Consult bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Informatiefolder voor ouders
Geachte ouder(s),
U ontvangt deze brochure omdat u binnenkort een afspraak heeft op één van de Poliklinieken
van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). De arts die u naar ons heeft
verwezen heeft u uitgelegd waarom u naar de polikliniek bent verwezen: bij uw kind zijn bij
onderzoek afwijkingen aangetroffen die zouden kunnen passen bij een vorm van
kindermishandeling. Uw kind en u hebben er recht op dat hierover meer duidelijkheid ontstaat.
Wij streven ernaar om samen met u meer duidelijkheid te krijgen en willen u met deze
brochure zo goed mogelijk informeren over wat u mag verwachten tijdens uw contact(en) met
ons.
Wat mag u verwachten van het eerste LECK-consult?
Een bezoek aan onze polikliniek duurt gemiddeld een tot anderhalf uur. De kinderarts start met
een gesprek met u en uw kind. Vaak zal de kinderarts daarna alleen met u spreken. Uw kind zal
dan even in de wachtkamer moeten wachten. Indien uw kind niet alleen gelaten kan worden,
verzoeken wij u vriendelijk een oppas mee te nemen die tijdens dit gesprek bij uw kind kan
blijven.
Daarna vindt meestal een gesprek alleen met het kind plaats. Vervolgens zal de kinderarts uw
kind lichamelijk onderzoeken. Dit lichamelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd in
aanwezigheid van de ouder(s).
Zo nodig zullen er bij het lichamelijk onderzoek foto’s gemaakt worden door een medisch
fotograaf. Deze foto’s dienen om eventuele bijzonderheden vast te leggen. Zo kunnen wij op
een later tijdstip met collega’s overleggen, zonder dat uw kind zich opnieuw hoeft uit te kleden
u of opnieuw onderzocht moet worden.
Soms zijn extra onderzoeken nodig om duidelijkheid te krijgen over de bevindingen bij uw kind,
bijvoorbeeld bloedonderzoek, ander laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s. Indien dit nodig
is zult u daar uitleg over krijgen. De onderzoeken kunnen meestal direct uitgevoerd worden. Dit
zal wel extra tijd kosten.
Tijdens of na het polikliniekbezoek zult u en/of uw kind soms ook spreken met een
orthopedagoog en/of een psycholoog en/of een maatschappelijk werker. Ook daardoor kan het
eerste polikliniekbezoek langer duren.

Na afronding van het onderzoek van uw kind zal de kinderarts overleggen met een
gespecialiseerde forensisch arts over de waarschijnlijkheid van het vermoeden van
kindermishandeling en waarop dit vermoeden gebaseerd is. De gegevens van uw kind worden
anoniem besproken, dus zonder dat de forensisch arts weet om welk kind het gaat.
Na dit overleg krijgen u en uw kind een terugkoppeling van de kinderarts, waarbij de voorlopige
conclusies met u en uw kind worden besproken. Zowel u als uw kind krijgen de gelegenheid om
vragen te stellen.
Voorbereiding voor het eerste LECK-consult:
Het bezoek aan de LECK-polikliniek is vergelijkbaar met een bezoek aan het consultatiebureau
of de huisarts. Het kind kleedt zich uit, wordt gemeten, gewogen, door de arts onderzocht en er
vinden meerdere gesprekken plaats. U beslist zelf als ouder(s) welke reden u aan het kind
opgeeft voor het polikliniekbezoek. De arts stemt met u af hoe u het kind geïnformeerd heeft.
Wat gebeurt er na het eerste LECK-consult?
Soms is meer onderzoek van uw kind nodig bij maatschappelijk werk, psycholoog,
orthopedagoog of Psychotrauma centrum. Soms zijn meer gesprekken met u als ouder(s) nodig.
Deze onderzoeken kunnen nog enige weken in beslag nemen.
Als kindermishandeling na deze onderzoeken uitgesloten is, zal geen verder overleg met Veilig
Thuis plaatsvinden.
Als kindermishandeling niet uitgesloten kan worden, zal verder overleg plaatsvinden met Veilig
Thuis. Veilig Thuis gaat over de aanpak van geweld in huiselijke kring. Vroeger heette Veilig
Thuis het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Voor de inschatting van de situatie van uw kind is het nodig dat Veilig Thuis de
persoonsgegevens van uw kind kent. Samen met Veilig Thuis zal de kinderarts een behandelplan
voorstellen met aandacht voor:
a. Behandeling van medische problemen bij het kind.
b. Ondersteuning en begeleiding van het kind.
c. Ondersteuning en begeleiding van u als ouder(s).
d. Het creëren van een veiliger leefomgeving voor uw kind, samen met u.

