
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Geweld achter de voordeur 
Opvang en begeleiding aan slachtoffers 
van huiselijk geweld

Datum
Donderdag 23 mei 2019

Locatie
NH Hotel, Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 
9.30 - 16.00 uur  € 395,-*   
        
Accreditatie (aangevraagd)
•  Vertrouwensartsen kindermishandeling en 
   huiselijk geweld
•  Medisch specialisten
•  Huisartsen
•  Kinder- en jeugdartsen
•  Specialisten ouderengeneeskunde
•  Verpleegkundigen en verzorgenden
•  Verpleegkundig specialisten en SPV’ers
•  Jeugdzorgwerkers
•  Maatschappelijk werkers en sociaal agogen

Wellicht is onderstaand aanbod 
ook interessant voor u:  

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Personen met verward 
gedrag in beeld
Dinsdag 11 juni 2019

www.medilex.nl/verwardgedrag

www.medilex.nl/huiselijkgeweld 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/huiselijkgeweld  

Meer informatie?

Eline Maree,

congresontwikkelaar 

en -coördinator

e.maree@medilex.nl  

030-6933887

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

www.medilex.nl/huiselijkgeweld

Geweld achter de voordeur   
Opvang en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld

 

Donderdag 23 mei 2019

Professioneel omgaan 
met (tucht)klachten
Woensdag 10 april 2019

www.medilex.nl/tuchtklachten



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Wicher Pattje, onafhankelijk adviseur en procesbegeleider Conjunct
   •   Aanpak huiselijk geweld - waaruit bestaat de aanpak?
   •   Waar staan we anno 2019 en wat zijn de aandachtsgebieden die prioriteit verdienen?

Effectief hulpverlenen in de keten
Hilde Bakker, senior-adviseur Aanpak Huiselijk en Seksueel Geweld bij Movisie
   •   Multidisciplinair, intersectoraal, ketensamenwerking, integraal en systeemgericht - wat bedoelen   
       we hiermee?
   •   Wat is de rol van de gemeente, zorg- en veiligheidspartners en burgers in de aanpak van 
       huiselijk geweld?
   •   Multiproblematiek binnen gezinnen - hoe wordt MDA++ ingezet bij langdurig ernstig huiselijk   
       geweld en andere problematiek?
   •   Wat hebben slachtoffers van huiselijk geweld en gezinnen feitelijk nodig?

Als huiselijk geweld niet zichtbaar is
Mireille Luijkx, ervaringsdeskundige huiselijk geweld en trainer cursus ‘Wat is herstel’
   •   Leven in angst - mijn persoonlijke ervaring met huiselijk geweld

Koffie- en theepauze

Als huiselijk geweld niet zichtbaar is
Mireille Luijkx, ervaringsdeskundige huiselijk geweld en trainer cursus ‘Wat is herstel’
   •   Werken aan herstel - welke rol speelt u als hulpverlener in het herstelproces?

Vermoeden van huiselijk geweld - de rol van Veilig Thuis
Daphne Steenvoorden, programma ondersteuner Veilig Thuis Utrecht
   •   Melding huiselijk geweld bij Veilig Thuis - wat gebeurt er na uw melding?
   •   De rol van Veilig Thuis in de ketensamenwerking huiselijk geweld 

Informatie-uitwisseling in de hulpverleningsketen
Ernst de Jong, gezondheidsadvocaat en niet-praktiserend verpleegkundige
   •   Informatieverstrekking aan derden - wat mag u wel en niet delen?
   •   Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en de privacyregels? En hoe zit het met de   
       rechten van de burger?
   •   Wat is de impact van de AVG wetgeving op de samenwerking met ketenpartners?

Verzorgde lunch
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Geweld achter de voordeur
Opvang en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld

Verdiepingssessies | 14.00 - 16.00 uur
In de middag volgt u één verdiepingssessie naar keuze:

 
A. Intergenerationeel geweld en kindermishandeling
Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen Erasmus Universiteit 
Rotterdam, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut
Sietske Dijkstra, zelfstandig psycholoog Bureau Dijkstra
Geweld binnen het gezin, zowel partner - als kindermishandeling is een ernstig probleem. Soms is er 
sprake van een cyclus van geweld, doordat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen. 
Wat zijn de risico en beschermende factoren bij intergenerationeel geweld binnen gezinnen? En hoe kunt 
u de cyclus helpen doorbreken? Met deze vragen gaat u aan de slag in deze verdiepingssessie. Er worden 
verschillende theoretische modellen gekoppeld aan casuïstiek. Daarnaast komen de belangrijkste 
preventieprogramma’s aan bod zodat u ook in uw eigen praktijk intergenerationeel geweld eerder kunt 
herkennen en inzicht krijgt in wat u kunt bijdragen aan een verdiepende en gespecialiseerde aanpak. 

B. Ouderenmishandeling signaleren
Miriam van Houten, klinisch geriater niet-praktiserend, voorzitter richtlijn Vermoeden van Ouderenmishandeling  
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Recente cijfers in Nederland (Regioplan 2018) tonen dat jaarlijks 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer 
wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere  
toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, 
psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om 
ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren 
signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderen- 
mishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling  
en huiselijk geweld, omdat u deze meldcode ook kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat. 

C. Eergerelateerd geweld 
Achille van hees, teamleider Zahir en expert eergerelateerd geweld en mensenhandel Fier 
Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstel-
len. De vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld 
kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering 
en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen. Hoe biedt 
u goede opvang, begeleiding en behandeling aan slachtoffers van eer-gerelateerd geweld? Hoe herkent 
u de risicofactoren? Wat maakt de behandeling aan slachtoffers van eergerelateerd geweld ingewikkeld? 
En wat zijn de behandelmethodes? Een medewerker van Zahir, een afdeling van Fier voor slachtoffers 
van eergerelateerd geweld, gaat samen met u dieper in op de behandelmogelijkheden en de opvang van 
slachtoffers in de keten. 

D. Vroeg inzetten op preventie kindermishandeling 
Marga Beckers, adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en coördinator landelijk JGZ actieplan 
kindermishandeling
Kindermishandeling is een complex probleem wat zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt moet  
worden. Het is echter nog beter om de mishandeling voor te zijn en te voorkomen. In deze verdiepings-
sessie gaat u aan de slag met preventie van kindermishandeling. Welke risicofactoren voorspellen een 
kwetsbaarheid binnen het gezin? Welke beschermende factoren kunt u juist versterken in een gezin?  
En hoe kunt u de weerbaarheid van het kind versterken? Aan de hand van casuïstiek maakt u kennis met 
verschillende onderbouwde interventies en staat u stil bij uw rol als jeugdgezondheidszorg professional.


