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Wat is huiselijk geweld?
Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en
ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar). Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn
van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling,
psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, seksueel geweld en materiële
schade. Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen.

Vaak niet opzettelijk
Mishandeling is vaak niet opzettelijk, maar dit is niet altijd het geval. Meestal is er aan
de kant van de pleger sprake van onmacht of overbelasting. Bij ouderenmishandeling
kan de mantelzorger soms de zorg niet meer aan. Dan kan gedrag ontsporen met
mishandeling tot gevolg.

Waarom moet geweld stoppen?
Geweld beschadigt mensen geestelijk en lichamelijk. Soms zelfs blijvend. Daarnaast
verstoort het de groei en ontwikkeling. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Wij helpen u
graag de juiste hulp te vinden.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Verplichte meldcode
De Meldcode is een richtlijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, die is samengevat in een stappenplan. Binnen Meander Medisch Centrum
volgende wij deze Meldcode. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen
wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De stappen zijn:
•
De zorgen in kaart brengen en vastleggen in het medische dossier.
•
Advies vragen aan een deskundige collega en/of aan Veilig Thuis.
•
Overleg met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts.
•
In gesprek gaan met de patiënt en diens naasten.
•
Afhankelijk van de ernst wordt er besloten waar de verdere zorg zal
plaatsvinden. Dit kan zijn bij de behandelend specialist, huisarts, Veilig Thuis
of andere (al betrokken) hulpverleners.

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Kindcheck
De kindcheck is een onderdeel van de Meldcode. Wij doen de kindcheck als een ouder
als patiënt Meander Medisch Centrum bezoekt, waarbij er mogelijk sprake is van
huiselijk geweld, middelenmisbruik of psychiatrische problematiek die bedreigend kan
zijn voor kinderen. Indien dit zo is vragen wij Veilig Thuis onderzoek te doen naar de
veiligheid binnen het gezin.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Vastleggen gegevens
Als er zorgen zijn, leggen wij deze vast in uw medische dossier of dat van uw kind. Dit gebeurt met een
signaleringsformulier, of door het schrijven van een notitie. Bij zorgen wordt u of uw kind standaard van top tot
teen nagekeken. In veel gevallen fotograferen we letsels om het medische dossier volledig te maken. Daarnaast
zijn er mogelijk aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen van uw medische conditie. De
gegevens zullen alleen gedeeld worden als u daar toestemming voor geeft.

Wordt u op de hoogte gebracht bij gesignaleerde zorgen?
Openheid en samenwerking is ons uitgangspunt. Het kan voorkomen dat dit uitgesteld wordt naar een later
moment. Bijvoorbeeld bij zeer acute situaties, of wanneer het delen van de zorgen u, uw kind of de hulpverlener
extra in gevaar brengt.

Bij het vermoeden van onveiligheid
Als de zorgprofessional van Meander Medisch Centrum zorgen heeft over de veiligheid van u of uw naasten,
wordt dit besproken (als het mogelijk is) met u en eventueel uw naasten. Samen met u en uw naasten wordt er
gezocht naar een oplossing voor de problemen. Het kan zijn dat er overleg is met de huisarts en/of reeds
betrokken hulpverleners.
Bij ernstige zorgen voor veiligheid voor nu of in de toekomst kan de zorgprofessional contact opnemen met Veilig
Thuis voor advies of het doen van een melding.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.
Veilig Thuis geeft advies of doet verder onderzoek met als doel de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Veilig
Thuis kijkt samen met de patiënt en diens naasten hoe zij het beste geholpen kunnen worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de meldcode: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
Voor meer informatie over Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw zorgprofessional of
contact opnemen met de coördinator Meldcode van Meander Medisch Centrum (alleen op donderdag aanwezig).
De coördinator is bereikbaar via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis: 033 – 850 50 50.
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