Huiselijk geweld, kinderen ouderenmishandeling
en middelenmisbruik
Deze brochure is bedoeld voor iedereen die Gelre ziekenhuizen bezoekt.
In Gelre ziekenhuizen letten we bij iedere patiënt op signalen van huiselijk geweld,
kinder- en ouderenmishandeling en/of middelenmisbruik (bijvoorbeeld alcohol of
drugs). Wij werken hierbij volgens de meldcode van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
We begrijpen heel goed dat dit gevoelige onderwerpen zijn. Maar samen kunnen we vaak
een nare situatie weer beter maken. Vandaar dat we u vragen stellen en om informatie
vragen.

Hoe werkt het?
Soms zien we tijdens een ziekenhuisbezoek meteen dat er wellicht iets aan de hand is. De
arts of verpleegkundige bespreekt dit meestal direct met u. Soms blijkt pas na uw
ziekenhuisbezoek dat we ons zorgen maken. Dan neemt een medewerker van het
ziekenhuis achteraf contact met u op. Dit kan nog weken na uw ziekenhuisbezoek.
Als er na het gesprek met u nog steeds zorgen zijn, dan delen we die zorgen met ‘Veilig
Thuis’. Hopelijk heeft u hiervoor begrip. We zullen u hierover (indien mogelijk) zowel
mondeling als schriftelijk informeren.
•
•
•
•
•
•
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Onze medewerkers kunnen u vragen om achtergrondinformatie (bijvoorbeeld over
uw gezinssamenstelling of woonsituatie).
Een medewerker kan u na uw bezoek aan het ziekenhuis bellen voor meer
informatie.
De behandelend arts kan contact opnemen met uw huisarts, het consultatiebureau
of met andere betrokken professionals.
Bij volwassenen kan een zogenaamde ‘kindcheck’ gedaan worden, waarbij we
nagaan of er kinderen onder uw zorg vallen.
Voor alle kinderen die we in het ziekenhuis zien, vullen we een kinderscreeningsformulier in.
Vaak doen we een ‘top – teen onderzoek’ bij kinderen en jeugdigen ongeacht de
aanmeldklacht (bijvoorbeeld bij hoofdpijn of gekneusde duim).

Kind en Jeugd | KIND-667 | versie 3 | pagina 1/2

•
•

In geval van middelenmisbruik (of verdenking hiervan) bij jongeren onder de 18
jaar, werken we volgens de regels voor Jeugd en Alcohol.
De informatie die we hebben verkregen, bespreken we in een multidisciplinair
overleg, waarbij speciaal getrainde medewerkers kindermishandeling en huiselijk
geweld betrokken zijn. Bij dit overleg zijn ook een kinderarts, een
kinderpsycholoog of een maatschappelijk werker en een vertrouwensarts van
Veilig thuisbetrokken.

Alles is vertrouwelijk
Alle informatie die we krijgen, wordt binnen ons ziekenhuis vertrouwelijk behandeld.

Handige informatie
•
•
•

www.meldcode.nl
www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
www.gelreziekenhuizen.nl/Polikliniek-Jeugd-en-Alcohol-Zutphen
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