BDS-protocol
JGZ-richtlijn Kindermishandeling
Versie BDS:
Versie protocol:
Status:

3.2.6
1.0
Definitief

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het
kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden
geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te
maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.
In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij
naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de
technische omschrijving van de BDS-onderdelen.
Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.6 waarop deze richtlijn is
gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de
Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Link naar richtlijn waar de stappenplan staat
Jeugdartsen / Arts M&G
Overige disciplines
Stap 0
BDS Rubriek
Bedreigingen
uit de directe
omgeving:
R013

BDS Element

Registratie

Opmerking

Er zijn er
(blijvende) zorgen
dat de opvoeden/of
opgroeisituatie
van het kind een
bedreiging voor
de veiligheid van
het kind kunnen
vormen.

Noteer of er (blijvende) zorgen zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
De datum waarop
het contact
plaatsvindt, wordt
(automatisch)
toegevoegd aan
het antwoord.

De zorgen zijn
gedeeld met de
jeugdige/ouder/
verzorger

Noteer of de zorgen gedeeld zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Ja” is
beantwoord.
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Het antwoord
wordt voorzien
van de datum
waarop het
contact
plaatsvindt.
Reden om de zorg
niet te delen.

Noteer waarom de zorgen niet
besproken zijn.

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Nee” is
beantwoord.

Stap 1
BDS
Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Noteer je bevindingen in de gebruikelijke velden.
Bedreiging
en uit de
directe
omgeving:
R013

Er zijn er (blijvende)
zorgen dat de opvoeden/of opgroeisituatie
van het kind een
bedreiging voor de
veiligheid van het kind
kunnen vormen.

Noteer of er (blijvende) zorgen zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
De datum
waarop het
contact
plaatsvindt,
wordt
toegevoegd
aan het
antwoord.

De zorgen zijn gedeeld
met de jeugdige/ouder/
verzorger

Noteer of de zorgen gedeeld zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als
de vorige
vraag met “Ja”
is beantwoord.
Het antwoord
wordt voorzien
van de datum
waarop het
contact
plaatsvindt.

Reden om zorg niet te
delen:

Noteer waarom de zorgen niet
besproken zijn.

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als
de vorige
vraag met
“Nee” is
beantwoord.

BDS-protocol Kindermishandeling met afwegingskader versie 31 januari 2020
2/11

Stap 2
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Activiteit: R018

Indicatie: 1424

Noteer de indicatie van de activiteit:
- Veiligheid kind

Nieuw
waarde-element

Contact ivm
meldcode met:

Registreer met wie je contact had:
- Aandachtsfunctionaris
(intern)
- Collega
- Forensisch expert
- Veilig Thuis
- Anders

Nieuw element

Contact met: 1351
0..1

Vermeld de naam van de persoon
met wie je contact had.

Naam van
bestaand
element
gewijzigd.

Datum
aanmelding
registratie
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1195

Noteer de datum van de
aanmelding.

Datum afmelding
registratie
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1196

Noteer de datum van de afmelding.

Melding
Verwijsindex
Risicojongeren
besproken

Noteer of de melding in de
Verwijsindex Risicojongeren is
besproken met jeugdige / ouder /
verzorger
- Ja
- Nee

Bijzonderheden
melding
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1408

Noteer eventuele bijzonderheden
van het bespreken van de melding

Match in
Verwijsindex
Risicojongeren

Noteer of er een match is in de
Verwijsindex Risicojongeren
- Ja
- Nee

Meldingen:
R052

Let op: als Veilig
Thuis jou
consulteert dan
noteer je dit
onder ‘contact
met
derden-bilatera
al (zie soort
activiteit BDS
494)

Nieuw element

Nieuw element
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Conclusies en
vervolgstappen:
R047

Conclusie: 482

Noteer de bevindingen uit de
consultatieronde.

