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1. ZIB nl.ggznederland.kindcheck-v1.0
1.1.

Concept

Bij volwassenen nagaan of er minderjarigen onder de zorg van de patiënt/cliënt staan, en of kan worden
vastgesteld of zij veilig zijn.
Dit is in alle sectoren relevant waar men met kinderen in aanraking komt, zorg, onderwijs, clubs.

1.2.

Purpose

Wanneer de situatie of conditie van een patiënt/cliënt risico's op kan leveren voor eventueel in het gezin
aanwezige kinderen, moet de professional een kindcheck uitvoeren. Dit betekent dat de professional
nagaat of er minderjarigen onder de zorg van de patiënt/cliënt staan, en of kan worden vastgesteld of
zij veilig zijn, in ontwikkeling belemmerd worden of hulp nodig hebben.
Het gaat alleen om stap 1 van de meldcode: de verkenning. De KNMG meldcode (2018) verwoordt dit
als: "Bij stap 1 (Onderzoek) brengt de arts de signalen en aanwijzingen in kaart, voert hij de kindcheck
en mantelzorgverleningscheck uit en legt hij de feiten en aanwijzingen vast in het dossier."

1.3.

Mindmap

1.4.

Patient Population

Het gaat om alle (volwassen) patiënten/cliënten die op een of andere manier betrokken zijn bij de zorg
voor kinderen.

1.5.

Evidence Base

De Kindcheck is aan de orde in alle gevallen waarin de professional meent dat door de medische
situatie of door andere omstandigheden waarin zijn volwassen cliënt verkeert, een risico bestaat op
ernstige schade voor kinderen waar hij zorg voor draagt.
De Kindcheck is onderdeel van de wet “Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.
De kindcheck is een taak die van de sector ggz en de overheid wordt verwacht. Dit conform de wet
verplichte meldcode. De inspectie toetst hierop omdat het wordt gezien als een veldnorm. Hiermee
worden zorgkosten en toekomstige narigheid voorkomen.
Het is volgens de KNMG meldcode (2018) de professionele inschatting van de individuele arts om te
besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is.
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Information Model

Concept
Kindcheck
GGZNL: 00021

Definitie
Rootconcept van de bouwsteen

Concept
Is de kindcheck uitgevoerd?
GGZNL: 00021

Definitie
Data element om vast te leggen of er wel of niet een kindcheck is
uitgevoerd.
Verplicht in te vullen gegeven, in te vullen door middel van de
waardenlijst status kindcheck.

Concept
Status Kindcheck

Definitie
Gebruik Waardenlijst Status Kindcheck
OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.2
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Concept
Datum Uitvoering Kindcheck
SCT: 439771001 | datum van
gebeurtenis (waarneembare
entiteit) |

Definitie
Verplicht beschikbaar gegeven, kan automatisch ingevulde
systeemdatum zijn op datum dat de kindcheck is gedaan.

Concept
Toelichting specifiek kind
GGZ NL KC00044

Definitie
In sommige omstandigheden kan het nodig zijn voor specifieke
kinderen een toelichting te geven. Doel is te voorkomen dat bij het
uitvoeren van de kindcheck over de “gezinssituatie” specifieke
informatie over één kind verloren gaat.

Concept
Definitie
Impressie over de veiligheid van Bedoeld om eventuele zorgen van de professional over de situatie
de kinderen
van de kinderen, specifiek hun veiligheid, te kunnen
GGZ NL KC00038
documenteren, e.a. conform stap 1 uit de meldcode.

Waardenlijst Status
Kindcheck
Concept Name
Concept
Code

OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.2
CodeSys.
Name

CodeSystem OID

Description

Ja

373066001 | SnomedCT
Yes (qualifier
value) |

2.16.840.1.113883.6. Ja (kindcheck is
96
uitgevoerd)

Nee

GGZNL
00021.2
GGZNL
00021.4

2.16.840.1.113883.3.
3210.14.3.1
2.16.840.1.113883.3.
3210.14.3.1

Staat gepland

Concept
Referentie naar Zib:
Gezinssituatie

GGZ Nederland
Concept CodesL
GGZ Nederland
Concept CodesL

Nee (kindcheck is niet
uitgevoerd)
Nee de kindcheck is nog
niet uitgevoerd maar
staat gepland.

