PRAKTISCHE STEUN VOOR HUISARTSEN

Kindermishandeling samen aanpakken

Kindermishandeling is een breed maatschappelijk probleem, dat aandacht en samenwerking vergt van alle zorgprofessionals in de
keten. Ook huisartsen willen hieraan hun bijdrage leveren. Huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen sloten in maart 2015 een
convenant samen met het ministerie van VWS en de Augeo Foundation, om huisartsen te ondersteunen in hun complexe strijd tegen
kindermishandeling.
In dit magazine vindt u ervaringsverhalen, achtergronden en nieuwe producten die u in de huisartsenpraktijk kunt inzetten.
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Voorwoord
Als huisarts heeft u een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling, omdat u zicht heeft op het kind én op de andere
gezinsleden. De praktijk leert dat kindermishandeling lastig te herkennen is: er is een groot grijs gebied en veel speelt zich onder de
radar af. Huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van kindermishandeling.
Deze Special Kindermishandeling samen aanpakken wordt u door de huisartsenorganisaties aangeboden. Met het ministerie van
VWS en de Augeo Foundation hebben we in de afgelopen twee jaar gewerkt aan instrumenten die u helpen met de signalering, de
samenwerking en het bieden van adequate hulp. Met de informatie uit deze special kunt u de instrumenten goed in uw dagelijkse
praktijk inzetten. Het kind staat in de aanpak voorop, waarbij de vertrouwensrelatie tussen u en het gezin essentieel is.
Samen met u, Veilig Thuis en alle andere betrokken professionals blijven we strijden tegen kindermishandeling, ook na de oplevering
van deze Special en dankzij instrumenten als de LESA, kindcheck en blended learning. We blijven dan ook graag met u in dialoog om
ervoor te zorgen dat kinderen in onveilige situaties de hulp krijgen die ze nodig hebben.
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UITGELICHT

Tools voor de huisarts
Huisarts-ambassadeurs voor laagdrempelig overleg
De LHV is bezig met het opzetten van een netwerk van huisartsambassadeurs voor de aanpak van kindermishandeling. De
ambassadeurs vervullen een brugfunctie: ze leggen contacten,
versoepelen de samenwerking, delen kennis en ervaring en
kaarten hardnekkige problemen aan bij relevante instanties.
Huisartsen kunnen hen laagdrempelig benaderen met vragen
over het signaleren van kindermishandeling.
De samenwerkende huisartsenorganisaties zien graag dat
de drempel voor het vragen van advies door huisartsen bij
Veilig Thuis verdwijnt. Omdat de communicatie met Veilig
Thuis nog niet overal naar wens verloopt en er landelijk

weinig vertrouwensartsen beschikbaar zijn, kan een huisartsambassadeur soelaas bieden. De vertrouwensarts blijft de
aangewezen persoon om mee te overleggen bij specifieke
casussen, maar daaraan voorafgaand kunnen collega-huisartsen
ook een ambassadeur raadplegen.
De LHV streeft ernaar in alle 26 regio’s van Veilig Thuis
minimaal één ambassadeur te hebben. Kijk op www.lhv.nl/
kindermishandeling voor de ambassadeur bij u in de buurt.
Zelf ambassadeur worden? Meld u aan bij Jelly Hogendorp van de
LHV, j.hogendorp@lhv.nl.

Geheugensteun: kindcheck-alert
Met behulp van de kindcheck is na te gaan of er kinderen zijn
in een bepaald gezin en of zij veilig zijn. Deze kindcheck pas je
toe op volwassen cliënten met bijvoorbeeld ernstige psychische
problemen, verslavingsproblemen of een partner die geweld
gebruikt. De kindcheck bestaat al een tijdje, maar is nog niet
bij alle huisartsen even bekend, blijkt uit onderzoek van VWS.
Als geheugensteuntje is er nu een digitale kindcheck-alert

beschikbaar in NHGDoc in de verschillende Huisartsen Informatie
Systemen. Zodra er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen
over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld,
een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, herinnert de
digitale alert eraan om door te vragen over eventuele kinderen
en hun veiligheid. Ook bestaande e-learnings en face to facetrainingen geven voortaan extra aandacht aan de kindcheck.

LESA up to date
Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere
hulpverleners betrokken. In de Landelijke Eerstelijns
Samenwerkings Afspraken (LESA) Kindermishandeling komt
aan de orde hoe deze kunnen samenwerken, wat de taken
en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen
naast de huisarts en wat de rol is van de vertrouwensarts,
de jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis.
Deze samenwerkingsafspraken zijn onlangs geactualiseerd
door het NHG, samen met andere beroepsgroepen uit de
jeugdgezondheidszorg. De LESA geeft ook informatie over de
competenties en houding van hulpverleners, de KNMG-meldcode,
de kindcheck, het beroepsgeheim en dossiervorming bij
kindermishandeling.
Huisarts en samenwerkingspartners
De huisarts is meestal de behandelaar van het hele gezin.
De huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige of
doktersassistent kunnen vaak in een vroeg stadium
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kindermishandeling herkennen en hulp organiseren - dankzij
hun medische kennis, gecombineerd met informatie over de
leefsituatie van het hele gezin.
Daarnaast spelen andere zorgverleners een rol bij het
signaleren en stoppen van kindermishandeling. Dat zijn
onder andere de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderarts
en de vertrouwensarts. Voor een effectieve aanpak van
kindermishandeling is het belangrijk dat hulpverleners
samenwerken en hun kennis en ervaring elkaar aanvullen.
Bij de LESA Kindermishandeling (zie: https://www.nhg.org/
themas/publicaties/lesa-kindermishandeling) zijn de volgende
beroepsorganisaties betrokken: Jeugdartsen Nederland
(AJN), jeugdverpleegkundigen (V&VN), kinderartsen (NVK),
vertrouwensartsen (VVAK) en Veilig Thuis. Zie ook de Huisarts en
Wetenschap van september 2016.

Nieuwe scholing
Er moeten meer huisartsen worden bereikt met scholing over
de kindcheck en de aanpak van kindermishandeling. Dat vinden
de huisartsenorganisaties LHV, NHG, InEen, het ministerie van
VWS en Augeo. Daarom is er vanaf 1 oktober 2016 een blended
learning-programma beschikbaar. NHG en Augeo ontwikkelden
dit gezamenlijk om de deskundigheid in de aanpak van
kindermishandeling te bevorderen.
NHG-scholing biedt een groepsgewijze nascholing van vier uur
aan voor huisartsen en POH’s-GGZ, waarin ze kennismaken met
systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Het uitgangspunt is
dat de nadruk niet ligt op het straffen van plegers en bieden van

hulp aan slachtoffers, maar op de onderlinge relatie tussen de
gezinsleden en de omstandigheden waarin het gezin functioneert.
Niet het individu moet geholpen worden om te leven zonder
geweld, het gezin als geheel moet andere patronen opbouwen.
Voorafgaand aan én na afloop van deze scholing volgt de huisarts
individueel een e-learning aanbod van Augeo. In de e-learning
‘Werken met een meldcode’ doet de cursist basiskennis op.
Na afloop van de klassikale lessen kan die verder aangescherpt
worden met online casuïstiek. Meer informatie op de websites
van NHG en Augeo.

Aangepaste PraktijkWijzer en Thuisarts.nl
De PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid is onlangs aangepast
op het thema kindermishandeling (zie de site van het NHG).
Deze praktijkwijzer ondersteunt bij het opzetten van een
kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk. Wie het document
goed uitwerkt, kan er voortaan van uitgaan dat de kwaliteit van
zorg op alle gebieden goed is geregeld. Dus ook als het gaat om
de aanpak van kindermishandeling.

