Meldcode Tandheelkunde betreffende
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

U maakt zich zorgen om
een kind...

een volwassene...
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

0900 123 1230

0900 126 26 26

Signalen en te ondernemen stappen bij (vermoedens van) mishandeling of huiselijk geweld
Registreer altijd in het dossier* wat er bij de patiënt wordt aangetroffen en welke verklaringen
er door de patiënt en/of ouders/verzorger worden gegeven.
Noteer ook uw vermoedens, zodat u er bij een volgend bezoek nogmaals op kunt letten.
Patiënten jonger dan 18 jaar

Patiënten alle leeftijden

Patiënten alle leeftijden

1. Tandheelkundige verwaarlozing

2. Fysiek geweld en seksueel misbruik

3.	Verwaarlozing en psychische
mishandeling

A Signalen voor tandheelkundige verwaarlozing
1. 	De patiënt heeft vaker de tandheelkundig
beroepskracht** bezocht met niet-iatrogene
pijnklachten***.
2. 	De patiënt bezoekt de tandheelkundig
beroepskracht alleen in geval van klachten.
3. 	De patiënt heeft meerdere voor de leek zichtbare, onbehandelde carieuze laesies die geen
onderdeel zijn (geweest) van een tandheelkundig behandelplan.
4. 	Aanwijzingen voor een (duidelijk) ongezond
voedingspatroon.

A Signalen voor geweld of seksueel misbruik
1. 	Letsels op verschillende plaatsen met verschillende genezingsstadia en met een herkenbare vorm;
Kwetsuren die niet kunnen passen bij
het ontwikkelingsstadium van het kind;
Verklaringen die niet passen bij het letsel;
Gedrag van de patiënt of betrokken verzorger dat
de vermoedens versterkt.
2. 	Blauwe plekken, brandwonden, snij-, kraben bijtwonden, tandletsels, fracturen.
3. 	Laceratie lipbandje/omslagplooi.
4. 	Onverklaarbaar erytheem of petechiën op het
palatum, condylomata acuminata.

A S
 ignalen van verwaarlozing en psychische
mishandeling
1. Ongewone reacties van de patiënt.
2. 	Onverschilligheid van de ouders/verzorgers/
partners.
3. 	Ouders/verzorgers/partners die dit
zelf aangeven.
4. Ouders/verzorgers/partners die verslaafd zijn.

B C
 onstateert u deze signalen, dan is er reden tot
vermoeden van verwaarlozing

B C
 onstateert u deze signalen, dan is er reden tot
vermoeden van geweld of misbruik.

B C
 onstateert u deze signalen, dan is er reden tot
vermoeden van verwaarlozing of psychische
mishandeling.

C Te ondernemen stappen
1. a.	Tweede mening vragen aan collega en/of huisarts
of tandarts-pedodontoloog; signaleringsprotocol
tandheelkundige verwaarlozing invullen; evt.
overleg AMK.
b.	Gesprek met ouders/verzorgers.
2.	In geval van consensus:
- melden AMK en laten opnemen in
register (tel. 0900 123 1230) of
- zelf behandelen of verwijzen.

C Te ondernemen stappen
1. 	Tweede mening vragen aan collega, huisarts,
tandarts-pedodontoloog en/of verwijzen naar
kaakchirurg.
2. 	Kind: advies vragen aan AMK (0900 123 1230).
Volwassene: advies vragen aan SHG
(0900 126 26 26).
3. 	Evt. controleafspraak (dit geeft gelegenheid om
na te denken/advies te vragen).
4. 	Bij blijvend vermoeden:
- overdragen aan de huisarts of
- zelf actie ondernemen (bv. melden bij AMK/SHG).

C Te ondernemen stappen
1. 	Tweede mening vragen aan collega, huisarts en/of
verwijzen naar kaakchirurg indien daar aanleiding
toe is en/of overleg tandarts pedodontoloog.
2. 	Kind: advies vragen aan AMK (0900 123 1230).
Volwassene: advies vragen aan SHG
(0900 126 26 26).
3. 	Evt. controle afspraak (dit geeft gelegenheid om
na te denken/advies te vragen).
4. 	Bij blijvend vermoeden:
- overdragen aan de huisarts of
- zelf actie ondernemen (bv. melden bij SHG).

*
**
***

Maak eventueel persoonlijke notities.
B
 ij sprake van taakherschikking of taakdelegatie moet de eerstverantwoordelijke geconsulteerd en in kennis gesteld worden.
Niet-iatrogene pijnklachten zijn pijnklachten die niet door eerder medisch ingrijpen zijn veroorzaakt.

Kijk voor een uitgebreide toelichting op www.nmt.nl