Bedreigingen uit
de directe
omgeving: R013

Er zijn er
(blijvende) zorgen
dat de opvoeden/of
opgroeisituatie
van het kind een
bedreiging voor
de veiligheid van
het kind kunnen
vormen.

Noteer of er (blijvende) zorgen zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
De datum
waarop het
contact
plaatsvindt,
wordt
(automatisch)
toegevoegd
aan het
antwoord.

De zorgen zijn
gedeeld met de
jeugdige/ouder/
verzorger

Noteer of de zorgen gedeeld zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag
met “Ja” is
beantwoord.
Het antwoord
wordt voorzien
van de datum
waarop het
contact
plaatsvindt.

Reden om zorg
niet te delen

Noteer waarom de zorgen niet
besproken zijn.

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag
met “Nee” is
beantwoord.

Stap 3
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Noteer je bevindingen in de gebruikelijke velden.
Activiteit:
R018

Soort activiteit: 494

Geef aan welke activiteit van
toepassing is.
- Contact 4-7 dagen
- Contact week 2 t/m 6
maanden
- Contact 7 t/m 12 maanden
- Contact 1 tot 4 jaar
- Contact 4 tot 12 jaar
- Contact 12 tot 18 jaar
- Contact speciaal onderwijs
0-18 jaar
- Contact ivm meldcode
- Contact op indicatie: 22

Nieuwe
waarde-elementen
op basis van LPK.
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-

Andere activiteit: 98

Vorm activiteit

Geef aan op welke manier de
activiteit heeft plaatsgevonden.
- Face-to-face anders dan
huisbezoek of
inloopspreekuur
- Huisbezoek
- Telefonisch
- Beeldbellen

Nieuw element

Indicatie: 1424

Noteer de indicatie van de
activiteit:
- Veiligheid kind

Nieuw
waarde-element

Conclusies en
vervolgstappen
: R047

Conclusie: 482

Noteer de bevindingen uit de
consultatieronde.

Bedreigingen
uit de directe
omgeving:
R013

Er zijn er (blijvende)
zorgen dat de
opvoed- en/of
opgroeisituatie van
het kind een
bedreiging voor de
veiligheid van het
kind kunnen
vormen.

Noteer of er (blijvende) zorgen zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
De datum waarop
het contact
plaatsvindt, wordt
(automatisch)
toegevoegd aan
het antwoord.

De zorgen zijn
gedeeld met de
jeugdige/ouder/verz
orger

Noteer of de zorgen gedeeld zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Ja” is
beantwoord.
Het antwoord
wordt voorzien
van de datum
waarop het
contact
plaatsvindt.

Reden om zorg niet
te delen:

Noteer waarom de zorgen niet
besproken zijn.

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Nee” is
beantwoord.
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Stap 4
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Activiteit: R018

Indicatie: 1424

Noteer de indicatie van de activiteit:
- Veiligheid kind

Nieuw
waarde-element

Contact ivm
meldcode met:

Registreer met wie je contact had:
- Aandachtsfunctionaris
(intern)
- Collega
- Forensisch expert
- Veilig Thuis
- Anders

Nieuw element

Contact met:
1351 0..1

Vermeld de naam van de persoon
met wie je contact had.

Naam van
bestaand element
gewijzigd

Datum
aanmelding
registratie
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1195

Noteer de datum van de
aanmelding.

Datum
afmelding
registratie
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1196

Noteer de datum van de afmelding.

Melding
Verwijsindex
Risicojongeren
besproken

Noteer of de melding in de
Verwijsindex Risicojongeren is
besproken met jeugdige / ouder /
verzorger
- Ja
- Nee

Bijzonderheden
melding
VerwijsIndex
Risicojongeren:
1408

Noteer eventuele bijzonderheden
van het bespreken van de melding

Match in
Verwijsindex
Risicojongeren

Noteer of er een match is in de
Verwijsindex Risicojongeren
- Ja
- Nee

Meldingen
R052

Let op: als Veilig
Thuis jou
consulteert dan
noteer je dit onder
‘contact met
derden-bilateraal
(zie soort activiteit
BDS 494)

Nieuw element

Nieuw element
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Conclusies en
vervolgstappen:
R047

Conclusie: 482

Noteer de bevindingen uit de
consultatieronde.