Op de voorlichtingswebsite Thuisarts.nl is nieuwe informatie over
het thema kindermishandeling en huiselijk geweld verschenen;
• Kindermishandeling https://www.thuisarts.nl/
kindermishandeling-0
• Problemen thuis https://www.thuisarts.nl/problemen-thuis
• Geweld thuis https://www.thuisarts.nl/geweld-thuis

En meer
LHV, NHG, InEen en Augeo investeren al jarenlang in producten
ter ondersteuning van de huisarts. Ze besteden aandacht aan
het onderwerp kindermishandeling in richtlijnen, opleidingen
en trainingen, voor een betere implementatie van meldcode,
protocollen en samenwerkingsafspraken. Ook andere partijen
zoals de KNMG zetten zich hiervoor in.

De LHV heeft samen met NHG, InEen en KNMG een online
toolkit ontwikkeld met daarin de meest belangrijke informatie
over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in
de huisartsenzorg. Het is een praktisch instrument, waardoor
huisartsen alles over dit onderwerp bij de hand hebben. Zie de
toolkit op de site van het NHG.

Hieronder een greep uit deze producten:
Huisartsenposten implementeren de handreiking ‘Gebruik
meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg’ die eerder
door de InEen en de LHV is ontwikkeld.

Bij het NHG verscheen onlangs het boek GGZ in de
huisartsenpraktijk (https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuwboek-ggz-de-huisartsenpraktijk), de opvolger van Protocollaire
GGZ. Eén van de nieuwe hoofdstukken daarin gaat over de
kindcheck.

Extra aandacht voor het onderwerp via de opleidingen van
huisartsen en triagisten, onder meer via e-learning van
Augeo. Ook in de bij- en nascholingen van de KNMG vormen
kindermishandeling en huiselijk geweld een terugkerend thema.
Verder biedt het NHG verschillende cursussen op het gebied van
huiselijk geweld.

Dossiers om te lezen:
• LHV dossier Kindermishandeling
• NHG-dossier Preventie
• Augeo dossier PPS-Huisartsen
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INTERVIEW

KINDERMISHANDELING SIGNALEREN

‘Je zet de vertrouwensrelatie niet zomaar op het
spel’
Hoe gaan huisartsen in de dagelijkse praktijk om
met vermoedens van kindermishandeling? Arnoud
Klein Ikkink, huisarts in Breukelen, maakt zich sterk
voor een beter zichtbaar netwerk bij de aanpak
van kindermishandeling. ‘Mijn eerste ervaring was
niet positief.’
‘Het was in 2008, een jong stel dat woonde een eenkamerwoning.
Het meisje, een tiener nog, was net bevallen van haar tweede
kind. Tijdens mijn bezoek was ook een zorgverlener van Bureau
Jeugdzorg aanwezig, met wie ik in vertrouwen mijn zorgen
over het gezin deelde; er was sprake van eerwraakachtige
problematiek en beide ouders hadden een traumatisch verleden.
Even later werd de pasgeborene onder politiebegeleiding
acuut uit huis geplaatst. Ik had niet verwacht dat de collega van
jeugdzorg zo drastisch zou ingrijpen. Ze handelde ongetwijfeld
vanuit integere motieven, maar niet alleen schond ze mijn
vertrouwen, ook was ik in één klap het vertrouwen van de ouders
kwijt - het waardevolste dat je als huisarts te bieden hebt. Door
deze gebeurtenis denk ik extra goed na voordat ik een melding
doe.’

Beter netwerk

‘De fragmentatie van verantwoordelijkheid bij het signaleren van
kindermishandeling werkt remmend. Die ligt bij leerkrachten,
buurthuismedewerkers, kinderopvangbegeleiders, artsen en
andere professionals. Daarom is samenwerking essentieel. Als er
betere contacten waren geweest, was ik me er destijds wellicht
meer bewust van geweest dat ik stond te praten met iemand
van Bureau Jeugdzorg en had ik beter nagedacht over wat ik
met het gesprek wilde. Het is belangrijk dat elke gemeente een
zichtbaar en goed bereikbaar netwerk voor samenwerking heeft.
Met dat doel heb ik mij ingezet voor de totstandkoming van de
LESA Kindermishandeling (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings
Afspraken, herzien in 2016) van het Nederlands Huisartsen
Genootschap. De richtlijn geeft handvatten voor hoe je regionaal
zo’n netwerk opzet, bijvoorbeeld met Veilig Thuis.
Breukelen, waar ik werk, is een relatief welgesteld dorp met
sociale samenhang. Sociaaleconomische gezondheidsproblemen
- belangrijke risicofactoren bij kindermishandeling - spelen
hier een bescheiden rol. Ook in gemeenten waar die factoren
wel een rol spelen, wordt weinig gemeld. Signalering van
kindermishandeling is immers niet eenvoudig, onder meer
vanwege de enorme variatie in verschijningsvormen. Bij
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kindermishandeling gaat het zelden om een prototypisch beeld
van een bont en blauw geslagen kind, maar om subtiele signalen
die samen een vermoeden bevestigen. Er is een groot grijs gebied
tussen pedagogisch onvermogen, verwaarlozing en mishandeling.’

Vertrouwensband

‘Dat wij als huisartsen weinig melden, wil overigens niet
zeggen dat we onvoldoende betrokken zijn bij de problematiek
rondom kindermishandeling. We proberen altijd éérst zelf iets
te betekenen. We bouwen aan een vertrouwensband, zodat wij
ouders kunnen steunen en met hen kunnen meedenken. Dat is
heel waardevol. Ik doe alles in overleg met ouders en speel altijd
open kaart met hen, of met een van hen.
Ik heb een aantal keren om advies gevraagd en één keer bijna
een melding gedaan. De ouders hadden relatieproblemen, vader
verkocht moeder zo nu en dan een tik. Ze kregen al begeleiding
van het AMK, de voorloper van Veilig Thuis. Op een dag trad

vader te hardhandig op toen zijn zoontje treuzelde terwijl
er haast geboden was. Ik besprak mijn overweging om te
melden, maar de moeder verzocht mij met klem dit niet
te doen. Ze was bang dat de kinderen van haar zouden
worden afgepakt en dat een melding consequenties zou
hebben voor hun bedrijf als er een aangifte zou volgen.
Kort daarna ging het echtpaar scheiden en was de druk
van de ketel. Ik ben nog steeds blij dat ik het toen zo heb
aangepakt. Natuurlijk blijf je alert bij een kwetsbaar gezin;
de moeder zie ik nog steeds.’

Verdachte situatie

‘Zonder vertrouwensband zijn afwegingen veel lastiger
te maken. Bijvoorbeeld in de ANW-tijd: avond, nacht
en weekend. Elke huisartsenpost heeft een protocol,
een vragenlijst voor als wij een kind behandelen. Daarin
staan vragen als: Past de kneuzing of brandwond bij de
beschrijving van het ongeluk? Hoeveel tijd zit er tussen het
moment van het ongeluk en het bezoek aan de huisarts?
Dat helpt om te achterhalen of het om een huis-tuin-enkeukenongelukje gaat, of om een verdachte situatie. Dan
is er nog de kindcheck om oudersignalen op te vangen. Die
heeft mij alerter gemaakt bij patiënten met risicofactoren,
ik check daardoor beter of er kinderen in gevaar zijn.’

