
Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

DOELGROEPEN
Huisartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, 
kinderartsen, SEH-artsen, POH-GGZ, JGT, 
vepleegkundig specialisten, physician 
assistants en artsen in opleiding.

PRI JS
€ 295
€ 170 kortingstarief

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum 

ACCREDITATIE 
ABC 1 en NAPA: 6 punten
Overige verenigingen: zie website

•  Meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, kindcheck, afwegingskader voor 
artsen, 

•  De meldcode in één dag in vijf stappen 
helder uiteengezet

•  Met interactieve workshops:
 •  Aandacht voor KOPP met de documentaire 

“Lieve Mama” (Sophie Franken)
 •  Bespreekbaar maken van vermoeden 

kindermishandeling, do’s en don’ts
 •   Multi-probleem gezinnen zonder 

hulpvraag, wie houdt de regie? 
Proefproject MDA++

 • Praten met kinderen, hoe doe je dat?

EENDAAGSE CURSUS
Horen, zien en spreken: kindermishandeling 
en huiselijk geweld moet stoppen
7 FEBRUARI 2019



Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk 
geweld aangescherpt met het afwegingskader, 
met als doel de signalering van geweld en 
mishandeling te optimaliseren en handvatten  
te geven aan de hulpverlener. Toegespitst op 
kindermishandeling: het veilig opgroeien van een 
kind is in het geding! Maar ook: hoe kun je de 
spiraal van geweld doorbreken en de opvoedings-
vaardigheden van ouders versterken. Hoe benut 
je de veerkracht van kinderen?

Op deze dag willen wij u adviezen geven voor 
hulpverlening aan de hand van het doorlopen van 
de stappen van de meldcode. De focus ligt op 
kindermishandeling. Naast het bespreken van de 
achtergronden van huiselijk geweld, zullen wij in 
de workshops handvatten geven ten aanzien van 
(stap 1) Signalering, maar ook (stap 3) Tips en 
tools met betrekking op de gespreksvaardigheden 
met ouders en kind. Wat kan Veilig Thuis voor u 
betekenen (stap 2 en 4)? Met als resultaat (stap 5) 
Een plan van aanpak.

De nieuwe meldcode, het afwegingskader  
en de kindcheck
Ellen Kerseboom en Tjitske van den Bruele, 
huisartsen-ambassadeur aanpak 
kindermishandeling, Den Haag 

Etische en juridische aspecten, wanneer  
en met wie mag ik overleggen?
Martine de Vries, kinderarts en medisch ethicus, 
LUMC 

Zorgpad kwetsbare zwangere
Marjolein de Vries, gynaecoloog,  
Alrijne Leiderdorp 

Nu niet zwanger
Connie Rijlaarsdam, programmamanager, GGD 
GHOR Nederland 

Effectiviteit van aanpak van kindermishandeling 
tot nu toe
Katinka Lünnemann, onderzoeker,  
Verwey-Jonker Instituut

Protocollen op de spoedeisende hulp
Danielle Kiele-Wesselius, verpleegkundig 
specialist, LUMC 

De impact van heftige conflicten op kinderen  
en hun gezin / vechtscheiding 
Annemiek Sepers, klinisch psycholoog,  
Arq Academy 

Seksueel misbruik
Danielle Kiele-Wesselius, verpleegkundig 
specialist, LUMC  

Sexting en meer 
Ron Oudhuis, operationeel expert politie  
Noord-Holland en liaison MDCK en CSG Zeden, 
Hoofddorp

RADAR: de nieuwe rol van Veilig Thuis
Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts,  
Veilig Thuis

Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen,  
kunt u een e-mailbericht sturen naar: boerhaavenascholing@lumc.nl; Graag met vermelding van uw specialisme.  
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres sturen.
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