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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Hulp bij huiselijk geweld
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Huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?
Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn 
kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten huiselijk geweld. Iemand 
bedreigen is geweld. Iemand in huis opsluiten, dwingen tot seks of 
financieel uitbuiten is geweld. Zelfs iemand volledig negeren en 
buitensluiten, omdat de eer van de familie op het spel staat, is een vorm van 
geweld.

Definitie huiselijk geweld
‘Geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden’. Het begrip huiselijk geweld heeft te maken met de relatie 
tussen pleger en slachtoffer en niet met de plaats van het geweld. Onder 
geweld wordt verstaan de aantasting van de persoonlijke integriteit.
Het kan daarbij gaan om lichamelijk geweld (mishandeling), psychisch of 
emotioneel geweld (uitschelden, treiteren, kleineren, bedreiging, stalking), 
ongewenste seksuele toenadering of seksueel misbruik.
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Ikazia
De regio Rotterdam Rijnmond heeft de aanpak van kindermishandeling 
hoog op de agenda staan. Huiselijk geweld is een groot probleem met vaak 
ernstige gevolgen voor de betrokkenen. Nederland telt jaarlijks naar 
schatting 119.000* slachtoffers van geweld of mishandeling.

De belangrijkste manier om huiselijk geweld en halt toe te roepen, is door 
het vroegtijdig te signaleren, te melden en bespreekbaar te maken. 
Daarnaast is het doel om huiselijk geweld zo snel mogelijk te stoppen en 
daarmee overdracht van geweld en mishandeling tussen de generaties te 
voorkomen.
Daarom zijn de artsen en verpleegkundigen in het Ikazia Ziekenhuis 
opgeleid om te handelen conform de richtlijnen van de landelijke meldcode.
Deze meldcode is door het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport 
ontwikkelt.
Dit betekent voor u als patiënt dat wij bij het vermoeden van huiselijk 
geweld hier met u over zullen praten en samen met u zullen kijken naar de 
eventuele stappen die genomen kunnen worden. En krijgt u een afspraak 
aangeboden bij de coördinator kinderzorg en huiselijk geweld.

Coördinator kinderzorg en huiselijk geweld
In het Ikazia Ziekenhuis is een Coördinator kinderzorg en huiselijk geweld 
werkzaam.
Zij kan met u eventuele onduidelijkheden bespreken. En u begeleiden in het 
zoeken van hulp.
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Wat betekent het concreet voor u als patiënt.
Bent u ouder dan 18 jaar op het moment van het bezoek aan ons 
ziekenhuis dan bieden we u een gesprek aan met de coördinator van het 
Ikazia Ziekenhuis. In het geval van een minderjarige betrokkene bij huiselijk 
geweld zal de meldcode signaleren van kindermishandeling in werking 
treden. Dan zijn wij verplicht de meldcode te volgen en de zorgen over te 
dragen aan Veilig Thuis.

Hulp zoeken
Bent u zelf slachtoffer of bent u getuige van huiselijk geweld in uw 
omgeving, laat het er dan niet bij zitten! Meld geweld bij Veilig thuis.
Professionele hulpverleners staan u 7 dagen per week, 24 uur per dag te 
woord.

Het kan ook zijn dat u zelf geweld gebruikt en daar spijt van hebt. Bedenk 
echter dat uw probleem niet vanzelf over gaat, maar wel is op te lossen. 
Zoek zo snel mogelijk hulp!
Neem contact op met de medewerkers van Veilig thuis in uw woonplaats
Telefoon: 0800 20000
Webiste: www.veiligthuisrr.nl



6

Tot slot
Het Ikazia Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het 
welbevinden van alle patiënten. Door de meldcode van VWS hopen wij 
moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te signaleren en op tijd 
hulp in te zetten waar nodig is.

U kunt zelf ook een gesprek aanvragen met de coördinator wanneer u 
vragen heeft over de werkwijze in Ikazia en/of een hulpvraag heeft in de 
gezinssituatie.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag via het algemene telefoonnummer 
van het Ikazia Ziekenhuis: T 010 297 50 00

www.ikazia.nl
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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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