Ongelukje of opzet?

Nieuwe cursus kindermishandeling, VOOR en DOOR SEH-artsen
De signalering van kindermishandeling in het ziekenhuis kan beter. Er verschijnen nieuwe richtlijnen,
protocollen, meldcodes. Maar hoe passen we deze toe?
Uit onderzoek weten we dat scholing in het herkennen en bespreekbaar maken van
kindermishandeling een positief effect heeft: professionals voelen zich competenter, denken
vaker aan kindermishandeling en leggen een vermoeden beter vast.
Scholing in is dus essentieel!

Waar:

Riel

Wanneer:

donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018

Wat:

Tweedaagse cursus, ontwikkeld door leden van de sectie kinder- en
ouderenmishandeling van de NVSHA in samenwerking met de SHK

Hoe:

Gevarieerd programma, waarbij theorie en praktijksessies afgewisseld worden

Thema's:

Onder meer:
Herkennen van verdachte letsels en omstandigheden
Letselbeschrijving en -fotografie
Juridische aspecten
Samenwerken met overige instanties
Communicatie

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van de SHK www.sshk.nl onder WOKK, cursusnaam WOKSEH.

Accreditatiepunten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: is aangevraagd

Voor verder informatie kunt u terecht bij de leden van de sectie kinder- en ouderenmishandeling.

WOKSEH: cursus herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts
Introductie
De SpoedEisende Hulparts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van
fysieke- en andere vormen van kindermishandeling. Ondanks de beste intenties wordt
kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede, aanvullende
training, specifiek gericht op de werksetting en behoeftes van de SEH-arts.
De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer
succesvolle cursus in het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts
geworden en is door vele SEH-artsen gevolgd. Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête
onder SEH-artsen en reacties uit het veld is duidelijk dat er behoefte is aan een vergelijkbare cursus
specifiek voor de SEH-arts.
Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor SEH-artsen - de WOKSEH ontstaan.
De WOKSEH is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en
experts in het medisch onderwijs. De WOKSEH richt zich op kennis, vaardigheden en competenties die
nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens de juiste acties te
nemen.
De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:
• Herkennen van signalen van de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk
geweld en de juiste consequenties trekken
• Systematisch beschrijven en vastleggen van lichamelijk letsel
• Kennis van richtlijnen en protocollen bij kindermishandeling en huiselijk geweld
• Bewustwording van eigen sterke en zwakke kanten, belemmeringen, en omgaan met emoties
en dilemma’s bij kindermishandeling en huiselijk geweld
• Inschatten of de toedracht van het letsel past bij het letsel en handelt daarnaar
• Kennis over wanneer een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld door te
verwijzen en/of te melden bij Veilig Thuis of steunpunt huiselijk geweld
• Voeren van een effectief gesprek met ouders en met het kind waarbij kindermishandeling wordt
vermoed
• Kennis van het juridische kader.

Doelgroep:
SEH artsen (io) , chirurgen (io), Vertrouwensartsen
Accreditatiepunten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing: in aanvraag
Cursusdatum:
donderdag en vrijdag 25 en 26 januari 2018
Cursusprijs:
€ 900, exclusief cursusboek en overnachting, inclusief lunches en versnaperingen en diner op de eerste
cursusdag.

