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Kiqdermishandeling
tijdens de dienst
'Ben alert en verloochen je ambt nier'
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Issue

Een groot probleem b'J liindemishandeling is dat
het niei altjjd als zodanig te herkenn€n is Ingrid
ten Berge. senior nedewerler NededandsJeugd
insiituut (NJi) Problematisch gedrae associ€erte
niet direct met hndermishandeline Daarlomt
b! datmen domveg niet altijd alert is op kinder
nisha.deling Eigenlljk zouden allehuisartsen
posten nel als sEH! in ziekenhuiz€n met d€

zogeneten SPUTOVAMO lijst moeten

werl€n Dár

is een vragenl'Jst aan de hand waaRan het lêtsel
geobjective€rd kan woiden Het 3oo.t letsel. de
piaats op hetlichaam d€ uirentke kênmerken. het

ttdsiip

de

@raal

en het verhaal wórdên in nêgen

vragen dóorlopen Dat is êen goed

'Goede hulpverlening
staat boven alle wet-

en regelgeving. Als
een kind

in nood

ls. moet le je zwrlg-

plicht verbreken.
Je mag je ambt niet
verloochenen.'
Paul Pollmann

hllpmiddêi

wil verheggen is hursàrts in
Tilburg waeÍ met een vanant
op dê SPUToVAMO ljjst wordl

gewertt Aan

dê

lend daar

Yen zren we of het lêtsel

tlopt

met het rêrhaal Bij een
bêpaàld aantal hits móêr de
SEH stàndaard de kindêràris
inschahelên Afgezi€n dààNar
moet eên di€nstdoende lruis
àrts een tind met veNondingen

Verheggen

È

ats hêt mogelijk

is

voor her

bespreekbààr màken van dêreelijke vetuóedeng
Dàt er

s.hroon bestaet óm zulke vemóedens

aan te kàarten begÍJpt

h!. MaarJebes.huldigt

n'enand.je spreelt àllêenJe vêimoedens u,t Dat
v€rschil moet duideltk rin ook Póllmann vindt
dàr vermoedens van kindernishándeL,ng geuit
zouden moêten woÍdên Maar hêt kán nret altijd
Als je vreeÍ datje daarmê€ het und in sevaar
bren$, moetj€ h€t ni€t doen Het vernaal en net
lêtsêLtunnen daar iets ov€r zeggen Ah je veF
moedt dàt hetkind gevaar loopt tunje h€tlal€n
opn€men in hêt ziêkenhuis Dan runj€ de oudeÊ
vertellen dat je het leEel nàder onderzocht {nt
hebben. (inderansen staan daar ali'Jd voor open
ook het eigen referendekader speelt eer rol brj
hetbespreekbaar maken wat we wel en niet
àccepiàb€lvind€n is nomatief , aldus Ten Berge
Nl' Èier in Nêdênand rijn we r€rug

van het

hóudênd in bemoêiênis met de opvoed'ne door
eên ender Maar huÈàrts€n moeten hetbêlàng
vàn lêt krnd vóóÍóp siellen Een and€r dil€móà
waarnuisartsen mee kanpen is de melding van

rindemishandeling bij het Advies en Meldpunt
(indemishandeling (ÁMK) Beioepsgeheim en
rechr op pnvacy z'Jn imm€r terugterende aÍgu

bt voórreur altijd helenaal

menren coed hulpvenene6schàp staàt bóvên

nakijk€n: kleren uit en de r€st
vàn het lichaam zien niet
alleen het wondje op het
nooid Bijblauwe pleklen op
!are plaatsen moeten alarm
bellen gaan dnkelen, en zéIer
bij blauw€ pleklen bij de

alle andere

genitali-ón. Ook blauwe plek

Na de meldingis een huisans nog niet klaar
vindt Verieggen. It b€lna iwee weken nog eêns
naar hetAM( om te.lê.Len watermet de mel
ding is gebeurd en hoe de pro.êdur€ verder saat

ken van verschillende leêf

tijden Iunnen verhóêd€ns

Die àlertheid moetbêginnen b'J de medisch

cent.alisten óp de luisatuenpost: zij z'Jn immers
de eersten die conracth€bb€n met d€ oudêrs
Verheggen Een tijd geleden werd er gebeld tóen
jk diensthad: eentindhad pijn bij het rruÈ en
lastvan afscheiding De certralist veneld€ de
oudeÉ dat ze het b€ste de voigende dagnaar de
eigen huisarts konden gaan lt neb de noeder

il het hnd toch
wilde zien Tijdensnet consuli zagik rareblauwe
pl€t*€n ennoordeik een onduidelijk v€rhaài tk
veÍteldê dê móederdat ik dacht aan mishandeling
ên seksu€el misbruit De moeder zei dat zij ook
dàáràán daclt we hebben er roen een eoed
toen terugAebeld en e€zegd dat

ret

en rêg€lgevng. zegt PollDann

'ln de ee6te plaàts noetje e€n goed hulpverlerer
z!n: àls eên kind,n nood is. háeje je zwijsplicht
verbreken. Stêrker dàn móetJe J€ zwijgplicht
v€rbreken ie meg je anbt nier verloóchenen'

lk wil niet dar de meld'ng ónder óp de stapel
belandt Daarnaast kunnen wij her in ïlburg óol
het netwerk op buunniveau inscnalelen De
school dê thuiszorger de pohre maken daar
deêl van u,t. ook doen {e aan bemoeizorg als
huÉarB or spe.iaàl wijlverpieegkundige reeel
natig even langsgaan b'J zo n gezin Pollnánn
vindtevereens dat eigen initiatiefgeen kwaad
kan Toen ik huisarts was heb ik ool wel eens
met coll€gas en de kind€rarts plánnen g€máátt
róndóm bepáalde gezinnen De eigen huisaits
mo€t€r alt'Jdbij betrolken worden, maar als
wáah€mend afts runje helpen Ándersom geldr
hetzelide: als huisarts kunje de hul! van ander€
des:<dndrgên

in3.hai.el€n
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