Laagdrempelig

‘Soms word ik benaderd door Bureau Jeugdzorg of
Veilig Thuis met vragen. De aanleiding is bijvoorbeeld
een melding van buurtoverlast, of een gezin waarvoor
vanwege huurachterstand uithuiszetting dreigt. Ze vragen
wat er bij mij bekend is over het gezin, of ik relevante
informatie heb in het kader van kindermishandeling.
Daarbij moet ik altijd goed afwegen wat onder mijn
beroepsgeheim valt.
Binnenkort wordt onze praktijk versterkt met een POH
GGZ Jeugd. Dat is besloten in samenwerking met de
gemeente, die de jeugdzorg wil verbeteren. Ik heb daar
hoge verwachtingen van. We hebben al twee POH’s GGZ
voor volwassenen met psychische problemen. Het contact
is laagdrempelig. Je kent elkaar en stapt bij elkaar binnen.
Dat werkt veel beter dan bijvoorbeeld met professionals
van Veilig Thuis in een stad verderop, die je nog nooit
hebt ontmoet. In een goed netwerk voel je je samen
verantwoordelijk, en weeg je steeds af waar het kind het
meest bij gebaat is. Ja, soms is dat een melding. En als het
goed is ben je het daar dan samen over eens.’
Meer over de LESA: www.nhg.org/themas/publicaties/
lesa-kindermishandeling
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‘Ik deins niet terug voor een gesprek’
Esther ten Velde, POH GGZ Huisartsenpraktijk de Huizenmaat in
Huizen
‘Bij lichte verschijnselen van depressie of burn-out behandelen
mijn collega en ik patiënten zelf. Wij zien geen kinderen, hooguit
adolescenten van vijftien, zestien jaar. Ze hebben faalangst,
identiteitsproblemen of worden gepest. Bij vermoedens van
verwaarlozing of mishandeling bellen wij heel gemakkelijk met
Veilig Thuis voor advies: hoe staan jullie hierin? Ik heb bij hen de
cursus Protocol Kindermishandeling gevolgd. De meeste collega’s
daar ken ik dus persoonlijk. Dat is belangrijk, je wilt weten van
wie je advies krijgt. Ook bespreek ik mijn vermoedens met de
huisarts. Dan zeg ik: dit is het geval in dit gezin. Wil je het eens
uitvragen?
Ik heb een aantal keren zelf een melding gedaan. Dat doe ik altijd
in overleg met de huisarts. Laatst nog; vader dronk en belaagde
zijn dochter met uitscheldberichten. Ik heb de moeder kunnen
overhalen in te stemmen met een melding. Niet dat dat moet,
maar het is beter voor de relatie. Wij gebruiken nog altijd de
vertrouwde meldcode van het AMK. Die ken ik goed, daarin zijn
we opgeleid. De kindcheck? Als methodiek of meetinstrument
zegt die mij weinig. Wel gebruiken wij het overzicht met alle
vormen van kindermishandeling in de eerste stap van de
meldcode. Ik deins niet terug voor een gesprek met ouders over
een melding. Ik benadruk altijd dat het gaat om hun onmacht.
Soms zijn ze zelfs opgelucht dat ik het bespreekbaar maak.’

‘Wij hebben een signalerende taak’
Petra Brinkman, Doktersassistente bij huisartsenpraktijk
Engelsbergen in Eindhoven
‘Zodra we twijfels hebben, stellen we nog gerichter vragen dan
gewoonlijk. Bijvoorbeeld: goh, is uw dochtertje weer gevallen? Zij
valt wel vaak de laatste tijd. Als ik een kind alleen spreek, vraag ik
wat er is gebeurd. Laatst hadden we een jongetje dat zich in korte
tijd drie of vier keer meldde met iets als een kneuzing, een breuk
of een schaafwond. Bij navraag bleek er niets aan de hand te zijn.
Gewoon een onhandig kind. We overleggen altijd met de huisarts,
en omgekeerd. Die communicatie verloopt heel goed. Er zijn geen
taboes.
Méér actie ondernemen doen wij nooit. Dat is de afspraak binnen
onze praktijk. Dat laten wij assistenten over aan de huisarts. Die
kent de gezinssituatie en komt bij mensen thuis. Uiteraard komen
patiënten vaak met vertrouwelijke informatie bij de assistente
aan de balie. Daarom is onze signalerende taak zo belangrijk. Er
zijn een paar gezinnen waar de vader verslaafd is. In die situaties
zijn we extra alert. Ik werk hier nu tien jaar en er is één keer een
melding gedaan.’
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INTERVIEW

VIJF VRAGEN OVER HUISARTS-AMBASSADEUR

Sparren over kindermishandeling met de huisartsambassadeur
Om kindermishandeling sneller te kunnen herkennen, bouwt de Landelijke Huisartsen Vereniging aan
een netwerk van huisarts-ambassadeurs. Huisarts Ingeborg van Lingen uit Nijverdal is al aan de slag. ‘Om
signalen niet te missen, moest ik kindermishandeling beter begrijpen.’
1. Waarom een netwerk van huisarts-ambassadeurs?

Kindermishandeling wordt meestal gemeld door iemand die
het kind of de ouders beroepshalve kent. Slechts in een kleine
2 procent is dat de huisarts (cijfers AMK, 2013). Op dat lage
percentage is kritiek. Niet helemaal terecht, vindt de LHV, want
huisartsen gaan vaak eerst op zoek naar hulp voor ze Veilig Thuis
om advies te vragen of een melding te doen. Maar omdat uit de
praktijk blijkt dat het verhogen van het aantal adviesvragen leidt
tot een stijging van het aantal terechte meldingen, wil de LHV
huisartsen toch stimuleren om eerder advies te vragen aan de
vertrouwensartsen van Veilig Thuis. De huisarts-ambassadeurs
helpen beoordelen of een adviesaanvraag nodig is, zijn vraagbaak
of kijken desgevraagd mee of de huisarts een bepaalde stap of
belangrijk signaal over het hoofd ziet.

2. Er zijn toch al vertrouwensartsen?

Stap 2 in de meldcode kindermishandeling stelt dat (huis)artsen
bij een vermoeden van kindermishandeling advies moeten vragen
aan de vertrouwensarts van Veilig Thuis en bij voorkeur óók aan
een deskundige collega. Het advies vragen aan Veilig Thuis loopt
nog niet naar wens, vindt de LHV. De reacties sluiten inhoudelijk
soms onvoldoende aan bij de behoefte van de huisarts, er zijn
veel te weinig vertrouwensartsen - zo’n zestig in heel Nederland
- en de wachtlijsten zijn lang. Dat maakt het des te noodzakelijker
om advies te kunnen vragen aan een deskundige collega. Dat kan
bovendien laagdrempeliger zijn.

3. Wat zijn het voor mensen, die ambassadeurs?

Enthousiaste huisartsen die zich meer dan gemiddeld inzetten
om kindermishandeling tegen te gaan. Zoals Ingeborg van Lingen,
die als vertrouwensarts werkte bij de voorloper van Veilig Thuis,
het AMK. Ook hielp ze mee om kindermishandeling op de kaart
te zetten bij haar regionale huisartsenpost. ‘Ik kom uit het meest
beschermde nest dat je je maar kunt voorstellen en ik begreep
helemaal niets van kindermishandeling, van het mechanisme. Om
signalen niet te missen moest ik dit beter begrijpen, besefte ik.
Laatst ben ik eens gaan tellen hoeveel mishandelde kinderen ik in
mijn praktijk heb, of kinderen waar hulp op zit. Ik kwam ver boven
het gemiddelde. Dus ik pik de signalen nu wel op.
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Ik heb nog steeds geen begrip voor de daad, maar ik kan naast
de ouder staan, zonder te oordelen. Ik beschrijf wat ik signaleer
en vertel dat ik me zorgen maak. Ik probeer aan te haken op wat
iemand goed doet. Want er zijn altijd dingen die mensen goed
doen, is mijn ervaring. En al bereik je daardoor maar een kleine
verandering, die kan grote positieve gevolgen hebben.’

