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ZORG OM HET KIND 
 

 

 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over de zorg om het kind in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen. 

 
Kindermishandeling is een ernstig maat-
schappelijk probleem dat voortdurend 
aandacht vraagt. Mishandeling verstoort 
de gezonde ontwikkeling van een kind en 
kan tot blijvende schade leiden. Tijdige 
(h)erkenning van mishandeling kan veel 
schade voorkomen.  
 
Het Spijkenisse Medisch Centrum hecht 
grote waarde aan de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van patiënten. 
Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. 
Daarom vragen wij van onze medewer-
kers goed op te letten wanneer zij ver-
moeden dat de veiligheid niet is gewaar-
borgd.  
  
In deze folder wordt uitgelegd hoe de 
medewerkers van het Spijkenisse 
Medisch Centrum hiermee omgaan. 
 
Het signaleringsformulier 
Van alle kinderen tot 18 jaar die met een 
letsel via de Spoedpost binnen komen, 
wordt een signaleringsformulier ingevuld. 
Op dit formulier wordt aangegeven of het 
kind letsels heeft, waar deze zich bevin-
den en waardoor ze zijn veroorzaakt. Het 
invullen van dit formulier is een onderdeel 
van de procedure “Signaleren en hande-
len bij vermoedens van kindermishande-

ling”. Gebleken is, dat het signalerings-
formulier informatie kan opleveren die 
belangrijk is voor de behandeling van 
kinderen.  
 
Top-teen onderzoek 
Bij alle kinderen tot 4 jaar die met een 
letsel via de Spoedpost binnen komen, 
vindt tevens een lichamelijk onderzoek 
plaats. Kinderen worden van hun hoofd 
tot hun tenen nagekeken. Hierbij is het 
kind nooit helemaal bloot, de kleding 
wordt steeds gedeeltelijk uit- en aange-
trokken. Kinderen van 4 jaar en ouder 
krijgen een top-teen onderzoek wanneer 
de antwoorden op de onderzoeksvragen 
(= anamnese) hiertoe aanleiding geven. 
 
Hulp 
Bij het invullen van het signaleringsformu-
lier en/of bij het medisch onderzoek kan 
het vermoeden ontstaan, dat er proble-
men zijn in de gezinssituatie en dat hulp 
nodig is. Als de veiligheid van het kind 
hierbij mogelijk gevaar loopt, zal de be-
handelend arts zijn/haar zorgen hierover 
op een open en eerlijke manier met de 
ouders of verzorgers bespreken. Zo 
nodig wordt door de arts om aanvullende 
informatie gevraagd over het kind, de 
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ouders of verzorgers en de gezinsom-
standigheden. 
 
Soms blijkt uit een dergelijk gesprek dat 
hulp nodig is. Dan wordt de coördinator 
kinderzorg ingeschakeld om samen met 
de ouders of verzorgers naar mogelijke 
oplossingen te zoeken. Alles wat tijdens 
een gesprek aan de orde komt, wordt 
vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 
 
Vragen 
Met dit beleid proberen wij moeilijke 
situaties thuis of in de woonomgeving te 
signaleren, waardoor kinderen en ouders 
of verzorgers op tijd kunnen worden 
geholpen. 
 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan de behandelend arts of 
de verpleegkundige. U kunt ook contact 
opnemen met de coördinator kinderzorg, 
die maandag tot en met donderdag van 
09.00 tot 14.00 uur bereikbaar is op tele-
foonnummer (0181)  65 82 79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Voor meer informatie over de rechten van 
Kind en Ouder in ziekenhuizen in het 
algemeen en in het Spijkenisse Medisch 
Centrum in het bijzonder, verwijzen wij u 
naar de folder Kind in het Spijkenisse 
Medisch Centrum.  
Deze kunt u o.a. vinden op onze website 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  
> item Algemeen. Op de pagina van het 
specialisme Kindergeneeskunde treft u 
ook links aan naar andere websites met 
zeer nuttige informatie over dit onderwerp.   
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