
Kinderen verdienen 
extra aandacht 
Wij geven extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van alle kinderen die 
onze huisartsenspoedpost bezoeken. Dit gebeurt volgens de landelijke richtlijnen.
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Aanpak 

Alle kinderen die onze huisartsenspoedpost bezoeken, krijgen extra aandacht als 
het gaat om veiligheid. Dat doen we door een aantal standaardvragen te stellen 
en soms door een kort lichamelijk onderzoek te doen. Als de huisarts zorgen heeft 
over de veiligheid van uw kind, bespreekt hij of zij dit met u.

Hulp

Bij het vermoeden van een onveilige situatie is de huisarts die u gezien heeft  
op de huisartsenspoedpost verplicht om dit te melden bij Veilig Thuis. Kijk op  
www.veiligthuis.nl of neem telefonisch contact op via 0800-2000 voor meer 
informatie. Daarnaast kan de arts uw zoon/dochter verwijzen naar een kinderarts 
of naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Ook kan de arts contact opnemen 
met uw eigen huisarts. 

Vragen? 

Heeft u vragen over onze aanpak? Stel deze gerust aan de aanwezige arts of  
triagist. Heeft u eenmaal thuis nog vragen? Dan kunt u altijd overleggen met uw 
eigen huisarts.

Goed om te weten 

Alle artsen die met kinderen te maken hebben zijn wettelijk verplicht om bij  
signalen van onveiligheid actie te ondernemen. Het doel is problemen thuis of  
in de woonomgeving op te sporen om kinderen te helpen en hun ouders te  
ondersteunen in de zorg voor hun kind. Soms blijkt na het onderzoek dat de  
ongerustheid niet terecht was. Dit kunnen we helaas niet voorkomen.

Wat is onveilig voor uw kind? 

Een kind moet vanaf de geboorte in een veilige omgeving kunnen leven. Dat is een 
van de belangrijkste rechten van elk kind dat in Nederland opgroeit. Bij kinder-
mishandeling denken mensen vaak aan geweld en seksueel misbruik. Maar ook 
als een kind te weinig zorg krijgt, als het gekleineerd wordt of als een kind getui-
ge is van huiselijk geweld, kan er sprake zijn van kindermishandeling. Dit kan de 
ontwikkeling van een kind negatief beïnvloeden. Vaak is kindermishandeling geen 
bewuste keuze van ouders, maar een reactie uit paniek, stress of onvermogen.

kinderen v2.indd   2kinderen v2.indd   2 22-06-2020   20:3422-06-2020   20:34