4. Wat zijn de taken van de huisarts-ambassadeurs?

De ambassadeurs hebben vooral een brugfunctie. Ze leggen
contacten tussen de spelers in het veld, versoepelen de
samenwerking, delen hun specifieke kennis en ervaring,
kaarten veelvoorkomende problemen of misverstanden aan bij
instanties en proberen ze op te lossen. De vertrouwensarts blijft
de aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een
specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunnen collegahuisartsen ook met een ambassadeur sparren.
De LHV geeft de ambassadeurs de vrijheid om de functie zelf in
te vullen. Ingeborg van Lingen is blij met die ruimte. Zij vindt het
belangrijk dat ambassadeurs de bewustwording onder huisartsen
bevorderen, maar daarnaast moeten ze vooral doen waaraan in
hun regio behoefte is.
‘In mijn regio is de signalering van kindermishandeling op
de huisartsenpost nu goed georganiseerd. Dus kan ik me op
iets anders richten. Ik zou willen dat de doorverwijzing rond
kindermishandeling voor huisartsen net zo normaal en eenvoudig
wordt als die van een appendicitis. Dat traject wil ik faciliteren.’
Van Lingen is nu met Veilig Thuis in gesprek over de omgang met
het beroepsgeheim. ‘Veilig Thuis gebruikt geen gevalideerde
vragenlijsten en stelt vragen over drie patiënten in één brief. Dat
kan niet. Het zijn kleine dingen, maar daar wil ik als ambassadeur
verandering in brengen.’ Ze pleit er ook voor dat Veilig Thuis het
aan huisartsen meldt wanneer er kindermishandeling wordt
vastgesteld. ‘Dat weten we nu niet, terwijl de recidivekans
groot is en het risico voor mishandeling van broertjes of zusjes
ook. Ik verwacht een enorme leercurve als die gevallen worden
teruggekoppeld. We kunnen ze ook gebruiken in nascholingen en
opleidingen. Die dingen zullen grote winst opleveren, meer nog
dan het gebruik van de meldcode.’

5. Hoe gaan de ambassadeurs hun kennis delen?
Op HAweb is een aparte groep gestart, waarin de huisartsambassadeurs onderling informatie en best practices
kunnen uitwisselen. Of en hoe een ambassadeur zaken
terugkoppelt naar collega’s, zal per individu verschillen.
Ingeborg van Lingen maakt gebruik van haar nevenfunctie
als voorzitter van de LHV-kring. Ze heeft zich aan de
leden en op de huisartsenposten al als ambassadeur
gepresenteerd. Over haar bevindingen gaat ze geregeld
verslag doen op kringvergaderingen en in nieuwsbrieven.

0OK HUISARTS-AMBASSADEUR WORDEN?
Heeft u interesse in en kennis van het onderwerp
kindermishandeling en wilt u ambassadeur worden?
Dan kunt u zich aanmelden bij Jelly Hogendorp
van de LHV via j.hogendorp@lhv.nl. De LHV streeft
ernaar in alle 26 regio’s van Veilig Thuis minimaal één
ambassadeur te hebben. Kijk hier voor de ambassadeur
bij u in de buurt: https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/
kindermishandeling-en-huiselijk-geweld

AUTEUR: ELS WIEGANT
FOTO: RIKKERT HARINK
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DUBBELINTERVIEW

VEILIG THUIS EN HUISARTSEN IN WEST-BRABANT WERKEN NAUW SAMEN

‘Laagdrempelig overleggen is van onschatbare waarde’
Nog lang niet alle huisartsen kloppen aan bij Veilig Thuis met hun niet-pluis-gevoel over de veiligheid van een
kind. Die samenwerking moet dus beter. Daarom zijn in West-Brabant huisartsen en Veilig Thuis in gesprek.

DEBBIE MAAS (L), ADJUNCT-DIRECTEUR VAN VEILIG THUIS WEST-BRABANT EN
HUISARTS JACQUI VAN KEMENADE
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Ze hebben toevallig drie weken geleden al met elkaar
kennisgemaakt: Debbie Maas, adjunct-directeur van advies- en
meldpunt Veilig Thuis West-Brabant en huisarts Jacqui van
Kemenade. De aanleiding was Van Kemenade’s aanstelling als
aandachtsfunctionaris kindermishandeling bij de Huisartsenpost
(HAP) West-Brabant. Doel van die eerste ontmoeting:
samenwerking. En ook tijdens dit interview praten ze weer over
het belang van de samenwerking. ‘We vinden het belangrijk
om goed contact te hebben met de huisartsen, want zij zijn
een belangrijke vindplaats als het gaat om vermoedens van
kindermishandeling’, zegt Maas.

Niet-pluis-gevallen

Ze zijn het eens: bij noodsituaties, als er duidelijk sprake is
van kindermishandeling en er acuut gevaar is, wordt er altijd
gehandeld. Wel overleggen betrokken instanties of ze ‘met veel
bombarie’ met de politie midden in de nacht bij een gezin moeten
binnenvallen, of dat het ook de volgende dag kan waardoor de
actie minder heftig en minder traumatisch is voor het kind. Soms
is het eerste onvermijdelijk, als het risico te groot is dat het kind
geweld wordt aangedaan.
In haar eigen huisartsenpraktijk had Van Kemenade niet zozeer
te maken met regelrechte kindermishandeling, maar des te
meer met twijfelgevallen. Maar liefst eens in de twee dagen zag
ze kinderen die kapotte of smoezelige kleding droegen, of een
zeer slecht gebit hadden. Terwijl verwaarlozing een vorm van
kindermishandeling is, en kan duiden op een ernstigere vorm van
mishandeling. Maas: ‘Als huisartsen bij een niet-pluis-gevoel of bij
het zien van risico’s daarop goed doorvragen, zou er een enorme
winst te boeken zijn in de preventie van kindermishandeling. Je
kunt in dat stadium vaak een heel fors probleem voorkomen.’

moeder komt voor zichzelf naar het spreekuur, waarbij de arts
ziet dat er mogelijk iets aan de hand is met het meegekomen
kind. ‘Het is schrijnend, maar nogal wat huisartsen zijn geneigd
zo’n signaal te negeren omdat ze het zo druk hebben’, legt Van
Kemenade uit, ook al geldt voor beroepskrachten de plicht om
vermoedens te melden. ‘Ik merk bovendien dat veel huisartsen
menen dat ze 100 procent zeker moeten zijn dat er sprake is van
kindermishandeling’, vult Maas aan. ‘Dat denken ze ten onrechte.
Juist bij een vermoeden is het zaak om te overleggen met Veilig
Thuis.’
Maar als er contact wordt opgenomen met Veilig Thuis, vertellen
huisartsen soms niet alles, merkt Maas. ‘Soms horen we via een
derde partij wat er echt speelt. Huisartsen zijn toch vaak bang
om de vertrouwensrelatie met de patiënt te schaden, omdat ze
vrezen dat mensen dan helemaal uit beeld raken. Dat is zonde,
want vaak hoeft die vertrouwensrelatie er helemaal niet onder te
lijden. Vooral niet als je eerlijk je zorgen deelt met ouders en ze
van alles wat je doet op de hoogte houdt.’

‘Met goed doorvragen over
niet-pluis-gevoel is enorme
winst te boeken’
Huisartsenpost

Duiding van deze signalen is echter buitengewoon lastig, beamen
beiden. Veilig Thuis kan huisartsen daarbij helpen. De organisatie
heeft twee vertrouwensartsen in dienst die advies kunnen
geven bij twijfelgevallen als het gaat om verwaarlozing, ernstige
vermoedens van geweld of bijvoorbeeld seksueel misbruik.
‘Als huisarts kun je hen vragen hoe zij het inschatten’, zegt Van
Kemenade. ‘Die laagdrempeligheid vind ik prettig. Ik ben er heel
tevreden over.’ Naast advisering kan Veilig Thuis onderzoek doen
of de regie voeren bij complexe zaken, waar hulp stagneert en
onveiligheid voortduurt.

Voor de avonden, nachten en weekenden ligt de situatie nog
complexer, als patiënten naar de HAP komen en gezien worden
door een waarnemend arts. De HAP is een belangrijke schakel,
omdat er relatief meer kinderen komen dan in de dagpraktijk.
Bij het afsluiten van een kinddossier moet de arts nu zeven
screeningsvragen doorlopen. Als deze een niet-pluis-gevoel
bevestigen, gaat er een melding naar de eigen huisarts, die
vervolgens moet afwegen wat er moet worden gedaan. Als
een HAP-arts een melding heeft gemaakt, belt Van Kemenade
een week later met de huisarts om te horen wat hij of zij met
het signaal heeft gedaan. ‘Het is een heel open gesprek. Als
de huisarts zich onthand voelt met de situatie, wijs ik op de
mogelijkheid van overleg met de vertrouwensarts van Veilig
Thuis.’

