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Je hebt te maken met geweld, of hier zijn in ieder geval  
stevige vermoedens van. Deze zorgen zijn ernstig of bestaan 
al langere tijd. Een hulpverlener heeft je aangemeld voor 
MDA++ (MultiDisciplinaire Aanpak), met als doel het geweld 
te stoppen op zowel korte als lange termijn. 

In MDA++ werken hulpverleners vanuit zorg, justitie en  
sociaal domein samen met jou aan het stoppen van geweld 
en herstel van de veiligheid. Deze hulpverleners staan voor 
jou klaar zodat het thuis veilig kan worden en blijft en zij 
kunnen je ook helpen bij het verwerken en herstellen van 
heftige gebeurtenissen.
 
In deze folder kun je lezen wat de MDA++ aanpak inhoudt, 
wie daarbij betrokken zijn en wat er gedaan kan worden. 

Wat is geweld? 

Onder geweld verstaan we verschillende vormen van lichamelijk en  
geestelijk geweld, ernstige verwaarlozing en misbruik.

  Lichamelijk geweld: slaan, schoppen, vastbinden, stompen, duwen, 
spugen, schudden

  Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, bedreigen, kleineren, 
controleren 

   Verwaarlozing: geen liefde, geen aandacht, slechte hygiëne, slechte 
verzorging

  Misbruik: geld of spullen afhandig maken, het overschrijden van  
seksuele grenzen

Het geweld kan zich voordoen tussen verschillende personen. Bijvoor-
beeld tussen (ex) partners, ouders en kinderen, kinderen onderling of 
tussen ouderen en mantelzorgers.



Consultatieteam

De MDA++ start met een bespreking van jouw situatie door het consultatie-
team. In dit overleg bespreken verschillende professionals de mogelijkheden 
om het geweld te stoppen en te zorgen dat het veilig blijft. Zij kijken daarbij 
naar alle betrokkenen die een rol hebben in het geweld bij jou thuis. Hiervoor 
delen de professionals informatie met elkaar die daarvoor noodzakelijk is en 
houden zich hierbij aan de wetgeving rondom privacy. De professionals willen 
ook graag weten wat jouw eigen wensen, behoeften en ideeën zijn. In veel 
gevallen zal jouw hulpverlener dit vooraf met je bespreken. Jouw hulpverlener 
bespreekt dit dan in het consultatieteam. Uiteindelijk volgt een advies voor de 
aanpak van het geweld. 

Wie zitten er in het consultatieteam?  
Het consultatieteam MDA++ is een vaste groep van professionals vanuit  
verschillende organisaties en bestaat uit medewerkers van:

   het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht
  Veilig Thuis Utrecht
  de politie 
   de Waag
   GGZ (Altrecht of GGZ-centraal) 
  Verslavingszorg (Inforsa)
  het Openbaar Ministerie
  de Reclassering
  Amerpoort
  de gemeente

Diegene die je heeft aangemeld sluit aan bij de bespreking in het consultatie-
team. Indien nodig sluiten ook andere professionals aan. Dit kan bijvoorbeeld 
een medewerker van de vrouwenopvang zijn of jouw vaste medewerker van 
het buurtteam.

Na het overleg start de hulp

Jouw hulpverlener bespreekt het advies van het consultatieteam met jou. 
Een ander team gaat vervolgens samen met je aan de slag om het advies uit 
voeren en daarmee  jouw thuissituatie veiliger te krijgen. We noemen dit het 
interventie team dat bijvoorbeeld bestaat uit een wijkagent, een hulpverlener 
die je mogelijk al kent en een medewerker van het lokale team die meedenkt 
en helpt. Jouw hulpverlener blijft jouw aanspreekpunt. 



De MDA++ aanpak duurt zo lang als nodig en duurt gemiddeld 2 jaar. Je krijgt 
van jouw hulpverlener te horen wanneer MDA++ stopt en je ontvangt hiervan 
ook een officiële brief. 

De informatie wordt opgeslagen in een dossier bij het Zorg- en Veiligheidshuis 
regio Utrecht volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie en vragen kun je  terecht bij het Zorg- en Veiligheidshuis 
Regio Utrecht: mda@utrecht.nl of 030 286 11 63.


