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Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Er is melding gedaan bij Veilig Thuis omdat medewerkers van het ziekenhuis
zich zorgen maken over uw kind(eren).
De melding wil nog niet zeggen dat zij u verdenken van kindermishandeling.

Wat is Veilig Thuis?

Dit is een bureau waar iedereen die zich zorgen maakt over kinderen, kan
aankloppen. Veilig Thuis onderzoekt of de zorgen terecht zijn. Veilig Thuis
zorgt voor hulp voor het gezin, zoveel mogelijk in overleg met de ouders.
Veilig Thuis biedt zelf geen hulp.
Bij het onderzoek vraagt Veilig Thuis ook informatie aan mensen die het gezin
goed kennen, bijvoorbeeld de huisarts, een medewerker van het
consultatiebureau of een leraar op de school van de kinderen.
Als het leven van het kind in gevaar is of als ouders geen hulp accepteren,
wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Die kan hulp
verplicht stellen.
Veilig Thuis doet aangifte als men denkt dat er een ernstig strafbaar feit is
gepleegd. Onderzoek door de politie is belangrijk voor de veiligheid van het
kind.

Waarom is er melding gedaan?

Er zijn verschillende redenen voor een melding. Maar in alle gevallen zijn er
zorgen over situaties in de leefwereld van het kind, die een goede
ontwikkeling kunnen bedreigen.

Bijvoorbeeld:
• Het verhaal van de ouders en de verwonding van hun kind kloppen niet
met elkaar.
• Er is te laat om medische hulp gevraagd.
• Ouders gedragen zich in het ziekenhuis ongepast tegenover hun kind.
• Schelden, dreigen en/of slaan.
• Wanneer een kind in korte tijd vaker met letsel op de Spoed Eisende Hulp
komt zonder een duidelijke medische reden.
• Als er kenmerken van verwaarlozing zijn.
• Als er zorgen zijn over de interactie (hoe mensen met elkaar omgaan)
tussen de verschillende gezinsleden.
• Als er sprake is van alcohol en/of drugsgebruik door jongeren
Daarnaast is het niet goed voor een kind om op te groeien in een gezin waarin
een ouder:
• Mishandeld wordt.
• Drugs of overmatig alcohol gebruikt.
• Ernstige psychische klachten heeft.
• Een zelfmoordpoging gedaan heeft.

Wat gaat er nu gebeuren?

Binnen twee weken neemt iemand van Veilig Thuis contact met u op, per
brief of telefonisch. U wordt uitgenodigd langs te komen bij Veilig Thuis, of
een medewerker van Veilig Thuid komt bij u thuis. Deze zal met u praten over
de melding en samen met u een plan maken voor verbetering van de situatie
thuis als dat nodig is.

Als Veilig Thuis hulp aanbiedt, is die hulp dan vrijwillig?

Dat hangt ervan af. Aan u wordt uitgelegd waarom binnen uw gezin hulp
nodig is. Ook wordt een plan voor verbetering gemaakt. Maar als u de hulp
niet aanneemt of als er geen verbetering is, kan de Raad van de
Kinderbescherming worden ingeschakeld. Die onderzoekt of gedwongen hulp
nodig is. Gelukkig is dat vaak niet het geval.

Vragen?

Als u naar aanleiding van de melding nog vragen hebt, kunt u altijd contact
opnemen met Veilig Thuis.
Veilig Thuis is op werkdagen te bereiken van 9:00 tot 11:00 uur en van 14:00
tot 17:00 uur.
Telefoonnummer: 058 - 23 33 777.
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