Conceptprotocol kindermishandeling oogheelkunde
Werkwijze oogarts bij aanmelding/verdenking op kindermishandeling
(aansluitend op protocol kindermishandeling SKZ 15.11.05)
Bij verdenking kindermishandeling dezelfde dag melden bij maatschappelijk werk of
kinderarts van het team kindermishandeling (contactgegevens zie onder.)
Indicatie consult oogarts dezelfde dag in alle gevallen waarbij sprake is van:
-Verdenking op mishandeling met neurotrauma
-Niet verklarend trauma
-Subdurale bloeding
-Evidente mishandeling met uitwendige symptomen aan hoofd/hals
-overig ( nog aan te vullen)
Oogarts in consult
(NB: behandelend arts is primair verantwoordelijk voor medische zorg van zijn patiënt. Dit
betekent dat alle gesprekken met enige vorm van discussie over de aard van het trauma en de
relatie met de bevindingen door de behandelend arts of door het team kindermishandeling
dient te geschieden. Daarentegen moeten de bevindingen en prognose wel met de ouders
worden besproken.)
beleid:
-Direct oogheelkundig onderzoek (arts-assistent):
-anisocorie en RAPD (indien nog niet wijd gedruppeld, anders later)
-fundoscopie
-orbita-letsel uitsluiten
-voorsegment beoordelen
-druk palperen.
-Graag verslaglegging met tekening op consultformulier of meteen fundusfoto maken.
-Bij afwijkingen/bevindingen wederom zelfde dag onderzoek met supervisor of achterwacht
en afwijkingen opnieuw vastleggen of bevindingen bevestigen.
-Bevindingen met behandelend arts bespreken en controleren of melding bij team
kindermishandeling is verricht. Melding bij team kindermishandeling dient op dezelfde dag te
geschieden, omdat de ouders anders te lang in onzekerheid blijven en omdat er anders
onnodige juridische consequenties zouden kunnen ontstaan. Iedereen binnen het ziekenhuis
kan een melding bij het team kindermishandeling doen, bij ook maar de geringste verdenking.
Als de afdeling kinderoogheelkunde de melding doet, graag in overleg met of door het
secretariaat kinderoogheelkunde SKZ.
-Maatschappelijk werker of kinderarts van het team kindermishandeling heeft gesprek met
kind en ouders of verzorgers.
-Wel de objectieve bevindingen, prognose, aanvullende diagnostiek en follow-up bespreken
met ouders. Als gesprek afdwaalt naar de eventuele oorzaak van het trauma, moet het gesprek
op het consultvel gedocumenteerd worden.
Indien mogelijk z.s.m. fundusfoto’s maken (Nidek camera). Foto’s goed opslaan. Handleiding
Nidek-camera op V-schijf in map diagnostiek en map Nidek.
Bij afwijkingen wekelijks controle. Bij grote pre-retinale bloedingen welke fibroseren
vitrectomie plannen.

Maak bij doorslaggevende bevindingen bij oogheelkundig onderzoek een (spoed)brief met
medische gegevens voor hoofdbehandelaar, huisarts en kinderarts uit team
kindermishandeling.
In het uitzonderlijke geval dat de oogarts hoofdbehandelaar is zal zowel de neuroloog als de
kinderarts (voor algeheel onderzoek van top tot teen) in consult geroepen moeten worden.
NB: Dit heeft enorme consequenties: wij moeten het kind opnemen, tenminste 2 maal per dag
bij kind en ouders langsgaan, alle gesprekken met ouders (met voorbespreking en met
meerderen) voeren etc.
Eventueel kan een poli-afspraak op het Goofy-spreekuur gemaakt worden.
Behandelend arts kan anoniem overleggen met het team kindermishandeling of het team in
consult vragen maar dan altijd met medeweten van ouders. Hierna volgt overleg tussen
ouders en team kindermishandeling. Dit kan resulteren in:
a. Noodzakelijke hulpverlening vóór ontslag van kind uit ziekenhuis. Externe
hulpverleners worden betrokken. Eventueel (niet vrijblijvende) afspraken met
ouders. (Team kindermishandeling is hier verantwoordelijk voor).
b. Consult of melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in overleg
met team kindermishandeling.
Behandelend arts verzorgt z.s.m. schriftelijk medische informatie ondertekend
door zowel arts-assistent als supervisor.
c. Melding bij de Raad voor de kinderbescherming.

Team kindermishandeling:

-adviserende rol t.a.v. behandelend arts
-Goofy-spreekuur bij verdenking mishandeling
-verzorgt contacten met externe instanties
Maatschappelijk werker:-ondersteunend m.b.t. hulpverlening
Kinderpsycholoog:-onderzoek en advisering
Kinderarts:

Bereikbaarheid
Ada Kempe (maatschappelijk werk team kindermishandeling)
-Tijdens kantooruren: 010-4637082
-Buiten kantooruren: 06-65137461 (voicemail: altijd naam en telefoonnummer
inspreken)
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ( dag en nacht bereikbaar): 0900-1231230

