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Doel 
� Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en  ouderproblematiek op de SEH.  

  

Achtergrondinformatie 
� Volwassenengeweld  is iedere vorm van huiselijk geweld met uitsluitend volwassenen als slachtoffer.  
� Onder huiselijk geweld  wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke 

kring.  

Geweld bestaat uit de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het 
slachtoffer, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  
Tot de huiselijke kring behoren (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten. 

� De term 'huiselijk geweld'  verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een 
machtsverschil.  

  
Heeft het slachtoffer van huiselijk geweld kinderen < 18 jaar of is het slachtoffer zwanger, dan dient gehandeld te 
worden volgens het onderdeel Kindermishandeling van de meldcode en dient voor advies en/of melding het AMK te 
worden ingeschakeld.  
Ook voor andere vormen van mishandeling van minderjarigen, zoals bijvoorbeeld de loverboyproblematiek, blijft het 
Onderdeel Kindermishandeling van de meldcode leidend. AMK en SHG zorgen onderling voor eventueel 
noodzakelijke doorverwijzing.  

  
NB  kinderen van slachtoffers van huiselijk geweld zullen vaak niet aanwezig zijn bij bezoek van de ouder aan de 
SEH, hier moet expliciet naar geïnformeerd worden. De kinderen hoeven geen getuige of slachtoffer te zijn van 
huiselijk geweld. 
  
Vormen van huiselijk geweld  zijn: 
•   kindermishandeling  
•   ouderenmishandeling (betreft mishandeling van ouderen boven de 65, door partners, familieleden of 

zorgverleners) 
•   eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking ('vrouwenbesnijdenis') of huwelijksdwang; 

•   partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking. 
Ouderproblematiek  bestaat uit: 
•   een ouder meldt zich na een Tentamen Suïcide  of automutilatie  
•   een ouder die dusdanig psychiatrisch gedrag vertoont, dat de psychiater naar de SEH moet komen om 

behandeling mogelijk te maken. 
•   zwangere vrouw  als slachtoffer van huiselijk geweld of die risicovol gedrag vertoont voor het ongeboren kind of 

onder risicovolle omstandigheden verkeert. 
•   een ouder meldt zich met een intoxicatie  met drugs of alcohol, waarbij een afweging gemaakt moet worden of er 

reële schade is of dreigt voor het kind.  

  

Inleiding 
� Dit protocol is vervaardigd nav de verplichte meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, die per 

01/07/2013 van kracht is gegaan. Mbt Kindermishandeling verwijzen we naar het ziekenhuisbrede protocol 
Kindermishandeling.  

  

Werkwijze 

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij 
vermoedens van geweld; zie => (www.meldcode.nl).  
  
Deze 5 stappen zijn voor de SEH verwerkt tot de navolgende werkwijze: 
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Werkwijze volwassenengeweld op de SEH  
1. Indien huiselijk geweld/ouderproblematiek in anamnese => de verpleegkundige die trieert vinkt bij de vraag van 
huiselijk geweld het vakje ‘ja’ aan. 
2. De patiënt verantwoordelijke SEH-verpleegkundige waarschuwt de dienstdoende/verantwoordelijke (SEH-)arts 
over vermoeden huiselijk geweld. 
3. De patiënt verantwoordelijke arts hanteerd stroomschema 1  indien er sprake is van een volwassene met een 
kind < 18 jaar, danwel een zwangere => bij alles wat hier buiten valt hanteerd hij/zij stroomschema 2   
4. Indien melding bij het AMK ook een mail sturen naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling, Yolande 
Thomasse, kinderarts. Y.E.M.Thomasse@westfriesgasthuis.nl  
  
Belangrijke contactgegevens:  

Steunpunt Huiselijk Geweld                                     
06-13881720 (24 uur per dag bereikbaar) 
info@huiselijkgeweldwf.nl                  
AMK Nederland: 0900 123 123 0  
Alle AMK’s zijn bereikbaar via dit landelijke telefoonnummer. 
U wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in uw regio. 
 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Hollan d 
Winkelwaard 494, 1824 HX Alkmaar 
Postbus 385, 1800 AJ Alkmaar 
Tel: 088 777 8000 
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland  
Diakenhuisweg 19, Postbus 5247 
2000 CE Haarlem 
Tel: 088 777 8100 
Fax: 088 7778101 
www.bjznh.nl 

  

Patiëntveiligheid 

Risico’s voor de patiëntveiligheid in technisch, pr ocedureel en organisatorisch opzicht: 

�    

  

Stroomschema 
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# Rapportage  

  

Bijlagen 

•   Stroomschema 1 => Volwassene met kind < 18 jaar of zwanger (zie kopje stroomschema) 
•   Stroomschema 2 => Volwassene zonder kind en niet zwanger (zie kopje stroomschema) 
•   Formulier voor schriftelijke melding van (vermoedens) van kindermishandeling 

  

Colofon 

Type: Medisch protocol  
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