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De stappen van de meldcode; hoe zat
het ook al weer

Soms vermoed je als huisarts,
praktijkondersteuner, triagist of huisartsassistent
dat het in een gezin niet goed gaat. Om signalen
te interpreteren en actie te ondernemen, is
samenwerking broodnodig. Niet alleen binnen,
maar ook buiten de huisartsenpraktijk, met
wijkteam, school, Veilig Thuis, JGZ en anderen. De
gratis online huisartsenzorg-special van Augeo
Magazine biedt hiervoor inspiratie en tips en
achtergrondinformatie.

Wil je nog even snel ophalen hoe het ook al weer
zat met de stappen van de meldcode? Kijk dan
naar deze animatie over de meldcode. Je vind
hier ook meer informatie over scholing, je kan je
kennis van de meldcode testen en onderaan de
pagina veel links naar interessante artikelen over
de meldcode.

De kindcheck
De kindcheck is onderdeel van stap 1
van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en is dus verplicht; ook voor
professionals binnen de huisartsenzorg. Toch
is er in de praktijk vaak nog te weinig aandacht
voor dit belangrijke onderdeel van de meldcode.
Je voert de kindcheck uit als problemen van je
volwassen cliënt de gezondheid, het welzijn
of de veiligheid van minderjarige kinderen
ernstig kunnen bedreigen. Je zorgt zo dat deze
kinderen in beeld komen en dat zij en hun
ouders de zorg en aandacht krijgen die nodig
is. Lees meer informatie over de kindcheck . Er
is een handleiding voor de uitvoering van de
kindcheck.

Op signalenkaart.nl vind je per leeftijdsgroep
een overzicht aan van signalen die kúnnen
wijzen op huiselijk geweld. Ook de Meldcode App
voor Android of iOS helpen je om de 5 stappen
van de meldcode te doorlopen. Augeo Foundation
heeft ook een app ontwikkeld om jou als
zorgprofessional te steunen bij de aanpak van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zorgen die je hebt bespreekbaar maken blijft
voor veel professionals lastig. We hebben
daarom een aantal online gespreksoefeningen
ontwikkeld. Met gespreksoefening Erik oefen je
een gesprek om je zorgen over een patiënt over
te dragen aan de behandelend arts die er niet
echt voor open staat. In zo’n situatie kunnen
gesprekstechnieken helpen om duidelijk te zijn
maar ook oog te houden voor de positie van de
ander. De gespreksoefeningen voor de zorg
kosten 10 euro en zijn te vinden in de catalogus.

Tips voor gesprekken met ouders en
kinderen
• Bekijk onze themapagina over ouderschap .
• Marike van Gemert traint professionals in
het praten met kinderen die (vermoedelijk)
mishandeling of misbruik meemaken. Voor
Augeo Magazine geeft ze antwoord op
de belangrijkste vragen .

Je kennis opfrissen met de korte
praktische herhaalcursus ‘Werken
met een meldcode’
Heb je al een cursus ‘Werken met een meldcode’
gevolgd, maar is het toch weer een beetje
weggezakt? De online herhaalcursus van Augeo
behandelt in slechts een uur veel voorbeelden
uit de praktijk en hiermee fris je de stappen van
de meldcode weer op. Als huisarts, POH
(GGZ) of doktersassistent/triagist kan je oefenen
met herkenbare voorbeelden (uit jouw
beroepspraktijk). Ook is er uitgebreid aandacht
voor het herkennen van signalen van emotionele
verwaarlozing en mishandeling. Aan de hand van
filmpjes en casuïstiek kun je oefenen hoe je je
zorgen deelt met een ouder en hoe je vertelt dat
je gaat melden als dat noodzakelijk is.

Oefencassussen voor triagisten en
assistenten ‘Is het thuis veilig’.
Dit zijn een aantal korte oefeningen gebaseerd
op praktijksituaties. De oefeningen sluiten
aan op de cursus ‘Werken met een meldcode’.
De eerste casus betreft Rayen die tijdens het
skaten gevallen is. Moeder belt hierover met
de huisartsenpost. Je oefent in deze casus
met de focusvragen (SPUTOVAMO) en het
herkennen van signalen. In de tweede casus
belt mevrouw Mol in paniek vanwege een
snijwond bij haar man. In deze casus staat het
uitvoeren van de kindcheck centraal en denk
je na over wat jij daarin voor een gezin kan
betekenen. In de oefening gespreksvoering
oefen je met een aantal gesprekstechnieken
die helpen om emoties te reguleren. Triagisten
casussen: ‘Is het thuis veilig?’

Op deze cursuspagina vind je meer informatie.
Je kan de cursus bestellen via onze catalogus.

Augeo Magazine
Online lesmateriaal
Met het online lesmateriaal van Augeo Academy
leer je kindermishandeling en huiselijk geweld
herkennen en te handelen volgens een meldcode.
Bekijk meer informatie over ons aanbod voor
de huisartsenzorg . Er zijn lidmaatschappen
op maat voor bijvoorbeeld huisartsenposten
en grotere huisartsenpraktijken. Ook voor
gezondheidscentra, met veel verschillende
disciplines, is een passend aanbod ontwikkeld.
Waaronder cursussen voor fysio- en
oefentherapeuten. Bij vragen of interesse in een
lidmaatschap kan je contact opnemen met
alicia@augeo.nl .

Dit gratis online magazine verschijnt
5 x per jaar en stimuleert de discussie
over en maatschappelijke betrokkenheid
bij kindermishandeling. Via opiniërende
bijdragen, ervaringsverhalen, interviews
en columns. Daarnaast vind je in het blad
voorbeelden van best practices, artikelen over
beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk
onderzoek.

Emotionele verwaarlozing
Van breinschade tot gedragsproblemen, een
hechtingsstoornis of verslavingsgevoeligheid: de
gevolgen van emotionele verwaarlozing kunnen
groot zijn. Hoe herkennen andere professionals
de signalen?

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken
we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld
zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de
Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen
samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we
kindermishandeling geen toekomst.