Verbetering

Wegklikken

Toch kan in de samenwerking het nodige verbeterd worden,
want niet alle huisartsen kloppen bij Veilig Thuis aan. Er zijn te
weinig vertrouwensartsen beschikbaar, de terugkoppeling naar
de huisarts ontbreekt. Sommige huisartsen weten simpelweg
niet dat ze voor advies bij de organisatie terechtkunnen en
hun casus eventueel geanonimiseerd kunnen voorleggen. Ook
tijdsdruk en handelingsverlegenheid spelen een rol. Stel een

Statistisch gezien komen er van de Huisartsenpost WestBrabant, vergeleken met andere regio’s, maar weinig meldingen
van mogelijke kindermishandeling. ‘Veel waarnemend artsen
klikken de screeningsvragen weg’, zegt Van Kemenade. ‘Ze
hebben moeite met de vragenlijst; ze zijn bang dat het bergen
extra werk betekent.’ Daarom werkt de HAP nu aan een kortere
screeningslijst. ‘Straks kun je in minimale tijd de eigen huisarts
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een bericht sturen over je niet-pluis-gevoel.’
De HAP zal binnenkort bovendien de kindcheck
implementeren zoals het nieuwe landelijke beleid
vereist. Die bestaat al langer, maar wordt nog niet in alle
huisartsenposten en -praktijken goed gebruikt. De check
moet ervoor zorgen dat de waarnemer zich bij patiënten
met verslavings- en psychische problemen afvraagt: heeft
deze man of vrouw kinderen? Wie zorgt er nu voor hen?
Zijn ze alleen thuis? Zijn ze veilig?
Ook Veilig Thuis werkt aan een verbetering. ‘Buiten
kantoortijden zijn we bereikbaar en beschikbaar, maar
missen we de expertise van de vertrouwensarts’, zegt Maas.
De Veilig Thuis-organisaties in Limburg, Zeeland en Brabant
hebben daarom besloten samen te werken, zodat er altijd
een vertrouwensarts beschikbaar is met wie overlegd kan
worden over wel of niet ingrijpen.

Engel

‘Het is belangrijk dat huisartsen weten dat wij een adviesrol
hebben en dienstverlenend zijn’, stelt Maas. Liefst zou ze
de samenwerking nog hechter zien. Omdat de organisatie
begrijpt hoe druk huisartsen zijn, heeft Veilig Thuis hen de
mobiele nummers van de vertrouwensartsen verstrekt.
Ook kunnen huisartsen bij Veilig Thuis terecht om een
gesprek met ouders voor te bereiden. ‘Het is best lastig om
je zorgen bespreekbaar te maken, terwijl je niet eens zeker
weet of er sprake is van kindermishandeling.’
En hoe ziet de ideale situatie er voor huisartsen uit? Van
Kemenade: ‘Als je in ons hart kijkt, zouden we bij signalen
van kindermishandeling willen bellen met Veilig Thuis, die
meteen een engel stuurt om de casus geheel van ons over
te nemen. Maar laagdrempelig overleggen zoals nu kan,
is van onschatbare waarde. Ik hoop dat meer huisartsen
makkelijker de telefoon oppakken en de weg naar Veilig
Thuis en de vertrouwensarts weten te vinden.’

AUTEUR: TJITSKE LINGSMA
FOTO: ERIK VAN DER BURGT

KAMERDEBAT MET COMMISSIE SPROKKEREEF
Op 15 september debatteert de Tweede Kamer over aanscherping van
de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
én over de werkwijze van Veilig Thuis. Doel is om meer signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld op de radar van Veilig
Thuis te krijgen en te houden. Zo kunnen hulpverleners informatie
over gezinnen beter koppelen en goede inschattingen maken over
veiligheid. Op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en
minister Ard van der Steur (V&J) is Jan Dirk Sprokkereef sinds begin dit
jaar voorzitter van een onafhankelijke commissie die een onderzoek
doet binnen de veldpartijen. Sprokkereef merkt dat de veldpartijen
een registratieplicht als een te grofmazige oplossing beschouwen.
Dat schrijft hij in een bijlage bij de brief van de staatssecretaris van
maart 2016. Hij wil tot een goed werkbaar registratievereiste komen
dat kan rekenen op het draagvlak van professionals, Veilig Thuis en
gemeenten. Het rapport zal vóór het debat verschijnen.
Meer weten?
Lees de Brief artsencoalitie https://www.nhg.org/sites/default/files/
content/nhg_org/uploads/brief_actieplan_aanpak_kindermishandeling.pdf aan de Tweede Kamer en de brief van de staatssecretaris met
de bijlage van Sprokkereef https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2016/03/29/aanpak-aanscherping-meldcode.
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Kinderen in gevarenzone beter op de radar

De politiek wil de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aanscherpen, omdat er
te veel kinderen worden ‘gemist’. Maar is die aanscherping goed? De artsencoalitie onder regie van de
KNMG zet er vraagtekens bij, en doet andere voorstellen.
Hij bestaat pas sinds 2013, de huidige wet meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Toch overweegt staatssecretaris
Van Rijn (VWS) nu al een wetswijziging omdat volgens hem
onnodig veel kinderen worden ‘gemist’. Artsenkoepel KNMG zet
er vraagtekens bij. Voordat artsen weer een nieuwe werkwijze
moeten hanteren waarvan de resultaten onduidelijk zijn,
moet de huidige meldcode goed geëvalueerd worden, vindt
de koepel. Sophie Querido, beleidsadviseur met het dossier
kindermishandeling en huiselijk geweld bij de KNMG: ‘Met de
huidige meldcode die artsen toepassen in hun praktijk is een
adequate aanpak van kindermishandeling mogelijk. Artsen
doen continu hun best om de aanpak van kindermishandeling
verder te verbeteren. Zo ontwikkelde een artsencoalitie onder
regie van de KNMG een actieplan dat kindermishandeling
wil signaleren en aanpakken. Het plan moet ook voor een
laagdrempelige samenwerking zorgen met de vertrouwensartsen
van Veilig Thuis. Bovendien heeft deze artsencoalitie al
van alles opgeleverd: een toolkit kindermishandeling, een
kindcheck-alert, een blauweplekkenprotocol, een netwerk van

huisartsenambassadeurs en de LESA Kindermishandeling
(Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken).’

Registratieplicht

De staatssecretaris gaf de commissie Sprokkereef opdracht om
te onderzoeken hoe kinderen in de gevarenzone beter op de
radar komen bij Veilig Thuis. De resultaten worden binnenkort
gepubliceerd en het debat erover in de Tweede Kamer is op
15 september. De VVD is voor de invoering van een meldplicht
voor alle sectoren die met een meldcode werken, zoals zorg,
onderwijs, politie, kinderopvang. Dit zou voor de KNMGmeldcode een aanpassing betekenen van stap 5 (melden
bij Veilig Thuis). De artsencoalitie verzet zich met de KNMG
tegen de invoering van een meldplicht of registratieplicht.
Een van de kritiekpunten is volgens Querido de misvatting dat
méér meldingen automatisch leiden tot een betere aanpak
van kindermishandeling. ‘Wij verwachten juist een averechts
effect’, zegt ze. ‘Ouders met problemen durven niet meer
met hun kind naar de dokter. Uit angst voor een melding of
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registratie blijven zij weg. Juist als er een vertrouwensrelatie is,
kan een arts problemen op tijd signaleren en direct hulp bieden
of organiseren voor het kind.’

