
 Zorgpad Relatieproblemen met /zonder (huiselijk) geweld 
 

1. Signalen van relatieproblemen met /
zonder(huiselijk) geweld

2. Er is sprake van huiselijk 
geweld

5. Overleg 
(anoniem) met 

Veilig Thuis*
088 -144 70 70

6. Onveilige situatie

ja

7. Maak melding bij 
Veilig Thuis*

9. Overdracht kraamzorg en 
JGZ

3a. Zwangere en 
betrokkenen willen hulp bij 

relatieproblemen

nee

4a. Neem contact op met 
het sociaal wijkteam  en /

of huisarts

ja

4b. Blijf checken of 
hulpvraag nog komt en 
of de situatie nog veilig 

is. Verwijs zo nodig.

8. Afstemming met en 
terugkoppeling naar 

Verloskundig Zorgverlener 
door Veilig thuis / sociaal 

wijkteam/ huisarts

3b. Zwangere en 
betrokkenen  willen hulp bij 

huiselijk geweld

ja

ja

nee

nee

nee

* Meldcode volgen -> dossiervorming! 



 
 
Indicatie /toepassing 
Geconstateerde risico ‘relatieproblemen met / zonder (huiselijk) geweld’. 
 
Doel zorgpad 
Het zorgpad ‘Relatieproblemen met /zonder (huiselijk) geweld’  is ontwikkeld om vrouwen die in de 
zwangerschap te maken hebben met relatieproblemen met / zonder (huiselijk) geweld optimale 
zorg en begeleiding te bieden teneinde een veilige leefomgeving van het kind en zijn 
moeder/ouders in de zwangerschap, kraamperiode en de periode daarna te waarborgen. 
 
Achtergrondinformatie opbouw zorgpad 
Huiselijk geweld is een breed begrip waaronder ook psychische mishandeling, verwaarlozing, 
verbaal geweld, incest, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, 
jeugdprostitutie en loverboys horen. Slachtoffers van loverboys zijn vaak kwetsbare vrouwen 
(jonge vrouwen/meisjes in de puberteit, laag opgeleid, afkomstig uit gebroken gezinnen of jonge 
vrouwen / meisjes die een ontwrichte jeugd hebben gehad). De helft van de slachtoffers is tussen 
de 12-19 jaar. De andere helft is meerderjarig. Zie ook zorgpad ‘Tienerzwangerschap’.  
 
Dit zorgpad start op het moment dat duidelijk is dat er sprake is van relatieproblemen met / 
zonder (huiselijk) geweld. Dit kan naar voren komen in de intake of bespreking van de Mind2care 
(zie protocol kwetsbare zwangere). Bij vermoeden van huiselijk geweld volgt de verloskundig 
zorgverlener de meldcode en kan hij/zij (anoniem) advies inwinnen of overleggen met Veilig Thuis.  
 
Werkwijze / stappen 
 
Ad 4a. Neem contact op met het sociaal wijkteam en/of huisarts 
Het sociaal wijkteam en/of de huisarts kunnen de zwangere en partner / andere betrokkenen 
ondersteunen bij relatieproblemen. Zie bijlage 2 bij het protocol kwetsbare zwangere voor 
contactgegevens sociale wijkteams. 
 
Ad 5.  Overleg (anoniem) met Veilig Thuis 
Bespreek met de zwangere en partner / eventueel andere betrokkenen dat je (anoniem) gaat 
overleggen met Veilig Thuis. Veilig Thuis is de samenvoeging van het AMK (Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling) en SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld). Veilig Thuis Gelderland-Zuid is 
bereikbaar via: 088 – 144 70 70. 
Als je anoniem overlegt geef je als professional wel je eigen contactgegevens, maar niet die van de 
cliënt door aan Veilig Thuis. Je bespreekt alleen de situatie van de cliënt en krijgt advies over de te 
nemen stappen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Veilig Thuis doorverwijst naar een hulpverlener die al 
betrokken is bij het betreffende gezin. Of dat ze adviseren om de situatie bij het sociaal wijkteam 
onder de aandacht te brengen.  In verband met transparant werken is het goed om de zwangere 
ook van een anoniem contact met Veilig Thuis op de hoogte te brengen. 
 
Ad 7. Maak melding bij Veilig Thuis 
Als de verloskundig zorgverlener (in overleg met Veilig Thuis) inschat dat de situatie onveilig is kan 
een melding gedaan worden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis neemt de melding aan, start een 
onderzoek en organiseert (indien nodig) hulp. Het kan dan gaan om: 
 
• directe hulp als er sprake is van acuut gevaar voor een gezin/kind. Veilig Thuis schakelt 

daarvoor hulpverleners in, zoals het wijkteam, spoedeisende zorg of de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

 
• Onderzoek en hulp 

Het is niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is. Veilig Thuis doet onderzoek óf en in 
welke mate er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze gaan 
in gesprek met de gezinsleden en werken nauw samen met andere hulpverleners, 
professionals en instanties die bij een gezin betrokken zijn.  

  
Ad 8. Afstemming met en terugkoppeling naar verloskundige zorgverlener door VT 
Na een melding zal VT de melder informeren wanneer het onderzoek start en wei er 
verantwoordelijk is voor het onderzoek. Gedurende het onderzoek wordt uiteraard nauw 
samengewerkt met de direct betrokkenen van het gezin (bijv. verloskundig casemanager). 
Het is voor  Veilig Thuis niet mogelijk om alle betrokken hulpverleners / professionals  gedurende 
het onderzoek continu inhoudelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken. De 



verloskundige ( of de JGZ als die al betrokken zijn bij het kind en gezin) kan uiteraard ook zelf 
contact opnemen met Veilig Thuis om te informeren naar de stand van zaken betreffende de 
melding.  Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en een voorstel voor hulp. In overleg 
met de cliënt zorgt Veilig Thuis ervoor dat deze hulp er komt. Alle betrokkenen ontvangen een 
afsluitende brief / uitnodiging voor een gezamenlijk overleg met daarin de conclusies en 
vervolgstappen van Veilig Thuis (verloskundig casemanager, huisarts). Nadat het onderzoek is 
afgesloten houdt VT zo nodig contact met de betrokken hulpverleners om te horen hoe het 
vervolgtraject gaat. Dit gebeurt na drie maanden en na een jaar. 
 
 
Ad 9. Overdracht kraamzorg en JGZ 
Zorg (met toestemming van de zwangere) voor een goede overdracht naar de Kraamzorg, JGZ en 
huisarts. Het LIP (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg) heeft de mogelijkheid tot het bij-indiceren 
van uren/dagen bij onder andere een zorgelijke / instabiele thuissituatie.  Er kan al bij geïndiceerd 
worden tijdens het intakegesprek in de zwangerschap door de kraamzorgconsulent. In de kraamtijd 
kan de verloskundige bij-indiceren. 
 