Definitie
In de zib Gezinssituatie zijn de volgende gegevenselementen al
aanwezig en hoeven niet in alle situaties opnieuw te worden
gevraagd. Bijvoorbeeld bij een crisiscontact moet dat vaak wel.
De burgerlijke staat van de patiënt.
Gezinssamenstelling
Aantal Kinderen
Aantal Kinderen Inwonend
Zorgtaak
Container van het concept Kind bevat alle gegevenselementen
voor elk Kind.
Geboortedatum
Inwonend
Toelichting
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Concept
Referentie naar Zib:
Gezinssituatie Kind

Definitie
In de zib GezinssituatieKind zijn de volgende gegevenselementen
al aanwezig en hoeven niet opnieuw te worden gevraagd
:
Gezinssamenstelling van het Kind
OuderVerzorger (via zib contactpersoon)
Kind naam (via zib contactpersoon)
Geboortedatum Kind
Aantal Broers en Zussen
Per Broer of Zus
Naam (via zib contactpersoon)
Geboortedatum
Toelichting

Rubriek
Zorg voor de kinderen

Definitie
Container met optionele vragen over de zorg voor de kinderen.

Concept
Wie zorgen er voor de
kinderen?
GGZNL:00028
Concept
Hoe is de zorg verdeeld?
GGZNL:00027

Definitie
Optionele vraag

Definitie
Optionele vraag

Rubriek
Definitie
Verkennende Vragen Kindcheck Container met vragen die naar keuze kunnen worden gesteld en
beantwoord.

Concept
Waar verblijven de kinderen
overdag?
SNOMED CT: 257582008
Children’s home environment
Concept
Gaat het goed met uw
kinderen?
GGZNL: 00031

Definitie
Optionele vraag

Definitie
Optionele vraag

Concept
Hoe houdt u voldoende toezicht Optionele vraag
op uw (kleine) kinderen?
GGZNL: 00032

Concept
Lukt het u, ondanks uw situatie, Optionele vraag
om de kinderen voldoende
aandacht, tijd en zorg te geven?
GGZNL: 00033

Definitie

Definitie
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Concept
Wat merken de kinderen van uw Optionele vraag
situatie?
GGZNL: 00034

Definitie

Concept
Heeft u een idee wat uw situatie Optionele vraag
voor de kinderen betekent?
GGZNL: 00037

Definitie

Concept
Is er sprake van bedreiging in
de ontwikkeling, of iets anders
waar hulp bij nodig is?
GGZNL: 00035

Definitie

Concept
Wie kunt u om hulp vragen bij
de zorg voor uw kinderen?
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Optionele vraag

Definitie
Optionele vraag

GGZNL: 00036

Actie?

Rubriek

Definitie
Container met optionele vragen over de al of niet ondernomen
actie.

Concept
Is er actie nodig?
GGZNL:00023

Optionele vraag

Concept
Welke actie spreek je af?
GGZNL:00024

Definitie
Optionele vraag. Een actie kan bijvoorbeeld zijn de situatie te
monitoren.

Concept
Is het nodig de overige stappen
van de meldcode te volgen?
GGZNL:00025

Definitie
Optionele vraag, met ja/nee te beantwoorden.

Definitie

Als er op basis van de kindcheck naar voren komt dat er sprake is
van kindermishandeling, dan moet bij Overig/aanvullend
onderzoek het formulier “Huiselijk geweld/ kindermishandeling”
worden ingevuld.
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Definitie
Optionele vraag, met ja/nee te beantwoorden.

1.7.

Example Instances

1.8.

