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r¡Huisdokþrs niet opgeleid
om signalen te herl¡ennenrt

o

Artsen malren amper melding
uan kindermishandeling

HASSETÍ

rij sla|n om
meo8tål do signalsn
rrEr ls drlngend nmd
lâldlng ón om bstore

þ hoflonnsn. sW6 mis$n

kan jc jc vcrtrourvcnslel¿rtic nrcl
hcn bcschrtdigen. D¿rarorìì vr¿r:rg
jc jc tl': wnnnccr rnoct ik nu i¡r-
grijpcrr'I", zcgl vrrl Lccu\vcu.
"lk heb ook altijcl tngst dat dc
ouders ovcrstappc¡r rìir¿rr een
irndcre huisarls zodr¡r ze sctcrr
da¡ ik dc rnclding heb gc<hirrr.
Wunt dan zic ik hct kind nic'l
mccl c¡¡ hcb ik gccn zicht rnccl
op rìc siturrtic."
Vln Le¡cuuc¡r vcrlclt dc orrdcrs
rlaaronr altijd dat ze ecn melding
ga{t nraken. "En ik probccr hct
in te kle<len. lk zcg bijvoorbeeld
tlat ik gchoord hcb dat ook hr¡n
orngcving zich zorgcn nrurrkt.
Zo probccr ik dc ka¡rs rlat zc
ccn ¿rndcrc ¡rrts zockcn zo klcirr
rnogclijk tc rn:rkcrt."
Dc oudcls tcagcren daut nict
irltijd slecht op. bcrr¿rdrr¡k1 huis-
trts Lieve Pcrcrn¿ns. rncdcau.
lcul v¿r¡r hct Donrt¡s Mcdica-
rupport. "Dit iseen bclangrijke'
boor.lschap dic ik lruis¿rrtsen rvil
nlccgùvclt, Sonts kan lte( vorrt
oudcrs nct ccn opluchting zijn
¿rls kindcrmishandeling iran
hct licht konrt. l)an kuunen zc
crcvel prltcn. lk kcur kin<lcr-
nrishuntleling natuullijk nooit
gocrl. nranl somr gubùurl hc(
door ecn stn:$N- of on¡n¿¡cht-
s¡tu¿ltic."
Percmirus rQcgt noS toedal hrt
nict itllccn ¡an dc huisarlsrrr
ligt dut zc wcinig nrcldingcn
rn¡rken van mislrrurdcling.
''l'lct hcclì ook tc urtkcn nrct
dc slrucluur van dc gezontl-
heidvorg in Vlaandcn:n. Dc
nrcestc kindercn ziin nict inge-
scltrcvcn bij ccrt vastc huisarls.
Oudcrs luilcn dc cnc voor dc
andcrc iltts. rvaurdool kindcr-
nr ishaudeling onopgc.nrcrkl
blijli. Uilcinde'lijk kornel dcze
kin<lcrcn r.rp de spocrklienst tc-
rcchl, nraar cl¿rn is rlc sitr¡ulie ¡l
lc vcrgevordcxl."

ondal wo or djn", kllnlrl hcl.
de hübarbonop"

"Twee maandcn gclcden krr,am
in mijn praktijk ccn kindjc van
dricjaar binncn, srrnrcr rnct zijn
rn¡rm¿, Hij had cen huof<llond
van l5 ccntinrctcr cn z:rg cruit
alsof zijn harcn rit zijn hoofd
rvaren getrokkcn, Op zijn hoofd
zatcn ook allcrlei open uorrcljes",
vcnelt huisarts Esthcr ruu Lceu.
rven, die hct aarrbcvelingsr;rp-
port varn huisnrtscnvorcrtigirrg
Donrus Mcdicn coör{inecrdc.
"Dc rnarna zci tlat hatr kind op
school hanl wasgcvallcn, Matr
dc aard vrn het letsel gafaan dat
icts nict kloptc, lk vrocg drn ook
op de nlrn nf of ze har¡l kind
nrish¿rnclcld h¿rd. Ze ontkenrle
Als arts rvortl jc op dirt nro¡ncnt
erg onzcker. Jc wilt gcen extra
problcmcn creërun in hct gczirr.
manr hct blijft in jc hoofd roncl-
spokcn dat hct kirrd nict voor'
zichzcll kan opkorncn."
Als Esthcr ecrr stcrk vcLnìoc-
<le¡r hcefl van fysicke ol'verbirle
mishuncleling, m¡ruk I zc rharonr
ccn melding bij hel VerrÐust: n!i-
centrum Kindennishanrlcl irrg.
Zc nl¿rakt gcnriddcld rión rncl-
ding pcr jnur. Maur de ruccstc
huisurtscn docn dat nooit, \l¡n
allc7.477 nuldingcn vun kin-
dermishunrleling in 201 3 bij hct
Vcrtreuwgnsccûtru¡n, ko¡rrç¡r er
anper 2,3 procent vln huisar l-
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scn. Terwijl zij vaak op dc cerste
rij striln onr ntishilnclcling lc
hcrkcn¡rc¡t,

