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De aanpak van kindermishandeling is een topprioriteit voor de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) , het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en InEen, brancheorganisatie van organisaties voor
eerstelijnszorg. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door
kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe een arts
actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig.
Graag brengen wij in aanloop naar het verzamel Algemeen Overleg
Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op 15 mei as. de
activiteiten onder de aandacht waarmee de KNMG, LHV, NHG en InEen
bezig zijn om artsen in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk te helpen bij
het tegengaan van kindermishandeling.
Het gaat dan om:

1. Competentieprofiel huiselijk geweld en kindermishandeling

2. Kindcheck in KNMG meldcode

3. Online toolkit gebruik KNMG meldcode in de huisartsenzorg

4. Verantwoordelijkheid opleidingen

1. Competentieprofiel huiselijk geweld en kindermishandeling


Artsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren en aanpakken
van kindermishandeling en huiselijk geweld. De hiervoor benodigde
competenties verschillen per medische beroepsgroep.
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Elke arts moet beschikken over de bij diens beroep passende
competenties. Daartoe heeft de KNMG samen met een aantal
wetenschappelijke en beroepsverenigingen een competentieprofiel
ontwikkeld. Dit geeft zowel wetenschappelijke verenigingen als
opleiders en aios in de praktijk handvatten om competenties aan te
leren.



Dit competentieprofiel is een handreiking waarin de maximale
variant van competenties wordt benoemd die een arts nodig kan
hebben om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te
kunnen herkennen en adequaat te kunnen aanpakken.



Wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinstituten bepalen
zelf welke van deze competenties relevant zijn voor hun
specialisme of profiel en tot welk niveau de artsen die zij opleiden
deze moeten beheersen. Opleiders, wetenschappelijke en
beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en aanbieders van
nascholing kunnen het competentieprofiel gebruiken om scholing
en nascholing te ontwikkelen.



Praktiserende artsen en artsen in opleiding kunnen het
competentieprofiel gebruiken om te reflecteren op hun eigen kennis
en vaardigheden op het gebied van kindermishandeling en huiselijk
geweld.



De medische beroepsgroep loopt voorop met het KNMGcompetentieprofiel kindermishandeling en huiselijk geweld. In april
is het competentieprofiel beschikbaar geworden voor artsen,
wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinstituten. Samen met
het KNMG-project Modernisering Medische Vervolgopleidingen
(MMV) zal de implementatie binnen de medische
vervolgopleidingen worden vormgegeven.

2. Kindcheck in KNMG meldcode


Sinds 1 juli is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van kracht. Hierin is de kindcheck opgenomen.



In de KNMG meldcode kindermishandeling en volwassenengeweld
(2012) werd al beschreven dat het de professionele
verantwoordelijkheid van álle artsen is dat zij kinderen beschermen
en kindermishandeling signaleren en melden, óók als het bedreigde
kind niet hun patiënt is.



De KNMG heeft de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk
geweld inmiddels geactualiseerd (nieuwe versie april 2014) en de
kindcheck een duidelijke plaats gegeven in het stappenplan.

3. Online toolkit in ontwikkeling voor gebruik KNMG meldcode in
de huisartsenzorg


De KNMG werkt samen met de LHV, NHG en InEen aan een
online toolkit voor de kindcheck in de huisartsenzorg.



In de toolkit staat de belangrijkste informatie over de aanpak van
kindermishandeling en huiselijk geweld voor huisartsen en
huisartsenposten.



Uitgangspunt is de KNMG meldcode.



De verwachting is dat de online toolkit voor de kindcheck voor de
zomer van 2014 landelijk wordt ingevoerd.



Mogelijke implementatie producten zijn een Landelijke Eerstelijns
Samenwerkings Afspraak (LESA) Kindermishandeling met
relevante beroepsgroepen en belangenverenigingen, een ALERT als
ondersteuning van de kindcheck ingebouwd in het Huisarts
Informatie Systeem (HIS), Scholingsproducten en voorlichting aan
patiënten via Thuisarts.nl.

4. Verantwoordelijkheid opleidingen


De NFU en individuele medische faculteiten zijn verantwoordelijk
voor de inhoud en kwaliteit van de basisopleiding geneeskunde.



De federatie KNMG en de medisch wetenschappelijke verenigingen
zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de
medische vervolgopleidingen.



De medisch wetenschappelijke verenigingen zijn verantwoordelijk
voor de inhoud en kwaliteit van de bij- en nascholing.
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Contactpersoon LHV: Margriet Niehof, adviseur public affairs, tel. 06 – 46 27 39 45
Contactpersoon NHG: Ivo Smeele, hoofd afdeling implementatie, tel. 06 - 17068540
Contactpersoon InEen: Frederik Vogelzang, programmamanager, tel. 06 -2085995

