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Praktische informatie
Doelgroep
Deze module wordt verzorgd voor professionals die met kwetsbare adolescenten en volwassenen werken
welke door de medische situatie of andere omstandigheden een risico vormen op ernstige schade voor de
ongeboren of minderjarige kinderen en zorgafhankelijke volwassenen met een beperking of kwetsbare
ouderen waar hij of zij zorg voor draagt.

Contact of online
De module is zowel als contact training als live online training mogelijk.

Aantal
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Duur
Een module duurt drie uur.

Accreditatie
De module kan voor de organisatie worden geaccrediteerd voor SKJeugd, Registerplein of ABAN.

Kosten per module
De kosten zijn €750,00 per module en dit is inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en
materiaal. Exclusief eventuele accreditatie en trainingsacteur.

Contact of een module aanvragen
info@interventieacademie.nl

3

Inhoud & Resultaat
Wat is de kindcheck en mantelzorgcheck?
Hoe neem ik de kind- en mantelzorgcheck af?
Welke stappen zet ik na het afnemen van de kind- en mantelzorgcheck?
Hoe handel ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen?

Inhoud
De kind- en mantelzorgcheck is een onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en
opgenomen in het werkproces van organisaties die werken met kwetsbare adolescenten en volwassen.
Tijdens deze module wordt geoefend met het afnemen van de kind- en mantelzorgcheck in situaties waarbij
de professional zich zorgen maakt over mogelijk aanwezige ongeboren of minderjarige kinderen en
kwetsbare volwassenen met een beperking of kwetsbare ouderen.

Resultaat
Kennis – Je hebt inzicht in...
 de stappen van de kindcheck en mantelzorgcheck.
 de vragen die worden gesteld tijdens de kindcheck en mantelzorgcheck.
 dat de kindcheck wordt afgenomen bij kwetsbare adolescenten en volwassenen die zorgen voor een
ongeboren of minderjarig kind.
 dat de mantelzorgcheck wordt afgenomen bij kwetsbare adolescenten en volwassenen die zorgen voor
zorgafhankelijke volwassenen met een beperking en kwetsbare ouderen.
 wat de stappen zijn wanneer er zorgen zijn of blijven over de aanwezige kinderen, zorgafhankelijke
volwassenen en ouderen.
 het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie.
 het vastleggen van informatie in het dossier.
 dat de kindcheck en mantelzorgcheck een onderdeel van de meldcode is.
Houding - Je bent bewust...
 dat volwassenenproblematiek altijd gevolgen heeft voor kinderen, zorgafhankelijke volwassenen en
kwetsbare ouderen.
 dat het belangrijk is een veilige setting te creëren in het gesprek met de cliënt.
 dat een deskundige consulteren helpend kan zijn om de situatie te wegen.
Vaardigheden - Je kunt...
 de kindcheck en mantelzorgcheck afnemen.
 handelen wanneer zorgen blijven na afnemen van de kind- en mantelzorgcheck.
 een deskundige consulteren.
 een melding bij Veilig Thuis doen.
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