Kinder*Care
Een veilig thuis voor iedereen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Het Albert Schweitzer ziekenhuis hecht grote waarde aan de
veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, en van kinderen in
het bijzonder. Op een aantal afdelingen letten we daar nog eens
extra op zoals de afdeling Kindergeneeskunde, de polikliniek
Kindergeneeskunde en de Spoedeisende Hulp.

Extra aandacht op de afdeling
Spoedeisende Hulp
Bij alle kinderen die met een aandoening op de Spoedeisende Hulp
van het Albert Schweitzer ziekenhuis komen, wordt een volledig
lichamelijk onderzoek gedaan. We noemen dit een top-teenonderzoek. Daarnaast wordt een formulier ingevuld. Op dit formulier
wordt aangegeven of een kind letsels heeft, waar het letsel is,
waardoor het veroorzaakt is, etc. Meestal is het invullen van dit
formulier een formaliteit.
Bij het medisch onderzoek of bij het invullen van het formulier kan
soms een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de
gezinssituatie, dat er hulp nodig is of dat er sprake zou kunnen zijn
van kindermishandeling. Als daarbij de veiligheid van een kind
mogelijk gevaar loopt, zal de behandelend arts de zorgen daarover
op een open en eerlijke manier bespreken met ouders.
Als uit dit gesprek blijkt dat er inderdaad problemen zijn, waarbij de
veiligheid van een kind niet altijd gewaarborgd is, dan wordt samen
met de ouders/verzorgers gezocht naar mogelijke oplossingen.
Vervolgens kan er ook hulp geboden worden bij die oplossingen.
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Het team Kinder*Care
Het team Kinder*Care bestaat uit een kinderarts en een coördinator
en wordt onder andere geadviseerd door Veilig Thuis*). Het team
ondersteunt medewerkers van het ziekenhuis bij het signaleren en
aanpakken van kindermishandeling. Bij twijfel of verdenking van
kindermishandeling kunnen medewerkers advies vragen aan de
coördinator.
Maandelijks overlegt het team over alle meldingen vanuit het
ziekenhuis en van huisartsen. Zo nodig wordt contact gelegd met de
verschillende specialisten.
Daarnaast is er een mogelijkheid om kinderen op de polikliniek
Kinder*Care te onderzoeken, met als voornaamste doel: medische
en psychosociale diagnostiek. De kinderarts en coördinator doen dit
spreekuur samen.
Als u zelf vragen heeft over de veiligheid van uw kind of
vermoedens heeft van mishandeling kunt u via uw huisarts een
verwijzing vragen voor het Kinder*Care spreekuur. Ouders en
verzorgers en kinderen ouder dan 12 jaar worden door de
behandelend arts of de coördinator geïnformeerd over eventuele
vervolgstappen.

*)

Veilig Thuis is het landelijke advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling
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Samenwerking
Door goed met elkaar samen te werken (ouders en medewerkers)
hopen wij vroegtijdig probleemsituaties te signaleren, zodat kinderen
en hun ouders tijdig geholpen kunnen worden. We werken hiervoor
nauw samen met de regionale hulpverleningsinstanties.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
naar de coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij is
bereikbaar via tel. (078) 654 16 00 of via het mobiele nummer
06 30 42 19 52.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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