Kinderen die het echt nodig hebben

Querido wijst ook op ervaringen in het buitenland. Daar ontstond
na invoering van een meldplicht met name een toename
aan onterechte meldingen. Als in Nederland een meldplicht
wordt ingevoerd, zal Veilig Thuis die allemaal moeten gaan
behandelen. Dit kan consequenties hebben voor snelle hulp
aan kinderen die het echt nodig hebben. Querido: ‘Elke arts zal
het melden zodra sprake is van kindermishandeling. Maar vaker
is er sprake van verwaarlozing. Dan schaadt een melding soms
de vertrouwensrelatie tussen arts en gezin, die nodig is om in
contact te blijven met het gedupeerde kind. Dat contact is nodig
om het kind de hulp te kunnen aanreiken die het nodig heeft.
Als ouders geen vertrouwen hebben in hulpverleners, is het kind
hiervan de dupe. De gevolgen van een melding kunnen soms
disproportioneel zijn.’

Advies vragen

Net als diverse politieke partijen is ook de KNMG voor een
betere samenwerking en betere uitwisseling van informatie
tussen professionals. Het actieplan van de artsencoalitie
stimuleert daarom het laagdrempelig advies vragen aan de
vertrouwensartsen van Veilig Thuis. De praktijk heeft immers
geleerd dat het verhogen van het aantal adviesvragen leidt tot
een stijging van het aantal terechte meldingen bij Veilig Thuis.
Zo vindt op elke casus overleg plaats tussen twee of meer
deskundigen. Zij overwegen gezamenlijk of het nodig is om
een melding te doen, of dat er beter gekozen kan worden voor
bijvoorbeeld hulp via een wijkteam. Het verplicht stellen van
registratie verhoogt juist de drempel om in een vroeg stadium
advies te vragen en hulp te verlenen.

Taboe doorbreken

Voor de PvdA is Tweede Kamerlid Marith Volp woordvoerder
van het dossier. Ze werkt ook een dag per week als huisarts. In
haar praktijk heeft ze te maken gehad met kindermishandeling.
‘Huisartsen hebben een belangrijke taak bij het signaleren. Maar
de PvdA gelooft niet dat verplichte registratie dé oplossing is voor
kindermishandeling. In tegenstelling tot de VVD vinden wij niet
dat de meldcode aangepast moet worden.’ Het onderwerp raakt
Marith Volp in het bijzonder omdat ze als kind zelf te maken heeft
gehad met huiselijk geweld. ‘Toen ik besloot daar open over te
zijn, zeiden collega’s: niet doen, dan word je zo’n zielig meisje.’
Onzin. Het taboe moet doorbroken worden.’ Volgens Volp komt
handelingsverlegenheid niet alleen voor bij zorgprofessionals,
maar is het voor iedereen moeilijk om te handelen bij signalen.
Volp: ‘Ook de buren weten vaak niet wat ze moeten doen en hoe
ze kunnen ingrijpen. We sluiten te vaak de ogen voor signalen.
Dat moet veranderen.’
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Bewustwording in de samenleving

Veilig Thuis moet volgens Volp in de toekomst een belangrijkere
rol gaan spelen. ‘De nieuwe organisatie moet zichtbaar zijn,’
zegt ze. ‘Ze moet ervoor zorgen dat mensen elkaar lokaal weten
te vinden. En dat alle betrokken partijen weten wat ze moeten
doen. In de gemeente Coevorden is iets anders nodig dan in
Amsterdam.’ Ze is benieuwd wat de commissie Sprokkereef
zal presenteren. Ze hoopt dat er ook aandacht zal zijn voor
het belang van bredere bewustwording in de samenleving.
Bijvoorbeeld door middel van gerichte campagnes. Volp: ‘Nu is
er de campagne: Het houdt niet op, niet vanzelf. Iedereen moet
weten dat je bij Veilig Thuis in vertrouwen advies kunt vragen en
je zorg kunt uiten. Verder moet het taboe om kindermishandeling
bespreekbaar te maken doorbroken worden. Zoals onlangs, in het
blad Linda. Daar was een reportage gewijd aan huiselijk geweld.
Sterke vrouwen deelden hun ervaringen. Die openheid is een
goede ontwikkeling.’

Meer weten?

Lees meer over de artsencoalitie en hun actieplan via de website
van het LHV (dossier kindermishandeling).

AUTEUR: RIËTTE DUYNSTEE

WAAR OF NIET WAAR

Vijf misvattingen over kindermishandeling
‘Geweld meemaken is iets anders dan zelf mishandeld worden’ en ‘Je merkt het altijd aan kinderen als
ze mishandeld worden’. Kloppen deze aannames?
Lichamelijke kindermishandeling is de meeste
voorkomende vorm
Anders dan vaak wordt gedacht, is verwaarlozing - zowel
lichamelijk als psychisch - de meest voorkomende vorm van
kindermishandeling . Uit onderzoek weten we dat 60 % van de
mishandelde kinderen hiermee te maken krijgt. Bij verwaarlozing
is er sprake van een chronische nalatigheid van de ouder die
schade aan de ontwikkeling van het kind kan opleveren. Denk aan
ouders die geen zorg dragen voor voldoende warme kleding, hun
kind nooit hulp bieden bij het maken van huiswerk of het niet
geruststellen bij verdriet. Verwaarlozing komt op allerlei manieren
voor, en in alle bevolkingsgroepen.
Verder verstaan we onder kindermishandeling: emotionele
mishandeling (11 %), fysieke mishandeling (18 %) en seksueel
misbruik (4 %). Meer cijfers zijn te vinden in het Tweede Nationale
Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen, die
via de website van de rijksoverheid te vinden is.

Je merkt het altijd aan kinderen als ze mishandeld
worden
Vaak niet. Ze praten er namelijk niet graag over. Kinderen - ook
diegenen die worden mishandeld - zijn loyaal aan hun ouders. Ze
willen hun ouders niet afvallen en geen negatieve dingen over
hen vertellen. Ook al realiseren ze zich dat het niet klopt wat hen
overkomt, ze vestigen er liever niet de aandacht op. Ze willen niet
anders zijn dan andere kinderen. Daarnaast zijn ze bang voor de
gevolgen voor hun ouders en zichzelf als ze vertellen wat er aan
de hand is. Klachten ontwikkelen zich soms pas jaren later. Het
is daarom belangrijk niet alleen alert te zijn op signalen van de
kinderen, maar ook op signalen die ouders afgeven en op signalen
uit de omgeving.

Als huisarts sta ik alleen in mijn
verantwoordelijkheid voor het hele gezin
Gelukkig niet. Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning aan
huisartsen in de dag- en nachtpraktijk. Ook kunt u sparren met
een van de huisartsenambassadeurs uit het netwerk dat de
LHV heeft opgebouwd (zie de LHV website). Daarnaast kan de
huisarts een beroep doen op onder meer maatschappelijk werk,
psychotherapie, het wijkteam of jeugdzorg.

Getuige zijn van geweld is iets anders dan kindermishandeling
‘Hij lag al te slapen toen zijn ouders met elkaar op de vuist gingen,
dus hij heeft vast niets gemerkt.’ Een van de grootste mythes
over huiselijk geweld is het idee dat kinderen er weinig last van
zullen hebben, zolang zij het geweld zelf niet ondergaan. Maar
dat is een misvatting. Ook het horen of zien van geweld, de
conflicten tussen de ouders en de confrontatie met het geweld
kan schade aanrichten. De gevolgen voor kinderen die getuige zijn
van huiselijk geweld zijn vergelijkbaar met de gevolgen van zelf
mishandeld worden.
Hoeveel kinderen groeien op met huiselijk geweld?
Naar schatting wonen 60.000 kinderen in een gezin waar sprake is
van huiselijk geweld. Hiervan zijn 25.000 kinderen daadwerkelijk
aanwezig bij incidenten van huiselijk geweld. Dat blijkt op basis
van een steekproef van politieregistraties van incidenten van
huiselijk geweld in 2006. Waarschijnlijk is het werkelijke aantal
groter, omdat niet alle huiselijk geweld bij de politie bekend
is. Ongeveer veertig procent van de kinderen die thuis met
regelmaat geweld tussen de ouders meemaakt, krijgt daardoor
posttraumatische klachten. Naar schatting is tussen de dertig en
zestig procent van de kinderen niet alleen getuige van het geweld,
maar zelf ook slachtoffer.

