Informatie

Melding bij Veilig
thuis na bezoek
Spoedeisende hulp
Inleiding
U bent op de Spoedeisende hulp (SEH) van het Elkerliek ziekenhuis geweest.
Het bezoek aan de SEH had te maken met huiselijk geweld, overmatig gebruik
van alcohol en/of drugs, of een poging om uzelf schade toe te brengen.
In Nederland geldt voor professionals een meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Het gebruik van deze meldcode is in het belang van het
kind.
Volgens ons protocol wordt er, als u de zorg heeft over een of meer
minderjarige kinderen, in zo’n geval een melding gestuurd naar Veilig thuis.
Melding
Er is een melding gedaan bij Veilig thuis omdat verpleegkundigen en/of artsen
van het ziekenhuis zich zorgen maken over het welzijn van uw kind(eren).
Er kunnen verschillende redenen voor een melding zijn. In alle gevallen betreft
het situaties in de directe leefwereld, die een normale ontwikkeling van het
kind kunnen bedreigen.
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Zo is het niet goed voor een kind op te groeien in een gezin waarin een ouder:
● psychisch of lichamelijk geweld gebruikt;
● mishandeld wordt;
● drugs of overmatig alcohol gebruikt;
● zichzelf schade toebrengt of dit poogt te doen.
Veilig thuis
Veilig thuis beoordeelt de melding die ze van het ziekenhuis hebben gekregen.
Het onderzoek begint meestal met een gesprek met u. In dit gesprek worden de zorgen besproken en krijgt u
de gelegenheid om daarop te reageren. Veilig thuis probeert samen met u tot een goede oplossing te komen.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp of
Veilig thuis.

Telefoonnummers en adressen

Veilig thuis
T: 0800 – 2000

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Spoedeisende hulp
T: 0492 – 59 55 71

