SAMENVATTING
RICHTLIJN ALGEMENE ZORG VOOR
MINDERJARIGEN
Deze samenvattingskaart is gemaakt voor praktisch dagelijks gebruik. Voor verantwoording,
verdieping, uitleg en achtergronden raadpleegt u de tekst van de volledige richtlijn “Minderjarigen”

Visie van medTzorg op de zorg voor minderjarigen
De huisartsen hebben kennis van de kwetsbaarheden en gezondheidsrisico’s bij alle minderjarigen. Ze
hebben oog voor de kwetsbare positie van het kind dat in een instelling verblijft, en ze zijn zich bewust
van de mogelijke gezondheidsschade die detentie in welke vorm dan ook met zich meebrengt. De
huisarts is zich bewust van mogelijke belangensconflicten tussen zorgverlening en belang van de
(detentie)instelling, maar laat zich hier niet door onder druk zetten. Hoewel alle bijzondere doelgroepen
vragen om improvisatie en zorg-op-maat, verliezen de artsen nooit uit het oog dat ze in eerste instantie
een kínd behandelen dat de best mogelijke zorg verdient, ongeacht de omstandigheden waarin het
verblijft. Er is aandacht voor de basisbehoeften van elk kind, waaronder leefomstandigheden en
educatie. De artsen hebben oog voor preventie, zoals die o.a. vanuit de Jeugdgezondheidszorg en NHG
wordt aanbevolen, en handelen pro-actief om dreigende gezondheidsschade bij minderjarigen te
voorkomen. Ten aanzien van al deze factoren heeft de arts een signalerende functie.

medTzorg onderschrijft de KNMG meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Van onze artsen
wordt verwacht dat zij de meldcode kennen er naar beste vermogen naar handelen.

Binnen medTzorg wordt van de arts verwacht problematiek bij de minderjarigen te (h)erkennen en zodra
deze gesignaleerd de samenwerking te zoeken met:


Jeugdzorg (SAVE : Samen Veilig Midden Nederland) in geval van insluiting in de politiecel
o

Dit instituut is het ingangsloket voor alle jeugdzorg-problemen en vervangt zowel
de vrijwillige hulpverlening als het oude Advies & Meldpunt Kindermishandeling.





0800-2000 (24/7 bereikbaar)



http://www.samen-veilig.nl/



veiligthuis@samen-veilig.nl

NIDOS in geval van insluiting in een detentiecentrum voor vreemdelingen
o

Dit instituut is specifiek bedoeld voor minderjarige vreemdelingen. Ze hebben een
voogdij-taak
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belangenbehartiging, realiseren perspectief bij eventuele terugkeer naar land van
herkomst) en een gezinsvoogdij-taak (minderjarige vreemdeling wordt door de
rechter onder toezicht jeugdzorg geplaatst)





www.nidos.nl



030-2391200

Psycholoog en groepsleiding in geval van verblijf van de minderjarigen in een gesloten
jeugdinstelling of een instelling voor verstandelijk gehandicapten
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