
w
w

w.
nw

z.
nl

Een veilig thuis, onze zorg
Meldcode huiselijk geweld, kinder- en  
ouderenmishandeling
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Noordwest Ziekenhuisgroep heeft aandacht voor een veilige en gezonde 

ontwikkeling van ieder kind en elke volwassene. In deze folder leest u 

wat u daarvan merkt als u zelf of met uw kind in ons ziekenhuis bent. Alle 

ouders/verzorgers die met een kind in het ziekenhuis komen ontvangen 

deze folder.

 ʔ Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Noordwest Ziekenhuisgroep werkt volgens de landelijke meldcode huiselijk ge-
weld en kindermishandeling. En we zijn in het bezit van het keurmerk meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat wij - bij elke behan-
deling van een ieder die binnen komt in ons ziekenhuis - alert zijn op signalen 
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze gang van zaken is gericht 
op de veiligheid en gezondheid van u en/of uw kind.

 ʔ Top-teen onderzoek voor kinderen
Of het nu om iets kleins gaat of om een ernstige verwonding: ieder kind onder 
de 12 jaar dat met letsel bij ons komt, krijgt standaard een zogenoemd top-teen 
onderzoek. Dit onderzoek verloopt als volgt:
• de verpleegkundige zal u vragen uw kind uit te kleden
• hierna onderzoekt de arts uw kind van top tot teen op mogelijke verwondin-

gen
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• eventueel wordt uw kind gewogen
Tijdens het onderzoek kunt u bij uw kind blijven.

Bij de behandeling van kinderen op de spoedeisende hulp wordt altijd een sig-
naleringsformulier ingevuld. Hierop staat voor welk medisch probleem het kind 
is behandeld en wat de oorzaak ervan is. Het signaleringsformulier is onderdeel 
van het patiëntendossier van uw kind. Naar aanleiding van het top teen onder-
zoek kan een arts van de kindergeneeskunde (soms nog een arts) bij u langs 
komen om met u te praten en uw kind na te kijken. Het kan zijn dat deze arts 
het wenselijk vindt extra onderzoeken te doen of u voor een tweede gesprek 
uit te nodigen. Mocht het nodig zijn, dan kan de arts informatie vragen aan en 
overleggen met de aandachtsfuncionaris. Zij is een verpleegkundige gespecia-
liseerd op het gebied van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling. Ook 
kan uw kind anoniem in de werkgroep kindermishandeling worden besproken. 
Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan er contact met u worden 
opgenomen en/of extra onderzoek nodig zijn.

 ʔ Samen Bespreken
Tijdens de behandeling kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van huise-
lijk geweld en of kindermishandeling. Hierdoor is de veiligheid van u en of uw 
kind in het geding. In dat geval bespreekt de arts dit met u om samen te kijken 
waar de mogelijkheden liggen voor een oplossing, hulpverlening en of een 
melding bij Veilig Thuis.

 ʔ Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u ze gerust aan de 
verpleegkundige of de arts die u helpt. Bent u alweer thuis en wilt u toch nog 
iets vragen? Afhankelijk van op welke locatie U en of uw kind bent geweest, kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met de aandachtsfunctionaris huiselijk 
geweld en kindermishandeling van:
• locatie Alkmaar, 072 - 548 2985
• locatie Den Helder, 0223 - 69 6746
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie algemeen

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 188045 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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