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Een kind op de SEH
De regio Rotterdam Rijnmond heeft de aanpak van kindermishandeling
hoog op de agenda staan. Ook 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 kindermishandeling een
halt toe te roepen, is door het vroegtijdig te signaleren, te melden en
bespreekbaar te maken.
Doel om kindermishandeling en 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 ook
opgeleid om te handelen conform de richtlijnen van de landelijke WET
MELDCODE. [1]
Deze wet is door het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
ontwikkelt.

Wat betekent dat voor u als patiënt/ ouder / voogd of
begeleider
Signaleringsformulier
Van alle kinderen tot 17 jaar die zich melden op de SEH, vult de SEHverpleegkundige een signaleringsformulier in. Op dit formulier wordt
aangegeven om welk letsel of ziektebeeld het gaat, waar deze zich
bevinden, waardoor deze zijn veroorzaakt, hoe er gehandeld is tot
aankomst in het ziekenhuis, enzovoorts.
Als blijkt dat uw kind regelmatig (bijvoorbeeld twee keer in een half jaar) op
de SEH komt. Of is er veel onduidelijkheid over de oorzaak van het letsel
van uw kind dan gaat de verpleegkundige of behandelaar hierover met uw
kind en u in gesprek.
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Het Ikazia Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het
welbevinden van alle patiënten. Door middel van navolgen van de WET
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van VWS en in het Ikazia
Ziekenhuis hopen wij moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te
signaleren en op tijd hulp in te zetten waar nodig is.

Top-teen onderzoek
Naast het invullen van het signaleringsformulier geeft de meldcode de
opdracht bij ieder kind tot 17 jaar een kort lichamelijk onderzoek te doen.
Dit onderzoek wordt uiteraard op een nette, professionele manier gedaan.
Onduidelijkheden over de oorzaak van het letsel of maatregelen die
genomen moeten worden, zullen met u besproken worden. Zo kan er
worden besloten dat er aanvullend onderzoek nodig is zoals bijvoorbeeld
een uitgebreid top-teen onderzoek, röntgenfoto en letselfoto´s.
In het Ikazia Ziekenhuis is een Coördinator kinderzorg en huiselijk geweld
werkzaam.
Zij kan met u eventuele onduidelijkheden bespreken. U kunt zelf ook een
gesprek aanvragen met de coördinator wanneer u vragen heeft over de
werkwijze in het Ikazia en/of een hulpvraag heeft in de gezinssituatie.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de Coördinator kinderzorg en huiselijk geweld.
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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