Hoe bereik je Veilig Thuis
Midden-Brabant?
Bel het landelijk telefoonnummer 0800 2000
(gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats is er directe verbinding met Veilig Thuis
Midden-Brabant of bel (013) 751 67 89.
Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar.
Kijk ook op de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl

SAMEN VOOR
EEN VEILIG THUIS
PATIËNTFOLDER
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
WWW.VEILIGTHUISMIDDENBRABANT.NL

Samen voor een veilig thuis
Binnen de Huisartsenpraktijk en de Spoedeisende Hulp werken we volgens
de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Artsen en
verpleegkundigen hebben een zorgplicht en zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht deze meldcode te volgen. Dit betekent dat bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling contact wordt opgenomen met Veilig Thuis.

Soms kan tijdens het onderzoek en de
behandeling van u of uw kind een vermoeden ontstaan van problemen in de
gezinssituatie, waarbij hulp nodig is.
De behandelend arts bespreekt deze
zorgen met u als betrokkene of als ouder.
Als de zorgen blijven, wordt er gekozen
voor een melding bij Veilig Thuis.
Huiselijk geweld, kindermishandeling
of andere zorgen?
Huiselijk geweld is geweld dat zich
afspeelt binnen de huiselijke sfeer en
niet altijd zichtbaar is voor de omgeving.
Onder huiselijk geweld wordt verstaan:
(dreigen met) geweld, door iemand uit
de huiselijke kring. Dit kan bestaan uit
fysiek, seksueel of psychisch geweld,
daaronder valt ook partnergeweld,
eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld toegebracht aan
kinderen onder de 18 jaar wordt
kindermishandeling genoemd.
Wanneer kinderen geconfronteerd
worden met de problemen van ouders,
zoals alcohol- en drugsgebruik, psychiatrische problemen, zelfmoordpoging of
geweld tussen ouders, heeft dit een
enorme impact op hun ontwikkeling.
Ouders zijn zich vaak niet bewust van
het feit dat kinderen hier ernstig onder
kunnen lijden.
Contact met Veilig Thuis
Meldt u zich als ouder of verzorger bij
de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp
in verband met huiselijk geweld of poging
tot zelfmoord, een dreigende huisuitzetting, of met een alcohol- of drugsvergiftiging? Dan wordt contact opgenomen
met Veilig Thuis.

Wat is Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor iedereen die zich
zorgen maakt over huiselijk geweld en
kindermishandeling. Veilig Thuis onderzoekt na een melding of de zorgen
terecht zijn en neemt hiervoor binnen
ongeveer een week contact op met u en
uw eigen huisarts. Als het nodig is zorgt
Veilig Thuis dat er hulp ingezet wordt
voor u, voor het kind of voor het hele
gezin.

Tot slot
Door dit landelijk beleid hopen wij
moeilijke situaties thuis of in uw
woonomgeving te signaleren, waardoor
kinderen, ouders en slachtoffers van
huiselijk geweld op tijd worden geholpen. We willen benadrukken dat wij als
Huisartsenpost / Spoedeisende Hulp de
plichten naleven die ons door de
overheid zijn opgelegd. In de zorgverlening houden we daarbij rekening met de
privacy van u en uw kinderen.
Voor vragen kunt u terecht bij Veilig
Thuis Midden-Brabant 0800-2000.