Instructions

Volgens de instructie is het volgende van toepassing: Hoe vaak voert u de Kindcheck uit? Richtlijn
hiervoor is dat u de Kindcheck uitvraagt (indien de cliënt verantwoordelijk is voor minderjarige kinderen,
dan wel zwanger is):
- bij de aanmeldprocedure
- bij ieder intakegesprek
- bij contacten met de crisisdienst
- bij bespreking van voortgang van behandeling
- bij tussentijdse zorgen.
U noteert de antwoorden van de cliënt in het dossier. Zo kunt u te allen tijde verantwoorden dat u de
Kindcheck heeft uitgevoerd en kunt u onderbouwen waarom u besloten heeft om wel of geen actie te
ondernemen. Ook kunt u bij de volgende Kindcheck teruglezen of de thuissituatie is veranderd.
Specifieke informatie over één kind wordt in de zib gezinssituatie_kind opgenomen.
Bijvoorbeeld; client heeft 4 kinderen van meerdere vaders die op meerdere adressen verblijven. Voor
kind A is de zorg anders verdeeld en zijn er wellicht meer acties nodig dan voor kind B. Hoe kan je dit
helder vastleggen wanneer de kindcheck de hele gezinssituatie beschrijft?
Volgens de KNMG meldcode (2018) is het de professionele inschatting van de individuele arts om te
besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is. Hoe verder te handelen is duidelijk
vastgelegd in deze meldcode.

1.9.

Interpretation

1.10.

Care Process

De kindcheck wordt op een bepaald tijdstip uitgevoerd. Het is aan de professional om het concrete
moment van uitvoering te kiezen. In de richtlijn staat beschreven dat de kindcheck bij de
aanmeldprocedure, bij het intakegesprek, bij de bespreking van voortgang behandeling en bij
tussentijdse zorgen wordt gedaan. Op al deze momenten kan het worden uitgevoerd. Ook kan dit bij
contacten met de crisisdienst worden gedaan.

1.11.

Example of the Instrument

1.12.

Constraints

1.13.

Issues

De unieke identificatie zou de DCM::DefinitionCode moeten zijn. Die is telkens toegevoegd of
aangemaakt. Het principe is gelijk aan de keuze van NFU/ Nictiz m.b.t. de unieke identificatie. Om
verwarring te voorkomen is voor beiden de gelijke unieke code gebruikt.
De zib gezinssituatie wordt naar gerefereerd. Die omvat diverse gegevens, maar niet de gezag relatie.
Het is in voorkomende gevallen belangrijk te weten wie de wettelijke ouder of verzorger is.
Hiervoor is een melding gedaan: https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-996
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1.15.

Functional Model

1.16.

Traceability to other Standards

1.17.

Disclaimer

GGZ Nederland in de rol van opdrachtgever en Results 4 Care B.V. als uitvoerder besteden de grootst
mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Zorg Informatie
Bouwsteen (zib). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. GGZ Nederland en
Results 4 Care zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in
de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of
inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of
fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door GGZ Nederland of Results 4
Care, of door U aan GGZ Nederland of Results 4 Care via een website van GGZ Nederland of Results
4 Care of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden GGZ Nederland en
Results 4 Care geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het
gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens GGZ Nederland of Results 4 Care
via deze zib. GGZ Nederland en Results 4 Care aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van informatie in deze zib waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In
geval van tegenstrijdigheden in de genoemde zib documenten en bestanden geeft de meest recente
en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende
documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze zib is opgenomen ook
schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt
indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter
boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

1.18.

Terms of Use

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten
auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de
samenwerkende partijen.
De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven,
onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).
De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieelGelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl
Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt
gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel.
De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen
maar bij die derden.
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Copyrights

Dit materiaal is opgesteld/ verzameld door Projectgroep Landelijke Implementatie Kindcheck GGZ
2019.
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Revision History

