Vacature
De Huisartsenposten Delft heeft per direct plaats voor een

Huisarts-aandachtsfunctionaris kindermishandeling
ca. 2 uur per week
Het gezamenlijke doel van de LHV huisartsenkring WSD en de drie huisartsenposten uit de regio is de volgende: het
vergroten van de deskundigheid onder huisartsen met betrekking tot het signaleren van mishandeling en het
motiveren tot hanteren van de meldcode. Daarnaast is het de bedoeling dat het aantal vertrouwensartsen bij Veilig
Thuis wordt vergroot en de drempel voor huisartsen om contact te zoeken met een vertrouwensarts wordt
verkleind. Om het gezamenlijke doel te bereiken, zal de huisarts-aandachtsfunctionaris in de regio een belangrijke
rol vervullen.
Stap 2 van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de KNMG houdt in dat er bij een vermoeden
van kindermishandeling of huiselijk geweld overlegd moet worden met een deskundig collega huisarts en bij
voorkeur ook (een vertrouwensarts van) Veilig Thuis. De huisarts-aandachtsfunctionaris vervult de rol van
deskundig collega huisarts.
Een huisarts-aandachtsfunctionaris heeft als taken:
 deskundig zijn op het gebied van hanteren van de KNMG-Meldcode, kennis hebben van de sociale kaart in
de regio en dienen als vraagbaak voor alle collega’s;
 aansluiting bij multidisciplinaire overleggen in het ziekenhuis in de regio met als doel betere afstemming
en terugkoppeling;
 doornemen van de ingevulde SPUTOVAMO-formulieren op de huisartsenpost;
 nabellen van de meldende huisarts om te horen welke signalen er waren en op welke manier deze moeten
worden vastgelegd;
 samen besluiten wat de volgende stap moet zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is, en het vastleggen
van het gesprek tussen de aandachtsfunctionaris en de melder;
 ervoor zorgdragen dat aan de betrokken collega’s wordt teruggekoppeld hoe een melding verder verlopen
is. Deze evaluatie kan zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de meldingen en motiveren tot het
doen van meldingen;
 onder de aandacht houden van kindermishandeling en huiselijk geweld, bijvoorbeeld door casuïstiek te
behandelen op kwaliteitsavonden van de huisartsenpost;
Kandidaten zijn bereid tegen vergoeding van de kosten een opleiding tot aandachtsfunctionaris te volgen en zich in
te laten schrijven in het register van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling).
De vergoeding van de huisarts-aandachtsfunctionaris wordt gebaseerd op het daadwerkelijk aantal gewerkte uren
voor zowel de huisartsenpost (vergoeding door huisartsenpost) als voor vragen vanuit de dagzorg (vergoeding door
LHV-huisartsenkring WSD). Uw reactie zien we graag per e-mail tegemoet voor 30 januari 2018:
p.hasz@huisartsenpostdelft.nl
Contactgegevens
Voor inhoudelijke informatie:
Marianne Rosenveldt, huisarts-aandachtsfunctionaris voor HAP Westland, me.rosenveldt@ookdigitaal.nl, of
Vera Raaijen, Beleidsmedewerker kwaliteit (indirect aandachtsfunctionaris)
kwaliteit1.delft@huisartsenpostdelft.nl /015-2511936
Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Patty Hasz (015) 251 1935

