Vroegsignalering
"Bestaande instrumenten voor de coördinatie en
afstemming van hulpverlening en het signaleren van
onveilige situaties, zoals de kindcheck, de verwijsindex
en de meldcode moeten meer worden benut door alle
professionals die om het gezin heen staan"
Kinderombudsman Margrite Kalverboer, juni 2018

Vroegsignaleringsinstrumenten
Kindcheck
De kindcheck is aan de orde als een volwassen of
adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die
minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken.
De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen
volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen
zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien.
Ga bij deze groepen cliënten ook na of zij zwanger zijn. En
bij adolescente cliënten met dergelijke problemen ga je na
of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in
een huis wonen. Bij een ‘positieve kindcheck’ geef je een
signaal af in de verwijsindex, of volg je de stappen van de
meldcode. Is er geen reden tot zorg, dan sluit je af en
noteer je dat in het dossier.

IMPORTANT POINT!
Bij een positieve
kindcheck mag tevens
een signaal worden
afgegeven in
MULTIsignaal.

Vroegsignaleringsinstrumenten
MULTIsignaal Verwijsindex
MULTIsignaal heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge
afstemming
tussen
signaleringsbevoegden
te
vergemakkelijken, zodat zij jongeren op tijd passende
hulp, zorg of bijsturing kunnen bieden om ze gezond en
veilig te laten opgroeien. Door voldoende op tijd gebruik
te maken van MULTIsignaal, wordt er een overzicht van
het volledige netwerk van betrokken professionals
gecreëerd. Professionals worden eerder geïnformeerd
over elkaars betrokkenheid en zodoende in staat gesteld
in een vroeg stadium de samenwerking met elkaar aan
te gaan. Zo worden situaties of omstandigheden die de
ontwikkeling van de jongere naar volwassenheid
bemoeilijken gesignaleerd en kan adequaat hulp worden
geboden.

"Belangrijk rondom
de zorg van kinderen
en volwassenen is
om alle betrokkenen
tijdig in beeld te
krijgen."

Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van
verschillende jeugdigen uit één gezin samen. Hierdoor
kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau
om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt
wordt.

Gegevensverwerking in
MULTIsignaal is
noodzakelijk om te
voldoen aan een
wettelijke verplichting
Artikel 6 lid 1 sub c AVG

Betrokkenen worden
altijd geïnformeerd
voorafgaand aan het
afgeven van een signaal
in MULTIsignaal
Artikel 14 AVG

Betrokkenen moeten
toestemming geven
voor inhoudelijk
overleg Artikel 6 lid 1
sub a AVG

De Meldcode
"De meldcode heeft altijd de
verwijsindex in zich, maar gebruik
van MULTIsignaal
voorkomt juist inzet van de
meldcode"

Stap 1
Signalen in kaart
brengen (kindcheck)

Stap 2

Overleg met collega en
eventueel raadplegen
Veilig Thuis
(MULTIsignaal)

Stap 3
Gesprek met
betrokkenen

Stap 4
Wegen van Huiselijk
geweld en/of
kindermishandeling
m.b.v. afwegingskader

Stap 5
Melding doen bij Veilig
Thuis

Het beroepsgeheim dient een zwaarwegend
belang, namelijk ervoor te zorgen dat cliënten
zich veilig genoeg voelen om informatie te delen.
Het beroepsgeheim, ook wel zwijgplicht,
verplicht professionals met een beroepsgeheim
om geen informatie over cliënt aan derden te
verstrekken.
Het medisch beroepsgeheim is opgenomen in
artikel 88 wet BIG en in artikel 7:457 BW. Het
vindt zijn grondslag in Europese wetgeving en
onze eigen Grondwet. In 2008 is het
uitgangspunt ‘zwijgen, tenzij’ gewijzigd naar
‘spreken, tenzij’, omdat de KNMG van mening
was dat meldingen van kindermishandeling niet
achterwege
mogen
blijven
uit
privacy
overwegingen.
Wanneer er sprake is van een vermoeden van
huiselijk geweld en kindermishandeling, en een
professional het gevoel heeft dat alleen door te
spreken een kind geholpen kan worden, en de
ouders of het kind hiervoor geen toestemming
geven, is er sprake van een conflict van plichten:
privacy en het beroepsgeheim enerzijds, en het
belang/ de veiligheid van het kind anderzijds.
Deze twee plichten wegen even zwaar, dit volgt
uit jurisprudentie.
In het geval van een conflict van plichten mag er
gebruik gemaakt worden van het meldrecht: In
het geval van vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling, mag er zonder
toestemming informatie worden gedeeld met
Veilig Thuis en ook melding worden gedaan. Dit
is opgenomen in de WMO, artikel 5.2.6.
Transparantie blijft het uitgangspunt: open
communicatie met ouders en/of kinderen blijft
belangrijk.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Bij het afgeven van een signaal in MULTIsignaal en het
inzetten van de Meldcode worden persoonsgegevens
verwerkt. Volgens Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) is er, naast diverse andere
redenen, sprake van rechtmatige verwerking van
persoonsgegevens, indien dit plaats vindt in het kader
van een wettelijke taak. In het geval van MULTIsignaal is
het de Jeugdwet, waarin Nederlandse gemeenten
verplicht worden om een regionale verwijsindex
(MULTIsignaal) te voeren. In het geval van de Meldcode is
dat de Wet Verplichte Meldcode.
In artikel 14 AVG staat beschreven welke informatie
verstrekt moet worden aan de betrokkene(n) wanneer er
gegevens worden verwerkt.
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Meer informatie?
www.MULTIsignaal.nl
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