Bedreigingen uit
de directe
omgeving: R013

Er zijn er
(blijvende)
zorgen dat de
opvoed- en/of
opgroeisituatie
van het kind een
bedreiging voor
de veiligheid van
het kind kunnen
vormen.

Noteer of er (blijvende) zorgen zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
De datum waarop
het contact
plaatsvindt, wordt
(automatisch)
toegevoegd aan
het antwoord.

De zorgen zijn
gedeeld met de
jeugdige/ouder/
verzorger

Noteer of de zorgen gedeeld zijn.
- Ja
- Nee

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Ja” is
beantwoord.
Het antwoord
wordt voorzien
van de datum
waarop het
contact
plaatsvindt.

Reden om zorg
niet te delen:

Noteer waarom de zorgen niet
besproken zijn.

Nieuw element
Deze vraag is
verplicht, als de
vorige vraag met
“Nee” is
beantwoord.

Stap 5
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Bedreiging
en uit de
directe
omgeving:
R013

Afwegingsvraag 1:
Is er een
vermoeden van
(dreiging van)
huiselijk geweld
en/of
kindermishandeli
ng?

Registreer:
- Ja
- Nee

Nieuw element
Bij nee: afsluiten
Bij ja: ga verder
naar
afwegingsvraag 2

Afwegingsvraag
2: Is er sprake
van acute
onveiligheid
en/of structurele
onveiligheid?

Registreer:
- Ja
- Nee

Nieuw Element
Bij ja: Melden bij
Veilig Thuis en
afwegingsvraag 3
t/m 5 samen met
VT doorlopen
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Bij nee: ga verder
naar
afwegingsvraag 3

Conclusies en
Vervolgstappen:
R 047

Afwegingsvraag
3: Ben ik, als
JGZ-professional,
in staat effectieve
hulp te bieden of
te organiseren?

Registreer:
- Ja
- Nee

Nieuw element
Bij ja: ga naar
afwegingsvraag 4.
Bij Nee en Weet
niet: melden bij
Veilig Thuis

Afwegingsvraag
4: Aanvaarden de
betrokkenen de
hulp? Ben ik in
staat de hulp te
bieden of te
organiseren?

Registreer:
- Ja
- Nee

Nieuw Element
Bij Ja: Ga naar
afwegingsvraag 5.
Bij Nee en Weet
niet: melden bij
Veilig Thuis

Afwegingsvraag
5: Leidt de hulp
binnen de
gewenste termijn
tot duurzame
veiligheid en/of
het welzijn van
alle betrokkenen?

Registreer:
- Ja
- Nee

Nieuw Element
Bij ja: hulp
afsluiten met
afspraken over
monitoren
Bij Nee: melden bij
Veilig Thuis.

Conclusie: 482

Beschrijf hier de afweging waarom
je wel of niet meldt, waarom je
zelf hulp organiseert, verwijst of
waarom je niets doet.

Indicatie: 485

Noteer de indicatie van de
activiteit:
- Veiligheid kind

Interventie: 483

Noteer de interventie die je
onderneemt:
- Melding: 5
- Verwijzing: 6
- Anders: 98

Verwijzing naar:
1159

Noteer hier naar wie verwezen
wordt:
- Veilig Thuis: 06
- Vrij toegankelijke jeugdhulp
A
- Niet-vrij toegankelijk basis
jeugdhulp B
- Niet-vrij toegankelijke
gespecialiseerde jeugdhulp
C
- Integrale vroeghulp
- Anders

Nieuw
waarde-element

Bestaand element
met nieuwe
waarde-elementen
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Meldingen
R052

Datum melding
Veilig Thuis:
1326

Noteer de datum waarop de
melding is uitgevoerd.

