Veilig thuis
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar

Het streven van het Ikazia ziekenhuis is om ieder kind een veilig thuis te
bieden.
Helaas is dat niet voor iedereen gewoon.
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaker voor dan wij denken.

Wat is huiselijk geweld?
Bij huiselijk geweld denkt men vaak aan een man die zijn vrouw en/ of
kinderen slaat. Of een vrouw die haar man en/of kinderen slaat. Maar onder
huiselijk geweld valt ook iemand bedreigen, iemand opsluiten, dwingen tot
seks, of iemand financiëel uitbuiten. Ook iemand negeren of buitensluiten,
is een vorm van geweld.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is voor een kind tot 18 jaar een situatie, waarin het
kind zich bedreigd voelt. Dit houdt meer in dan lichamelijk geweld. Het gaat
om elke vorm van mishandeling en/of verwaarlozing. Dit kan zijn op fysiek,
psychisch en/of seksueel gebied.

Organisatie Veilig Thuis
Veilig thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die te maken heeft met
huiselijk geweld of kindermishandeling. In de regio staat de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling hoog op de agenda. Het is een
groot probleem met vaak ernstige gevolgen voor betrokkenen. Nederland
telt jaarlijks naar schatting 119.000 slachtoffers van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
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Ikazia ziekenhuis
In het Ikazia Ziekenhuis wordt gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze meldcode is ontwikkeld door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2007 en is ontwikkeld om vroegtijdig
kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen, en zo nodig de juiste
hulp in te schakelen. Hiernaast werken wij ook nauw samen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin en kunnen wij ook informatie over uw kind
tot vijf jaar aan hen overdragen.

Wat betekent deze meldcode voor u als ouder/ verzorger?
Als uw kind wordt opgenomen neemt de kinderverpleegkundige een
opnamegesprek (anamnese) af. Aan de hand van deze anamnese kunnen
signalen van evtentuele kindermishandeling en/of huiselijk geweld naar
voren komen.
Daarnaast vindt er een top- teen onderzoek bij uw kind plaats, waarbij u als
ouder/verzorger aanwezig mag zijn.
Mochten er naar aanleiding van de anamnese en het lichamelijk onderzoek
onduidelijkheden naar voren komen dan wordt dit met u besproken door de
behandelend arts en/of de coördinator kinderzorg.
Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek en de ernst van de mogelijk
gesignaleerde zorgen worden de meldcode stappen in werking gezet. Dit
betekent dat wij in samenwerking met u als ouders/verzorgers, er naar
streven de juiste hulpverlening in te zetten . Ook kan er een overdracht
gedaan worden naar Veilig Thuis.
Zij kunnen hulp organiseren waarbij de veiligheid in huis voor het hele
gezin wordt gewaarborgd.
Heeft u als ouder/verzorger naar aanleiding van deze informatiefolder nog
vragen?
Dan kunt u ook zelf contact opnemen met de coördinatoren kindzorg.
Zij zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van het Ikazia
Ziekenhuis.
T 010-2975000
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Montessoriweg 1
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www.ikazia.nl
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