Mannelijke patiënten val je niet lastig met vragen
over de opvoeding
‘Kun je het werk wel aan?’ is een vraag die huisartsen vaak
stellen aan mannen met psychische problemen. Maar ‘Kun
je de opvoeding aan?’ wordt vaders zelden gevraagd, terwijl
dat bij vrouwen wel of in ieder geval vaker gebeurt. Door het
vaders niet te vragen, kun je als arts signalen missen. Het is toch
belangrijk naar de kinderen en de opvoeding te vragen, omdat we
weten dat kenmerken van ouders de belangrijkste voorspellers
zijn voor het ontstaan van kindermishandeling. U kunt hierbij
gebruikmaken van de kindcheck (zie: https://www.augeo.nl/nl-nl/
thema/kindcheck/), een instrument dat hulpverleners helpt de
situatie van de kinderen te screenen. Het gaat in het kindcheckgesprek niet om het vaststellen van de kans op ernstige schade
bij kinderen. U kunt wel op een zorgvuldige manier beslissen of
verdere stappen - organiseren van hulp of een melding bij Veilig
Thuis - nodig zijn.
AUTEUR: SOMAJEH GHAEMINIA
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IN BEELD

Artsen en de meldcode
Positief
•
•
•

Zorgprofessionals zijn goed op de hoogte van de meldcode (90 %) en vinden het prettig
dat die er is (76 %): legitimatie om te handelen en duidelijkheid
66 % van de huisartsen is getraind in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling
De mate waarin de stappen van de meldcode worden gevolgd door zorgprofessionals
is groot: vaak tot altijd voor de stappen 1 t/m 4, voor stap 5b (melden) ligt dat lager,
omdat huisartsen vaak zelf hulp organiseren (31 %)

Belemmeringen
•

•
•
•

18 % van de zorgprofessionals (huisartsen, jeugdgezondheidsartsen, ziekenhuizen,
GGZ-medewerkers) ervaart belemmeringen als ze een melding willen doen of advies
vragen. Namelijk: de angst dat de vertrouwensrelatie in gevaar komt, niet weten
dat bij advies vragen geen gegevens geregistreerd worden, het onderscheid tussen
adviesvraag en melding niet kennen
Aantal zorgprofessionals dat ten onrechte wel eens geen advies heeft gevraagd (29%)
Aantal zorgprofessionals dat ten onrechte wel eens geen melding heeft gedaan (21 %)
De Kindcheck is bij 45 % van de zorgprofessionals onbekend

Cijfers uit rapportage quickscan meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in opdracht van VWS,
nov 2015.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/02/rapportage-quickscan-meldcodehuiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Gemiddeld per praktijk jaarlijks 13 mishandelde
kinderen*

*118.000 mishandelde kinderen per jaar, verdeeld over 8.812 huisartsen
NPH 2010: http://www.leidenattachmentresearchprogram.eu/wordpress/content/
rapportnpm-2010_screen_2nd-ed.pdf
NIVEL 2014: https://www.nivel.nl/sites/default/files/Cijfers-uit-de-registratie-vanhuisartsen-peiling-jan-2014.pdf
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ONDER DE LOEP

Wanneer grijp je als huisarts in?
Twee casussen met uitleg

CASUS 1: DE VECHTSCHEIDING

Een gescheiden moeder (45) maakt zich zorgen over haar enige
dochter (12). Ze vertrouwt haar ex-man (47, heeft een andere
huisarts) niet meer. Bij het sporten van zijn dochter staat hij als
een idioot te schreeuwen langs het veld en hij heeft vaak te veel
gedronken als hij autorijdt (brengen en halen van de dochter bij
het sporten). Laatst gooide hij na een conflict een kliko bij zijn exvrouw door de voorpui. De moeder is bang voor de veiligheid van
haar dochter op de dagen dat zij bij haar vader is en wil daarom
de omgangsregeling herzien.

‘De omgangsregeling moet veranderen’

Tim Jansen (16), vrijwilliger bij Jongerentaskforce: ‘Je moet
sowieso met de vader praten om zijn kant van het verhaal te
horen. De ouders zijn gescheiden, dus wie weet verzint die
moeder uit boosheid van alles. Maar als de vader toegeeft dat het
klopt wat de moeder vertelt, dan moet er iets gebeuren. Het mag
niet zo zijn dat hij dronken achter het stuur kruipt met kinderen
in de auto. De man is agressief, dus wie weet wat er gebeurt
als zijn dochter bij hem is. Hij kan best eens een klap uitdelen.
Emotioneel zit het ook niet goed voor dat kind. Als de vader zo
blijft drinken, moet de omgangsregeling veranderen, vind ik. Niet
géén contact meer, maar contact in een veiligere situatie. Veilig
Thuis zou het proces kunnen ondersteunen met gesprekken
tussen de ouders.’

‘Ik zou direct actie ondernemen’

Teun van der Wijst, huisarts in Kerkdriel: ‘Als dit verhaal klopt,
moet er direct actie worden ondernomen. Ik zou misschien eerst
ruggespraak houden met een ervaren collega, die het gezin
goed kent en de vader van voor de scheiding kent. Eventueel zou
ik, met toestemming van de moeder, de huisarts van de vader
inseinen. Als deze gesprekken het verhaal bevestigen, zou ik een
directe melding bij Veilig Thuis overwegen, liefst samen met de
moeder. De stappen die ik wil zetten, bespreek ik eerst met haar.
Als zij niet wil melden, wil ik zelf ruggespraak met en advies van
Veilig Thuis. Ik ben niet heel goed thuis in de meldcode, dus leun
ik wat dit betreft op de kennis van Veilig Thuis. Stel dat moeder
uit angst voor meer agressie van vader niet wil melden, dan zou
ik denk ik toch een melding doen. Ik heb mijn beroepsgeheim,
maar bij gevaar voor derden, zoals hier voor de dochter, komt dat
anders te liggen. Als ik geen andere uitweg heb, zou ik die optie
zeker overwegen.’
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‘De moeder coachen om de juiste stappen te zetten’

Annemieke van der Bas, vertrouwensarts Flevoland, bestuurslid
VVAK en Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts en voorzitter
VVAK. Schoonenberg: ‘Ook bij deze casus kunnen we ons
voorstellen dat de huisarts ons advies zal vragen. In het algemeen
is het voor huisartsen riskant om bij echtscheiding op basis van
de informatie van één partij in actie te komen. Daarom zou ik
laten weten dat moeder ook rechtstreeks contact kan opnemen
met Veilig Thuis. Zij maakt zich zorgen over de veiligheid van de
dochter en er is sprake van fors huiselijk geweld. Aan de hand van
verhelderende vragen maken we dan een veiligheidsinschatting.
Zoals: is er hulpverlening in verband met het huiselijk geweld?
Is dit geweld eenmalig of komt het vaker voor? Is de moeder
weerbaar genoeg? Hoe is het met de dochter? We kunnen ook
adviseren over eventuele hulpverlening. De huisarts kan de
moeder coachen om de juiste stappen te zetten. We kunnen
de huisarts of de moeder stimuleren het gesprek met de
vader aan te gaan. De veiligheid van het kind blijft immers de
verantwoordelijkheid van beide ouders. Adviesuitspraken over
herziening van de omgangsregeling mogen wij juridisch gezien
niet doen. We kunnen de moeder alleen adviseren het juridische
proces op te starten.’