Melding Veilig
Thuis besproken?

Noteer hier of je de melding naar
Veilig Thuis besproken hebt.
- Ja
- Nee

Bijzonderheden
melding Veilig
Thuis: 1380

Nieuw element

Vermeld bijzonderheden met
betrekking tot de melding.
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Technische beschrijving
Wordt ingevuld door NCJ
De opbouw van de beschrijving is als volgt:
Rubriek: ID, cardinaliteit
Groep: ID, cardinaliteit
Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)
Waarde: code
Bedreigingen uit de directe omgeving: R013, 0..1
Er zijn (blijvende) zorgen dat de opvoed- en/of opgroeisituatie van het kind een
bedreiging voor de veiligheid van het kind kunnen vormen.
Ja
Nee
De zorgen zijn gedeeld met het kind/de jongere/de ouder(s)
Ja
Nee
Reden om de zorg niet te delen
Afwegingsvraag 1: Is er een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?
Ja
Nee
Afwegingsvraag 2: Is er sprake van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
Ja
Nee
Afwegingsvraag 3: Ben ik, als JGZ-professional, in staat effectieve hulp te bieden of
te organiseren?
Ja
Nee
Afwegingsvraag 4: Aanvaarden de betrokkenen de hulp? Ben ik in staat de hulp te
bieden of te organiseren?
Ja
Nee
Afwegingsvraag 5: Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame
veiligheid en/of het welzijn van alle betrokkenen?
Ja
Nee
Activiteit: R018, 0..1
Indicatie activiteit: 1424, 0..* (W0619, KL_AN, Indicatie)
Veiligheid kind
Contact ivm meldcode met: (keuzelijst)
aandachtsfunctionaris (intern)
collega
forensisch expert
Veilig Thuis
anders
Contact met: 1351 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Soort activiteit: 494, 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit)
Contact 4-7 dagen
Contact week 2 t/m 6 maanden
Contact 7 t/m 12 maanden
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Contact 1 tot 4 jaar
Contact 4 tot 12 jaar
Contact 12 tot 18 jaar
Contact Speciaal Onderwijs 0 tot 18 jaar
Contact ivm meldcode
Contactmoment op indicatie: 22, 22
Andere activiteit: 98
Vorm activiteit
Face-to-face, anders dan huisbezoek of inloopspreekuur
Huisbezoek
Telefonisch
Beeldbellen
Meldingen: R052, 0..1
Melding Verwijsindex Risicojongeren: G074, 0..*
Datum aanmelding Verwijsindex Risicojongeren: 1195, 0..1 (W0025, TS, Datum)
Datum afmelding Verwijsindex Risicojongeren: 1196, 0..1 (W0025, TS, Datum)
Melding Verwijsindex risicojongeren besproken
Ja
Nee
Bijzonderheden melding Verwijsindex Risicojongeren: 1408, 0..1 (W0020, AN,
Alfanumeriek 200)
Match in Verwijsindex Risicojongeren
Ja
Nee
Melding Veilig Thuis: G075, 0..*
Datum melding Veilig Thuis: 1326, 1..1 (W0025, TS, Datum)
Melding Veilig Thuis besproken
Ja
Nee
Bijzonderheden melding Veilig Thuis: 1380, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1
Conclusie: 482, 1..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)
Veiligheid kind
Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL_AN, Interventie)
Melding: 5
Verwijzing: 6
Anders: 98
Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1 (W0621, KL_AN, Advies en verwijzing naar)
Veilig Thuis
Vrij toegankelijke jeugdhulp (A)
Niet-vrij toegankelijke basis jeugdhulp (B)
Niet-vrij toegankelijke gespecialiseerde jeugdhulp (C)
Integrale vroeghulp: 09
Anders: 98
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