Versie 01 eerste aanzet redactieraad GGZ Nederland
Versie 02. Aanscherpingen door leden redactieraad
V 03. UML model getekend in het kader van VIPP GGZ standaardisatie op basis van de Nictiz/ NFU
sjabloon.
V07 na akkoord redactieraad indien nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd:
• Wie zorgt er voor de kinderen is er overlap tussen de vragen ‘Deelt u de zorg voor de kinderen met
een andere volwassene?’ en “wie zorgt er voor de kinderen? De laatste is gekozen:
• Overlap tussen ‘Hoe is de zorg verdeeld’ en ‘wie doet de praktische zaken’. Er is er een en van
gekozen. OK, de eerste
• Overlap tussen de ZIB gezinssituatie en de vraag: ‘wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?’.
De laatste kan weg. OK
• Als ervoor gekozen wordt om de vraag ’is het noodzakelijk om de stappen van de meldcode te
volgen? ‘Met ja wordt beantwoord dan hoort er ook nog de vraag bij: ‘is er een melding gedaan bij
Veilig Thuis?’ Dan is het beeld compleet voor de patiënt als deze dit onderdeel wil bekijken in zijn
pgo. OK
• Juist geen gedetailleerde vragen opnemen? De redactieraad vond toch een aantal vragen
essentieel om te kunnen gebruiken, zonder verplicht te zijn elk detail in te vullen. Om te
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benadrukken dat het alleen optionele velden zijn is de cardinaliteit expliciet op 0..* gezet voor geen
verplichte invoer, eventueel meer keren invoer.
• Als verblijf kinderen in de zib blijft dan SnomedCT code voor Oxygen uit de NFU template
aanpassen naar Children’s home environment 257582008.
• Tekstuele verbeteringen diverse vragen en toelichtingen
v0.8 commentaren van C v.d. Broek van Reinier van Arkel verwerkt:
• Bij stappen kindcheck overige tussen gevoegd want kindcheck uitvoeren is zelf al stap 1.
• Moment vastleggen in zorgproces uitgewerkt in rubriek Care Process.
• Hoe te gebruiken indien er meerdere kinderen in het spel zijn, in verschillende omstandigheden.
Toelichting specifiek kind als data element toegevoegd.
V09 commentaren Annemariek Sepers en Doesjka van den Bos van Centrum ‘45 verwerkt:
• Woord ‘bepaalde’ is verwijderd bij onderdeel Concept. Dit onderdeel is echter niet verengd tot de
ggz alleen omdat dit juist in eerdere review was verbreed naar zorg, welzijn, onderwijs en de zib zo
breed mogelijk bruikbaar moet zijn.
• Suggestie dat vanwege wettelijke verplichting er altijd een kindcheck moet worden gedaan is niet
overgenomen. Het is wettelijk verplicht indien er een vermoeden op risico’s bestaat. Zie m.n. de
knmg meldcode p. 19: “Het is de professionele inschatting van de individuele arts om te besluiten
in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is.”
• Enkele wijzigingen in de grammatica van de vragen, m.n. meer open gesteld waar het gesloten
was. Indien het al een open vraag was is die niet gewijzigd. M.n. lukt het u? Vinden we open en is
breder gesteld dan alleen ‘hoe lukt het u?’ Het staat natuurlijk ieder vrij om hier in de context een
andere grammatica toe te passen en andere woorden of woordvolgorde te gebruiken. Ook het
wijzigen van ‘uw situatie’ naar ‘de situatie’ een andere volgorde van woorden in de open vraag is
niet overgenomen. ‘Uw’ situatie blijft dichter bij de patiënt dan het afstandelijke ‘de’ situatie.
• Opmerkingen over de stappen in de meldcode zijn niet letterlijk overgenomen, maar de constatering
dat er nergens in het model ruimte was om de professionele zorgen over de situatie – de kern van
de kindcheck – vast te leggen is wel ter harte genomen en was aanleiding tot toevoeging van een
data element in vrije tekst om dat toch zeker te kunnen documenteren. Dit is in diverse rubrieken
ook verder uitgewerkt.
• Er is n.a.v. deze aanvulling ook expliciet opgenomen dat deze zib uitsluitend is bedoeld voor stap
1 van de meldcode.
• Bij actie is vervolgens een voorbeeld gegeven dat ook het monitoren van de situatie een goede
actie kan zijn.
• KNMG meldcode bij bronnen toegevoegd en gebruikt voor het verwerken bovenstaande
commentaar.
V1.0 opmerkingen uit regiegroep informatiebeleid GGZ Nederland verwerkt en definitieve versie
gemaakt.
• Bij de referentie naar de zib gezinssituatie is melding gemaakt van gegeven dat soms wel en soms
niet deze gegevens al aanwezig zijn. B.v. bij crisiscontact vaak nog niet.
• Bij 1.8 en 1.10 toegevoegd: - bij contacten met de crisisdienst.
• Bij data element is het nodig de overige stappen van de meldcode te volgen is het volgende
toegevoegd: Als er op basis van de kindcheck naar voren komt dat er sprake is van
kindermishandeling, dan moet bij Overig/aanvullend onderzoek het formulier “Huiselijk geweld/
kindermishandeling” worden ingevuld.

