen niet bij u wonen maar ergens anders, hoe vaak bezoekt u hen? 

 Hebt u een partner die kinderen heeft en hoe vaak bent u bij uw partner als de kinderen er ook 

zijn? 

 

Vragen over de zorg voor de kinderen in relatie tot de situatie van de cliënt 

 Hoe lukt het u, ondanks uw situatie, om uw kinderen voldoende zorg te bieden? Wie brengt de 

kinderen naar school / opvang?  Wie kookt er, en wie brengt de kinderen naar bed, enzovoort? 

 Vindt u dat u hen voldoende verzorging  en veiligheid kunt bieden en kunt u voldoende toezicht 

op uw (kleine) kinderen  houden. Zo ja, hoe doet u dit ? 

 Op wie kunt u een beroep doen als de zorg voor uw kinderen u, vanwege uw situatie, te veel 

wordt? Wat kunnen zij voor u en uw kinderen doen? 

 Wat denkt u dat de kinderen merken van uw situatie, hebt u enig idee wat uw situatie voor hen 

betekent, hebt u het daar wel eens over met hen? 

 Maakt u zich zorgen over uw kinderen vanwege uw situatie? 

 Hebt u, of hebben uw kinderen professionele hulp, zo ja vindt u het goed dat we samen met hem 

of hen overleggen of, en zo ja wat we kunnen doen voor u en uw kinderen? 

 

Vervolg 

Geeft de cliënt gericht antwoord op uw feitelijke vragen, hebt u de indruk dat uw cliënt u feitelijk 

juiste informatie geeft en is hij zich bewust van de reële risico’s die zijn situatie voor zijn kinderen 

heeft? 

Stel dan vast of de antwoorden van uw cliënt uw zorgen over de kinderen overtuigend hebben 

weggenomen. 



 

Twijfelt u, vraag dan een collega, een hulpverlener  uit uw eigen kring of die van cliënt of Veilig 

Thuis om mee te denken 

Blijven de zorgen bestaan,  leg uw cliënt dan uit dat u Veilig Thuis gaat vragen om een onderzoek te 

doen naar de situatie van de kinderen zodat op basis daarvan zo nodig (extra) hulp voor hen in 

gang kan worden gezet. 

Ontwijkt uw cliënt uw vragen door geen of alleen maar zeer algemene antwoorden te geven, of acht  

u de cliënt door zijn situatie niet in staat om feitelijk juiste informatie te geven  en/of is hij zich niet 

bewust van de reële risico’s die zijn situatie heeft voor zijn kinderen ? 

Stel dan vast, op basis van de situatie waarin de cliënt verkeert en op basis van het gesprek dat u 

hebt gevoerd, of u nog steeds risico’s aanwezig acht op ernstige schade of onveiligheid voor de 

kinderen. 

Als een andere hulpverlener die al bij het gezin betrokken is, in staat is de situatie van de kinderen 

te beoordelen , kunt u dat ook aan hem vragen, in plaats van een melding te doen bij Veilig Thuis. 

Vraag over uw keuze zo nodig advies aan Veilig Thuis. 

Lukt dat niet,  leg  uw cliënt dan uit dat u de stappen van de meldcode gaat uitvoeren waarbij  u 

mogelijk Veilig Thuis gaat vragen om een onderzoek te doen naar de situatie waarin de kinderen 

zich bevinden zodat op basis daarvan zo nodig (extra) hulp voor hen in gang kan worden gezet. 

 

 

 


