Afspraak bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Informatiefolder voor kinderen van 12-18 jaar

Waarom je binnenkort naar het ziekenhuis gaat
Binnenkort heb je een afspraak in één van de ziekenhuizen van het Landelijk Expertise Centrum
Kindermishandeling. Er is twijfel of er bij jou (en misschien ook bij je broers of zussen) sprake is van
kindermishandeling. Kindermishandeling kan inhouden dat iemand je pijn doet door bijvoorbeeld te
slaan, maar het kan ook betekenen dat iemand steeds onaardige dingen tegen je zegt of niet goed
voor je zorgt, of dat iemand je ongewenst aanraakt op intieme plekken. De afspraak bij het
ziekenhuis is bedoeld om te proberen duidelijkheid te krijgen over wat er bij jou aan de hand is.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak


De afspraak duurt één tot anderhalf uur.



De kinderarts zal met jou en je ouder(s) samen praten, maar ook alleen met jou en alleen
met je ouder(s). Soms zal je dus even in de wachtkamer moeten wachten.



Na het praten zal de kinderarts je onderzoeken (bijvoorbeeld goed kijken naar je huid en
luisteren naar je hart en longen).



Soms moeten er foto’s gemaakt worden van dingen die op je huid gezien worden
(bijvoorbeeld een blauwe plek). De kinderarts kan dit zelf doen, maar kan ook vragen of een
speciale fotograaf dit doet. De foto’s worden alleen gebruikt om te kunnen overleggen met
andere dokters.



Na het lichamelijk onderzoek kan het nodig zijn dat er bloed geprikt wordt of dat er speciale
foto’s van je botten gemaakt worden (röntgenfoto’s). Als dit nodig is zal de kinderarts dit aan
je uitleggen.



Het kan zijn dat je extra gesprekken hebt met bijvoorbeeld iemand die kennis heeft van
gedachten, gevoelens en gedrag (psycholoog).



Aan het eind van de afspraak zal de kinderarts uitleggen wat het verdere plan is.



Je mag op elk moment vragen stellen als je dat wilt.

Toestemming
De kinderarts heeft toestemming nodig voor elk onderzoek. Als je het goed vindt dat de dingen gaan
gebeuren die hierboven beschreven zijn dan mag je je handtekening op het toestemmingsformulier
zetten dat je zult krijgen. Als je jonger bent dan 16 jaar moeten ook je ouders het formulier
ondertekenen.

Ben je ouder dan 16 jaar?
Als je ouder bent dan 16 jaar mag je volgens de wet zelfstandig beslissingen nemen over medische
zaken. Er is geen toestemming meer nodig van je ouders. Je ouders krijgen ook alleen informatie als
jij het daarmee eens bent.
Voor meer informatie over de afspraak bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling kan je
de informatiefolder voor ouders lezen . Deze kan je vinden op www.leck.nu onder het kopje
“Ouders”.

