
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

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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          Kindcheck bij zorgen over 
de thuissituatie
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Kindcheck
Bij behandeling of opname in het Ikazia Ziekenhuis kan er tijdens de 
behandeling aan u gevraagd worden of u verantwoordelijk bent voor 
minderjarige kinderen.

De Kindcheck wil zeggen dat de behandelaar in bepaalde gevallen verplicht 
is om te onderzoeken of zijn volwassen patiënt minderjarige kinderen thuis 
heeft waar hij voor zorgt. De Kindcheck vraagt van de behandelaar om in 
contacten met volwassen patiënten ook te denken aan mogelijke ernstige 
schade die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of 
opvoeder zich bevindt. Anders gezegd: ook oudersignalen kunnen 
aanleiding zijn om in actie te komen voor de kinderen.

Zo geldt de Kindcheck bijvoorbeeld in geval van een ernstige (chronische) 
depressie, alcohol- of drugsverslaving, poging tot zelfdoding, (dreigende) 
uithuis zetting, ongecontroleerde zwangerschap, geweld tussen 
huisgenoten.
Op basis van deze informatie beslist de behandelaar of hij verder actie moet 
ondernemen en kan dit bespreken in het team van coördinatoren 
Kinderzorg en Huiselijk geweld van het Ikazia Ziekenhuis. Het is mogelijk 
dat er contact met u opgenomen wordt door een van de coördinatoren om 
eventuele onduidelijkheden te bespreken.

Wanneer er naar aanleiding van de Kindcheck zorgen zijn, zijn 
behandelaren in het Ikazia Ziekenhuis verplicht te werken conform de Wet 
Meldcode (www.meldcode.nl). Dit betekent dat zorgen worden gesignaleerd 
die betrekking kunnen hebben op de thuissituatie tijdens een ziekenhuis 
behandeling of - bezoek en er minderjarige kinderen in een gezin aanwezig 
zijn.
Ons ziekenhuis is verplicht om deze signalen te bespreken met veilig thuis 
AMHK (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)[1]

Het AMHK kan adviseren dat een onderzoek naar de gezinssituatie 
noodzakelijk is en zal dan bekijken in hoeverre zij u, zo nodig, kunnen 
ondersteunen bij het inzetten van hulpverlening. Ook kan het AMHK 
ondersteuning bieden om huiselijk geweld te voorkomen en veiligheid in 
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huis te waarborgen.
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Tot slot
Het Ikazia Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het 
welbevinden van alle patiënten. Door het navolgen van de Wet Meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld van VWS in het Ikazia Ziekenhuis 
hopen wij moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te signaleren en 
op tijd hulp in te zetten waar dat 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

[1]		Per	1	januari	zijn	de	steunpunten	samengevoegd	en	valt	onder	het	veilig	thuis	AMHK,	zowel	het	Advies	en	
meldpunt	kindermishandeling	als	het	ASHG	algemeen	steunpunt	huiselijk	geweld)



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

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. 

Ikazia Patientenfolder_basis.indd   2-3 28-06-17   11:55

Kindcheck	bij	zorgen	over	de	thuissituatie	(Nederlands)	
800798-NL	/ 2020-04


