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Bijlage

In de brief van 2012-387169/GvdW/oo heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) u op de hoogte gesteld van haar onderzoek naar het
gebruik van een meldcode Huiselijk geweld. In maart heeft de inspectie iedere
GGD verzocht hiervoor een elektronische vragenlijst in te vullen
1
Met deze brief informeer ik u over de bevindingen van het onderzoek.
Aanleiding van het onderzoek
Huiselijk geweld vormt een ernstig probleem. Zorgmedewerkers met
beroepsmatig patiënten contact zijn nadrukkelijk (mede)verantwoordelijk voor het
signaleren en melden van huiselijk geweld met het uiteindelijke doel het geweld te
stoppen.
Om goed met deze complexe situaties om te gaan, waarbij sprake kan zijn van
een conflict van plichten, hebben diverse beroepsorganisaties meldcodes
ontwikkeld. De inspectie verwacht van alle zorgorganisaties en zorgmedewerkers
dat ze werken volgens de voor hun sector vigerende meldcodes. De meldcode
huiselijk geweld ondersteunt zorgmedewerkers, omdat die stapsgewijs aangeeft
hoe ze rond deze problematiek zorgvuldig kunnen handelen.
Om goed signalen te herkennen en toegerust te zijn voor de verschillende
aspecten van het omgaan met huiselijk geweld is scholing belangrijk.
Resultaten
Alle 29 gevraagde GGD-en hebben de vragenlijst ingevuld. Het merendeel (26)
van ondervraagde GGD-en beschikt over een meldcode huiselijk geweld. De 3
GGD-en die momenteel niet over een meldcode huiselijk geweld beschikken,
spreken de intentie uit deze in het komende jaar in te voeren. Zij zijn nog bezig
met het opstellen van een meldcode voor dit onderwerp.
De GGD-en die al een meldcode huiselijk geweld gebruiken gaven aan dat de
meldcode ook alle onderdelen bevat zoals beschreven in het basismodel van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een aantal GGD-en heeft
aanvullend op deze onderdelen nog andere stappen in de meldcode opgenomen,
zoals een evaluatie- of intervisie moment of de aanstelling van een interne
aandachtsfunctionaris.
Van de 26 GGD-en met een meldcode bieden 25 GGD-en scholing aan al het
personeel met patiëntencontact over het signaleren van huiselijk geweld en het
In het onderzoek heeft de inspectie geen vragen gesteld over het gebruik van een meldcode
kindermishandeling. Het onderdeel kindermishandeling was onderwerp in het thematisch
toezicht jeugdgezondheidszorg, waarover u separaat wordt geïnformeerd.
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hanteren van de meldcode. Hiervan waren bij 7 GGD-en alle personeelsled
en met
patiëntencontact geschoold, spraken 15 de intentie uit deze personeelsled
en in
2012 te scholen, 2 willen dit in 2013 realiseren en 2 hebben aangegeven dat
het
nog onbekend is.
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Conclusie
Dit betekent dat eind 2012 de meldcode huiselijk geweld bijna volledig
geïmplementeerd is binnen de GGD-en en hiermee een goede basis is gelegd
voor
vroegtijdige signalering en een adequate aanpak van huiselijk geweld.
De organisaties die nog geen meldcode hebben zijn zich bewust van het belang
en
streven dit jaar de meldcode te gaan gebruiken.
Indien inderdaad 75% van de GGD-en (22) al het personeel dat patiëntencont
act
heeft conform de voornemens eind 2012 geschoold is, is de inspectie van mening
dat de sector het gebruik van de meldcode huiselijk geweld bijzonder serieus
heeft
opgepakt.
Veivoig
De accounthouders zullen met de betreffende GGD-en contact onderhouden
over
de voortgang van de daadwerkelijke implementatie van de meldcode en het
scholen van de professionals.
Geaggregeerde rapportage en openbaarmaking
Ook binnen andere sectoren in de gezondheidszorg voert de inspectie dit
onderzoek uit. De resultaten van het gehele onderzoek neemt de inspectie op
in
een geaggregeerd rapport. Hierin verwerkt de inspectie ook de resultaten van
de
GGD-en. Naar verwachting publiceert de inspectie dit rapport in 2013.
Het geaggregeerde rapport zal actief openbaar gemaakt worden op onze websit
e
www.igz.nl. Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door
de inspectie kunt u vinden op onze website (www.icjz.nl/onderw
erien).
Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het meldpunt van de inspectie.
Het
meldpunt is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00
uur
op 088-1205000.
Tot slot wil ik u danken voor uw medewerking aan het onderzoek.

Dhr. dr. FJ.M. van Leerdam
Coördinerend specialistisch senior inspecteur

Bijlage: Overzicht van de resultaten
CC: GGD NL
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