Gekozen interventie

De huisarts vraagt advies bij Veilig Thuis en krijgt het advies
om met de vader in gesprek te gaan. De moeder wil dit niet,
uit angst voor de reactie van haar ex-man, en probeert eerst
zelf afspraken met hem te maken. De huisarts maakt frequente
vervolgafspraken met de moeder. Na weer een incident vraagt
de huisarts Veilig Thuis opnieuw om advies. Hij krijgt nu het
advies om te melden en hulp in te schakelen via het sociale
wijkteam. Veilig Thuis instrueert de huisarts om dan wel de
vader hierover te informeren. Maar de moeder wil geen melding,
opnieuw uit angst voor agressie van de vader. De huisarts verwijst
moeder en dochter door naar de basis-ggz, waar de moeder
wordt ondersteund in het versterken van zichzelf en in grenzen
aangeven. De kinderpsycholoog vindt geen aanwijzingen voor
mishandeling. Het lukt de moeder betere afspraken te maken
met haar ex-man en ook de dochter geeft tegenover haar vader
duidelijker haar grenzen aan. In vervolgafspraken van de moeder
met de huisarts blijkt dat het agressieve en ontremde gedrag van
de vader is afgenomen.

Als huisarts let je niet alleen op je patiënten, maar ook op hun gezinssituatie. Soms spat de kindermisAls huisarts let je niet alleen op je patiënten, maar ook op hun gezinssituatie. Soms spat de
kindermishandeling
er niet
vanaf,
maar is alertheid
of ingrijpen
wel
nodig.
Twee voorbeelden,
handeling er niet vanaf,
maar
is alertheid
of ingrijpen
wel nodig.
Twee
voorbeelden,
mét reacties van
mét reacties van deskundigen.
deskundigen.

CASUS 2: KINDCHECK

Een vader (48) meldt zich op het spreekuur van de huisarts
vanwege terugkerende migraineklachten. De huisarts weet dat
de man recent last had van depressies en daar medicijnen voor
slikt. Hij weet ook dat zijn zoon (14) agressieproblemen heeft
die voortkomen uit een aandachtsstoornis. Daarvoor is wel hulp
geweest, maar de ouders zijn vroegtijdig afgehaakt. Over de
dochter (10) is weinig bekend, zij komt zelden bij de huisarts. De
moeder is volgens de vader veel afwezig, heeft het druk met haar
werk.

‘Vaak kan ik niet verder doorvragen’

Teun van der Wijst, huisarts in Kerkdriel: ‘Ik zou graag de
ruimte die de migraineklacht biedt uitdiepen en nagaan of het
niet om spanningshoofdpijn gaat en of er een relatie is met de
depressie van de man. Dan zou ik vragen of de thuissituatie van
invloed is. Zoals: redt u het in de thuissituatie? Met uw werk?
Hoe gaat het thuis met uw zoon met de aandachtsstoornis? Met
uw dochter? Is er veel agitatie in huis? Maar dat is afhankelijk
van de ruimte die de vader biedt. Als hij niet reageert op mijn
vragen, komt daarover weinig aan bod, vrees ik. Zegt hij: het gaat
slecht met mijn dochter op school, dan vraag ik door. Maar de
realiteit is vaak dat ik niet verder doorvraag. Het spreekuur gaat
door! Heel vaak gaat het alleen over de klacht van de patiënt.
Vanwege zijn migraine- of hoofdpijnklacht geef ik hem wel de
wetenschappelijke vragenlijst 4DKL en bied ik aan de uitkomsten
te bespreken met mij of met de POH-GGZ in onze praktijk.’

‘Misschien op huisbezoek gaan?’

Tim Jansen (16), vrijwilliger bij Jongerentaskforce (JTF): ‘Een
zoon van veertien met agressieproblemen kan thuis voor veel
stress zorgen. En de moeder is weinig thuis. Daar kan wel wat fout
gaan. Misschien komt de hoofdpijn door de stress die de vader
vanwege de thuissituatie heeft. Daarom moet je als huisarts naar
de thuissituatie vragen. Ik vraag me ook af waarom ze gestopt
zijn met de hulp voor die zoon. Ik zou contact opnemen met de
dochter en vragen hoe het met haar gaat, en misschien ook op
huisbezoek gaan. Een andere manier is praten met de schoolarts
of schoolverpleegkundige van de basisschool van het meisje.
Misschien helpt dat ook.’

Dat wordt vaak enorm op prijs gesteld. De huisarts kan ons bellen
voor een advies of om zijn plan van aanpak te toetsen. Centrale
vraag voor ons is de veiligheid van het gezinssysteem. Daarover
willen we eerst meer weten. Zoals: waarom is de hulpverlening
van de zoon nooit goed van de grond gekomen? Hoe zit het met
zijn veiligheid? En met de dochter?’ Schoonenberg: ‘Tijdens
een adviesgesprek komen vaak nieuwe vragen op, waarmee
de huisarts aan de slag gaat. Meestal hebben we daarna nog
vervolgcontact, om na te gaan welke hulp passend is of om te
concluderen dat het zo goed genoeg is. Het kan ook zijn dat
alsnog een melding bij Veilig Thuis nodig is, waar dan verder
onderzoek uit voortkomt. In deze casus kan overleg met de
jeugdarts of met een collega ook zinvol zijn. Het ligt bij een jongen
van veertien soms ook aan diens eigen motivatie voor hulp en
niet per se bij de ouders dat de hulpverlening voortijdig stopt.
Ik zou zeker adviseren dat de huisarts met de zoon in gesprek
gaat. Onveiligheid houdt in dit geval een bedreiging voor de
ontwikkeling in. Ook om die reden vind ik de zoon een belangrijke
gesprekspartner voor de huisarts.’

Gekozen interventie

Op deze situatie is de kindcheck van toepassing vanwege de
risico’s voor de dochter: de afwezigheid en depressieve klachten
van de ouders (check 1) in combinatie met de agressieproblemen
van de broer (check 2). De huisarts gaat eerst het gesprek met
de vader aan over de gezinssituatie, zijn depressieve klachten,
zijn relatie, de agressieproblemen met de zoon, en in hoeverre
de dochter daaronder lijdt. Hij nodigt ook de ouders uit voor
een gezamenlijk gesprek. Voor de problemen van de zoon wil hij
advies inwinnen bij de jeugd-ggz. De huisarts vertelt de ouders
dat ze hun ouderschap goed moeten vormgeven door zorg te
dragen voor de zoon (goede hulpverlening en die ook volgen) en
voor de dochter (die geconfronteerd wordt met een agressieve
broer). De huisarts stelt in het gesprek als doel dat de ouders zich
bewust zijn van de risico’s voor hun beide kinderen en dat zij daar
goede zorg voor zoeken. Als zij vervolgens ontkennen dat er reden
is tot zorg, geeft de huisarts aan dat zijn zorgen blijven bestaan en
dat hij advies gaat vragen bij Veilig Thuis. De ouders gaan alsnog
akkoord.

‘Veilig Thuis denkt graag mee’

Annemieke van der Bas, vertrouwensarts Flevoland, bestuurslid
VVAK en Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts en voorzitter
VVAK. Van de Bas: ‘Bij deze casus kan Veilig Thuis meedenken.

AUTEUR: VERONIQUE HUIJBREGTS

19

COLOFON

DIT MAGAZINE WERD GEMAAKT DOOR:
Riëtte Duynstee, Somajeh Ghaeminia,
Rikkert Harink, Veronique Huijbregts,
Tjitske Lingsma, Dingena Mol,
Erik van der Burgt en Els Wiegant
Hoofdredactie: InEen, LHV en NHG
Coördinatie: Annette Wiesman
Eindredactie: Annemarie van Dijk
Ontwerp en opmaak:
Marjolein van den Berg, InEen,
Evarien Tuitert, Centomani
Uitgever: Augeo

20

