
AANPAK BIJ VERMOEDEN VAN KINDERMISHANDELING (-18jaar)
EIGEN AANPAK WERK ZOVEEL MOGELIJK SAMEN TIPS  

(                       =  doorloop altijd de witten vlakken)  (maar zeker bij de door de onderbroken pijl aangegeven problemen    )  (details zie fiche of web):
IDENTIFICEER                                     

DENK AAN GEWELD BIJ: risicofactoren en vage of herhaalde klachten,

Neem elke informatie, gevoel van ongemak of vermoeden ernstig  herhaalde ongevallen, concentratiestoornissen,leerproblemen
A Let op gedragsveranderingen en emotionele reacties. 
N EVALUEER                                      Wat beangstigt het kind? Wat verontrust U precies?
A Urgentie of ernstig ? Onderzoek volledig het kind (Volledig uitgekleed)
M (localisatie letsels (hals,hoofd…), vitaal risico,
N suicide risico of sexueel misbruik <72u ?) Ja Spoedgevallendienst of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Bij elke nood aan advies/overleg ivm diagnosestelling of aanpak kan 
E (ook anoniem) VK gecontacteerd worden. Zie www.kindermishandeling.org
S Kan het kind autonoom spreken? bij verdere behandeling door hospitaaldiensten waarschuw behandelend arts
E Eén urgentiedienst per arrondissement is houder van de set 

Is er een geschikte vertrouwenspersoon? Neen seksuele agressie die op vraag van procureur toegepast wordt
 Werk samen met :

Voelt het kind zich veilig thuis? Probeer het kind apart te zien en samen met een andere hulpverlener 
“Hoe gaat het in huis ; Zijn er spanningen? “

Kind en Gezin (K&G) Let nauwkeurig op de relaties van andere personen met ouders/verzorger
Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB)

ADVISEER                                        Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ), w.o. Centra GG
Toon bezorgdheid en beschikbaarheid voor alle betrokkenen Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) "Ik kan moeilijk alleen de nodige zorgen aan uw kind verstrekken."
Bespreek de nood aan gespecialiseerde hulpverlening Comité bijzondere jeugdzorg (CBJ) "Ik vraag hulp aan bij een team dat daarvoor speciaal is opgericht”

B Probeer een akkoord over zorg te bekomen Centrum Algemeen Welzijn (CAW)
E Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn
G ASSISTEER:                                    (OCMW)
E 458bis SWB: ”iemand die weet heeft van mishandeling van 

L Direct gevaar? (ernst,escalatie,geen hulp) Ja een minderjarige uit hoofde van zijn beroep kan het misdrijf 
E ter kennis brengen van de procureur des Koning
I Is een Veiligheidsplan thuis mogelijk? Neen op voorwaarde dat hij het slachtoffer heeft onderzocht,
D Is alternatief veilig onderdak beschikbaar of  door het slachtoffer in vertrouwen werd genomen,
I Is er medewerking van ouders/verzorgenden Neen wordt tijdelijke hospitaalopname aanvaard ? wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de
N  psychische of fysieke integriteit van de betrokkene en hij deze integriteit
G Ga persoonlijke hulpbronnen na Ja Neen  zelf of met hulp van anderen niet kan beschermen.”

Ga en hulpverleningsmogelijkheden na
Evalueer Sociale situatie "Hoe voel je je hierbij?   Wat denk je ervan? Wat wens je te doen ?"

C VERZORG CONTINUITEIT             
O MAAK GEDETAILLEERD VERSLAG IN DOSSIER Contact procureur (bij nood tel via politie) MEDISCH DOSSIER: Datum en uur van onderzoek.
N MAAK ATTEST EN BEWAAR IN DOSSIER voor beschermende maatregelen via jeugdrechtbank Onderscheid objectieve en subjectieve feiten. 
T Beschrijf letsels en functionele weerslag
I
N Behandelend arts : werk samen en blijf betrokken in alle fasen K&G,CLB,GGZ,CAW(jongerenwerking),JIP,CGSO Neem zelf contact op met de hulpverleners waarnaar U verwijst
U Vergewis U van het gegeven gevolg bij betrokken instancies. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling , CBJ
I ATTEST: Identificatie van slachtoffer en arts, datum, uur. 
T Behandelend arts: VOLG ZELF ACTIEF OP Klacht (politie/justitie) of aanpak VK Geef aan of er direct gevaar is: in functie daarvan 
E Urgentiearts : informeer de huisarts volgens afspraak met de zullen de  publieke instanties actie ondernemen. 
I vertrouwenspersoon, School- of andere werkonbekwaamheid niet vergeten (ernst inschatting). 
T

Info:  www.wvvh.be   onder 'continue professionele vorming' en 'psychosociale problemen' en www.kindermishandeling.org

           deze weg altijd doorlopen  GGZ = geestelijke gezondheidzorg, w.o. Centra GG; JIP = J ongeren Informatie Punt; CGSO = Centrum voor Gezins- en Seksuele Opvoeding

          doorlopen bij problemen

Aanvragen voor lokwerking, navorming en informatie kunt U richten aan : Info: www.health.fgov.be     
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