Huiselijk Geweld
Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)
Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele
leefomgeving. Door relationeel geweld, waarbij het

Geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft
grote en vaak levenslange gevolgen.

slachtoffer in een afhankelijke positie is, is dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend.

Impact van mishandeling op het individu
medische, sociale en psychische gevolgen

Het kan dan gaan om (ex) partner geweld, kindermishandeling,
ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Impact van mishandeling op de samenleving

Verschijningsvormen zijn: fysieke of psychische mishandeling,
verwaarlozing, seksueel geweld of misbruik.

verminderde schoolprestaties en schooluitval
maatschappelijke kosten en zorgkosten
arbeidsverzuim

Meer informatie: www.huiselijkgeweld.nl

1 op de 8 volwassenen in Zuid-Limburg was

1 op de 12 ouderen in Zuid-Limburg was in de

ooit slachtoffer van huiselijk geweld.

afgelopen 12 maanden slachtoffer van ouderenmishandeling.

Psychisch of emotioneel geweld komen het vaakst voor.
Daders zijn in de meeste gevallen de ex-partner of de (stief)ouder.

Psychisch geweld en financiële benadeling komen
het vaakst voor.

Bron: Gezondheidsmonitor GGD ZL 2016

Bron: Gezondheidsmonitor GGD ZL 2016

Veilig Thuis
Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt om iemand in
zijn omgeving; burgers én professionals.
Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis ontstond 1 januari
2015 door de samenvoeging
van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) en
het Steunpunt Huiselijk Geweld
(SHG) en is ondergebracht bij
de GGD Zuid Limburg.

Na een melding bespreekt Veilig Thuis de signalen met de betrokkenen en professionals.
Acuut gevaar?
Veilig Thuis onderneemt direct actie om de betrokkenen in veiligheid te brengen.
Geen acuut gevaar?
Professionals van Veilig Thuis gaan samen met het lokale team op huisbezoek.
Hierna besluiten de partners samen welke hulp nodig is om een (blijvend) veilige situatie te realiseren.

Meer informatie:
www.veiligthuiszl.nl

Het melden van alle vormen van GIA kan bij Veilig Thuis Zuid-Limburg:
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

Meldingen Veilig Thuis
In 2018 waren er 4.197 meldingen bij Veilig Thuis

Bron: Veilig Thuis Zuid-Limburg 2018

3.150 vervolgtrajecten
Als duidelijk is welke problemen spelen, de cliënten openstaan voor
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hulp en de problemen herkennen, is onderzoek niet nodig. Veilig
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zicht is op de veiligheid van de betrokkenen.

aantal adviezen / ondersteuning

Elke melding die bij Veilig Thuis binnenkomt moet binnen
5 werkdagen getrieerd worden.
94% triages binnen geldende termijn in 2018

3.567 Advies en ondersteuning
Veilig Thuis geeft advies & ondersteuning aan burgers en professionals
en gaat waar nodig ook samen op pad met het lokale team.

Weten hoe het staat met huiselijk geweld in uw gemeente of wijk? Kijk op www.gezondheidsatlaszl.nl

Huiselijk Geweld
Politiemeldingen naar Veilig Thuis
Veilig Thuis Zuid-Limburg registreert en

Veilig Thuis leidt meldingen die via de politie binnenkomen, na

beoordeelt politiemeldingen sinds 1 juli 2017.

beoordeling, vaak door naar het lokale veld.

In 2018 kwam circa driekwart van alle

Daarbij geldt als uitgangspunt dat

meldingen bij Veilig Thuis van de politie.

‘wat lokaal kan ook lokaal moet’.

Meldcode voor professionals
De Wet verplichte meldcode
Huiselijk Geweld en
kindermishandeling
helpt professionals goed
te signaleren.
Iedere organisatie binnen de
sectoren gezondheidszorg,
onderwijs, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning,
jeugdhulp en justitie moet een
meldcode hebben die bestaat uit 5
stappen.
Meer informatie: www.meldcode.nl

Stap 1: Is er een vermoeden van acute en/of structurele onveiligheid ?
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig thuis
Stap 3: Gesprek met cliënt / betrokkene(n)
Stap 4 en Stap 5: Neem beslissingen met het aanvullend afwegingskader

Het aanvullend afwegingskader per 1 januari 2019
ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling van de meldcode bij:
1. het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens
2. het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.
Bij (een vermoeden van) GIA moet de professional dit altijd melden bij Veilig Thuis.

Radarfunctie Veilig Thuis
De radarfunctie:
Signalen van verschillende melders combineren, ook over
een langere periode van tijd.
Veilig Thuis zal elke melding altijd opnemen, triëren en
beoordelen.
Zo ontstaat een betere inschatting van de veiligheid of
onveiligheid in een gezin
Het doel: onveiligheid duurzaam stoppen.
Door huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in
beeld te hebben, kan eerder worden gehandeld
waardoor erger kan worden voorkomen. Steeds meer aandacht
gaat daarom uit naar de verbinding met ketenpartners.

Huiselijk geweld betreft – helaas – problematiek
die vaak jaren duurt. Het risico op herhaald
slachtofferschap is groot.
Met de wijziging van de Wet verplichte meldcode
Huiselijk Geweld en kindermishandeling krijgt
Veilig Thuis er een nieuwe functie bij.
Het afwegingskader geeft aan wanneer een
professional huiselijk geweld moet melden. De
bedoeling is dat deze signalen of vermoedens “op
de radar komen” bij Veilig Thuis.

Geweld hoort nergens thuis
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veel professionals en
organisaties betrokken vanuit verschillende sectoren (zoals onderwijs, zorg en justitie).
Het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) constateren dat
het ondanks de inzet van al die partijen tot nu toe niet gelukt is om huiselijk geweld
en kindermishandeling voldoende terug te dringe
Het landelijk actieprogramma geweld hoort nergens thuis moet hier verandering in
brengen.
De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, afdeling Kennis & Innovatie: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl
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