
AANPAK BIJ VERMOEDEN VAN PARTNERGEWELD
EIGEN AANPAK WERK SAMEN MET 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, multipele of typische letsels, 

Vraag zelf naar geweld bij elk vermoeden. vage of herhaalde klachten,herhaalde ongevallen, depressie, suïcidaliteit of 
A afwijkende gedragingen, ook bij bij dader of kind(eren
N EVALUEER                                       

A Ernstig of urgent (localisatie, levensbedreigend, zelfmoord) Ja Spoedgevallendienst / crisiscentrum Eén urgentiedienst per gerechtelijk arrondissement is houder van de set 
M
N Is er sprake van seksueel misbruik < 72 u & klacht? Ja Spoeddienst voor set seksuele agressie Stel neutrale, empatische, maar expliciete vragen:
E “Hoe gaat het thuis; zijn er spanningen,heeft iemand U pijn gedaan? 
S Kan het slachtoffer autonoom beslissen? bij verdere behandeling door hospitaaldiensten waarschuw behandelend arts "Heeft iemand u thuis al ooit geïntimideerd of bedreigd ?
E mits akkoord van het slachtoffer "Heeft iemand u al ooit verplicht dingen te doen die u niet wilde

Is er een geschikte vertrouwenspersoon? Neen “Bij zwangerschap  is er vaak spanning in het gezin ,soms zelfs 
  agressiviteit daarom vraag ik dit aan al mijn zwangere patiënten…

ADVISEER                                        Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Toon bezorgdheid en beschikbaarheid voor alle betrokkenen w.o. slachtofferhulp “Ik denk dat u slachtoffer bent van geweld”, 
Benoem duidelijk het geweld Geestelijke Gezondheidszorg w.o. CGG “Hebt u ooit gedacht dat u geweld wordt aangedaan?”
Bespreek eigen mogelijke rol. OCMW

B Overleg over betrekken hulpverlening sociale hulpdiensten (w.o. mutualiteit …) Informeer over rechten van slachtoffer. 
E CGSO
G ASSISTEER:                                      Centrum Integrale Gezinshulp
E Evalueer gevolgen, weerslag en wensen Kind en Gezin Hoe voel je hierbij?   Wat denk je ervan? Wat wens je te doen ?
L Centra Leerlingen Begeleiding (CLB)
E Direct gevaar? (ernst,escalatie,geen hulp) Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
I Ja Centrum Bijzondere Jeugdzorg (CBJ)
D Is er bereidheid voor beroep op speciale hulpverlening ?
I Wil het slachtoffer thuis verlaten? Is een Veiligheidsplan thuis mogelijk? VEILIGHEIDSPLAN
N Bepaal welke factoren het geweld uitlokken en gewenste aanpak
G Zijn er kinderen betrokken ? Help ontsnappingsmogelijkheden te voorzien

Stel een lijst samen met belangrijke telefoonnummers
Ga persoonlijke hulpbronnen na Ja Neen Zoek een vertrouwenspersoon of plaats voor een reistas met persoonlijke 
Evalueer Sociale situatie documenten,medische certificaten, geld en kleren

Licht de kinderen in over wat ze moeten doen als er iets gebeurt en 
Is er medewerking van partner Neen Is alternatief veilig onderdak beschikbaar? waar ze onderdak en bescherming kunnen krijgen

Ja Neen

Tijdelijke hospitaalopname of vluchthuis (CAW)

C VERZORG CONTINUITEIT              
O GEDETAILLEERD VASTSTELLING IN DOSSIER MEDISCH DOSSIER: Datum en uur van onderzoek.
N MAAK ATTEST Onderscheid objectieve en subjectieve feiten. 
T BEWAAR ORIGINEEL OF COPIJ IN DOSSIER CAW (slachtofferhulp,juridisch advies) Beschrijf letsels en functionele weerslag
I Geef medische gegevens enkel mee in gesloten envelop 'medisch geheim' 
N Behandelend arts : werk samen en blijf betrokken in alle fasen Klacht of juridische hulp (advocaat;justititiehuis
U Vergewis U van het gegeven gevolg ATTEST: Identificatie van slachtoffer en arts, datum, uur. 
I Geef aan of er direct gevaar is: in functie daarvan 
T Behandelend arts: VOLG ZELF ACTIEF OP Contacteer bij nood zelf procureur (tel via politie) zullen de  publieke instanties actie ondernemen. 
E Urgentiearts : informeer de huisarts volgens afspraak voor beschermende maatregelen Werkonbekwaamheid is functie van dagelijkse activiteit (ook huisvrouw). 

 met de vertrouwenspersoon, Overhandig persoonlijk aan slachtoffer

           normale weg altijd doorlopen * CAW=Centrum Algemeen Welzijn wo slachtofferhulp en vluchthuizen       * GGZ = geestelijke gezondheidzorg, w.o. Centra GG
          bij problemen zeker beroep doen op * CBJ=Comité Bjzondere Jeugdzorg,VK=Vertrouwenscentrum Kindermishandeling; K& G : kind en gezin; CLB Centrum Leerlingen Begeleiding

CGSO Centrum voor Gezins- en Seksuele Opvoeding     

Info:   www.wvvh.be   onder 'continue professionele vorming' en 'psychosociale problemen' en www.health.fgov.be
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