Soms is er nog meer onderzoek van uw kind of van u als ouders nodig. Dat wordt met u
besproken door Veilig Thuis of door de behandelend kinderarts.
Uitslagen en vervolgconsult en verslag
Wij maken een belafspraak of terugkomafspraak om de uitslagen en de definitieve conclusies en
behandelplan met u te bespreken. Daarbij bespreken we met u of het vermoeden van
kindermishandeling kon worden bevestigd of verworpen. We bespreken met u hoe het plan
voor uw kind er verder uit kan zien.
Hoe ziet het consult eruit als er aangifte bij de politie is gedaan?
Als u of iemand anders aangifte heeft gedaan bij de politie vanwege een mogelijk strafbaar feit
dat verband houdt met het vermoeden van kindermishandeling, kan het consult anders
verlopen:
Als de politie sporenonderzoek aanvraagt, krijgt dat voorrang boven het medisch onderzoek,
tenzij op dat moment acute medische zorg nodig is. Het kan ook zijn dat de forensisch arts
samen met de kinderarts het sporenonderzoek uitvoert, zodat uw kind zo min mogelijk belast
wordt.
Als doorverwijzing naar een Psychotrauma centrum nodig is, kan dat ook pas plaatsvinden als
het verhoor van het kind achter de rug is. Tenzij uw kind in acute nood is, ook dan gaat zorg
voor opsporing.
Kwaliteitscontrole
De polikliniek waar uw kind wordt onderzocht vormt onderdeel van het LECK, het Landelijk
Expertise Centrum Kindermishandeling. Binnen dit centrum worden alle kinderen, die zijn
aangemeld, anoniem in teamverband besproken met de forensisch artsen. Dit betekent dat de
bevindingen bij uw kind ook worden besproken. Deze bespreking gebeurt anoniem: de naam
van uw kind of uw naam worden niet genoemd en de besproken bevindingen zijn daarom niet
te herleiden tot uw kind of u.
Deze bespreking is bedoeld als toetsing van de bevindingen tijdens het poliklinische consult. Op
de tweede plaats biedt de bespreking de mogelijkheid om het functioneren van het LECK
voortdurend te evalueren en, indien nodig, te verbeteren.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met één van
de doktersassistentes of maak een telefonische afspraak met één van de kinderartsen, via
hetzelfde nummer.
Locatie Amsterdam AMC Polikliniek Kindergeneeskunde, telefoon: 020 5668000.
Locatie Utrecht UMCU WKZ Polikliniek Kindergeneeskunde 088 7554075.
Locatie Rotterdam EMC Polikliniek Kindergeneeskunde 010 7036742.
Ouders en gezag
•

•
•
•

•

Als ouders getrouwd of partner geregistreerd zijn, hebben ze beide gezag. Als ouders
scheiden, blijft het gezag bij beide ouders, tenzij de kinderrechter het gezag bij één van de
ouders heeft ontnomen.
Als ouders niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkend hebben. Gezag moet apart
aangevraagd worden. Dus erkenning betekent niet automatisch gezag.
Als beide ouders het ouderlijk gezag ontnomen is, is een voogd aangesteld om het kind te
vertegenwoordigen en de belangen van het kind te bewaken.
Als gezaghebbende ouders geen toestemming geven voor het consult of voor het doen van
aanvullend onderzoek, kan om vervangende toestemming bij de kinderrechter gevraagd
worden. De kinderrechter beslist dan of het consult en eventuele behandeling noodzakelijk
zijn voor het welzijn en de veiligheid van het kind.
Bij twijfel over het gezag, kan dit nagevraagd worden bij het gezagsregister.

Van wie hebben wij toestemming voor onderzoek en voor informatie uitwisseling nodig?
Heeft u samen met uw (ex)partner ouderlijk gezag over uw kind? Dan hebben wij van u beide
toestemming nodig. De toestemming geldt voor het polibezoek en het eventuele aanvullende
onderzoek in het ziekenhuis.
Als uw kind 12 jaar of ouder is, hebben we ook toestemming van uw kind nodig. Als uw kind ≥
16 jaar is, hoeft alleen uw kind toestemming te geven.
Bij deze brochure ontvangt u de toestemmingsformulieren of u kunt de formulieren
downloaden via de LECK website (www.leck.nu onder het kopje Ouders).

Let op: Formulier 1 moet ALTIJD ingevuld worden en meegenomen worden met het eerste
polikliniekbezoek of ingescand te worden en opgestuurd naar info@leck.nu
1. Formulier voor toestemming consult LECK inclusief (zo nodig) het maken van foto’s. Dit
formulier moet altijd (ondertekend) aanwezig zijn bij het eerste polikliniekbezoek.
2. Formulier voor opvragen gegevens. Dit formulier moet zo nodig worden ingevuld voor
aanvang van het eerste polikliniekbezoek of daarna.
3. Formulier voor toestemming voor gegevens uitwisseling. Dit formulier hoeft alleen te
worden ingevuld als er gegevens worden opgevraagd van uw kind bij het LECK (na het
consult). Als u geen toestemming geeft en de arts vindt het nodig om andere
hulpverleners en/of de politie informatie te verstrekken, mag de arts dat alleen doen als
de arts overtuigd is dat het belang van uw kind wordt geschaad indien deze informatie
niet wordt verstrekt. Indien dit nodig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

