Een veilig thuis voor iedereen
Ikazia Ziekenhuis

Beter voor elkaar

Inleiding
Een veilige thuissituatie, die zekerheid wil Regio Rijnmond iedereen geven.
Daarom heeft zij een beleid gericht op beschermende factoren en het
beperken van risico’s. Daarnaast zijn er organisaties in de stad die zich
richten op het verbeteren van de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid van
alle Rotterdammers. Zoals bijvoorbeeld wijkteams.
In het Ikazia Ziekenhuis zijn artsen, verpleegkundigen en medisch
pedagogisch medewerkers opgeleid om te kunnen handelen volgens de
richtlijnen van de landelijke WET MELDCODE (www.meldcode.nl). Deze wet
is door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ontwikkeld.
Veilig thuis
Onder “veilig thuis” wordt het volgende verstaan:
• Een plek waar je je veilig voelt;
• Een plek waar je je goed kunt ontwikkelen;
• Een plek waar de basis wordt gelegd om mee te kunnen doen in de
samenleving.
Om een veilig thuis te kunnen creëren voor iedereen is het belangrijk dat er
op tijd actie ondernomen wordt als er problemen zijn. Dan kan als dat nodig
is hulp aangeboden worden. Wanneer we signalen zien waar we ons zorgen
over maken zullen we dat met u bespreken. Heeft u een hulpvraag, laat
het uw zorgverleners binnen Ikazia weten. De hulp kan worden aangeboden
als u of uw kind in het Ikazia ziekenhuis komt voor een behandeling.
Het Ikazia Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welzijn
van alle patiënten. Met het volgen van de WET MELDCODE, hopen wij in
het Ikazia Ziekenhuis moeilijke situaties thuis of in de woonomgeving te
signaleren en op tijd hulp in te zetten.
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De hulp kan bestaan uit:
• Opvoedondersteuning op de polikliniek kindergeneeskunde;
• Inzet van een wijkteam ambulante hulpverlening;
• Inzet Moeders van Rotterdam;
• Inzet van moedermentoren;
• Transferverpleegkundige voor thuiszorg;
• Specifieke ondersteuning zoals ouderendagopvang;
• Specifieke ondersteuning zoals een peuterspeelzaal;
• Advies in bemiddeling bij scheiding;
• Psychologische of pastorale zorg;
• Begeleiding vanuit wijkteams in de regio waar u woont;
• Veilig thuis (brengt alle knelpunten in beeld en zoekt naar een goede
oplossing);
• Verslavingszorg;
• CJG (We werken nauw met hen samen waarbij wij ook informatie over
uw kind aan hen overdragen)
• (kinder)tandarts;
• Uw huisarts of diens POH-er vragen om actief betrokken bij u te blijven.
Er kan worden besloten dat er meer onderzoek nodig is zoals bijvoorbeeld
een top – teen onderzoek. Als door persoonlijke problemen (relationele en
psychische problemen, verslaving en huiselijk geweld) het opvoeden van
uw kind(eren) niet lukt zullen we u en uw gezin helpen. Dit betekent dat wij
in samenwerking met u en Veilig Thuis proberen de juiste hulp te vinden.
Tot slot
In het Ikazia Ziekenhuis werkt een coördinator Kinderzorg en huiselijk
geweld. Zij kan met u eventuele zorgvragen bespreken. U kunt zelf ook een
gesprek aanvragen met de coördinator als u vragen heeft over de werkwijze
in Ikazia en/of een hulpvraag heeft met betrekking tot uw gezinssituatie.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag via het algemene telefoonnummer
van het Ikazia Ziekenhuis: T 010 297 50 00
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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.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
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