Training
Hoc d¿rt kanl' "l'luisrrtscn zicrr
<le signllcrr virn kirrdcrmishande-
ling nrecstal niet." vcrtclt Nico.
las Dclva ux, urts en o¡ldctz.ocker
r¿rn hct Acudcmisch Ccrrlrum
voor Huisärlsgcnccskrrndc irr
Lcuvcrì "Dirt konrt orndnl zi:
cr gccn cn:rling nrec hcbbclr.
Montcntecl krijgcrr doktcrs tij-
dcns huu studies gccn training
onr signllcn vun nrishandcling
te hc¡'kennen, Wc zot¡dcn nrecr
opleiding cn bugclciding nroeterr
krijgcn".
Volgens Esthcr van Lccurvcn
nrocten hu¡s{r'tscrr ook lcn¡n onr
nrct kindr.rcn te prtten. "lluis-
lrrtscn rììoclcI spccialc gcsprcks-
tecltn ieken aanlelcrì onì le lr/elcrì
hoc zc ¡rntloordcn uit kindclcn
kunncn klijgcn."

Van arts verandofen
Huis<ltlktcrs nrissen nict ¡rllcen
sigunlcn vrn kindclnrishandc-
ling, zc vrczcn ook dat ccn gczin
vrn ürls vcrtndcrt rls zc ccn nrcl-
cling rnukcn, "Jc bcnt nict rllcen
de arts vrn het kiu<|, ¡n¡r¡rr ook
de or¡tlsrs Je rvill het ecrsl hon-
dcrrl prrxtnl zckcr \vetcn, itndtls

Hasseltse onderzoekers werken
aan m¡ddel tegen gameuerslauing

deren kunnen versluahl z.ijn atn
g¿lmsn. milar ook ¡an tlc sociale
media: bclichtjes on fbtoi ¡xrstcn
op f'rrccbÒok ol' trvillcrtrl,

ïlps
Oudcrs stcllcn voorrl vrirgcn ovcr
o\crnrirt¡g g¿rnrcn. Valrlaar d¡rt dc
ontlcrzockers volop bczigzijn mct
hct ontwikkelen wtn ccn bnrikbaar
uri<ldcl voor oudcm onr tc vcrnrij-
dcn dtll gfl rncgülr¿rg ontspoorl. Zc
k rijgcn rlan ondcl utr<Jcrc ti¡rs ovcr
hoc zc crovcr kuuncn bul¡bclcn
zondcl dul dit ruzic gccft. Nu al
gc.lcn de onderzockcrs ouders qle

raa<l onr grcnzen tc slcllcrt cn onì
gcrcgeld te irrlornreren of het leuk
wårs op iDleflrct cn Ntrl ze getlaan
hcbbc[. (trtÀv4

balrolgpnBfilllryts
,fll SSf¿ -Het Brussobo pârkol h6slt
oen owangsnbsM van I maandGn
gevorderd bgen een ss-¡arige man
d¡e Vlaams minister Ben Weyls (N-VAl

en á¡n kinderen had bedr€igd. De

fe¡ton von&n daaß ry 24 maaô in
vdle asnloop naar de verkiezifuen van
mei. Dle dåg schræf de vliftiger op hel
cmbctformuller van de website vao
l reyts amiem een lekst die weinig
aân de verbeelding overl¡et. Zo sôhßef
hij dat "hscirl¡sch crapuul als u ge€$

reclìt op leven en kweken Ðu mogen
hebben" en dat "uw bastaarden
morgsn ds kssl zull6fl ulûdon
mroqssllodsn, zodal ow nazi-DM
niel ov6rhon". D0 N-VA vøwittlgde de
polltls, dis de ahonder idontilicssrds
als de 5s-iarige F.V DB man koag nog

e€n \r0oc1sl tot bemiddelino, waarop
h¡j te laat reage0rd€, wæma het Dark0t
hem dagvaadde. De rêchtbank doet
uilso¡aakop 3 maail.6sr

-
Uader en zoon
staan turscht voor
kindewerlrachling
WEfltlK -Eell. A4-iarig€ vador
en zl|n zoon ven 23 ultWervlk
vefschenen gisteren samen voor
de rechtbank voor verkrachl¡no en
aanfand¡n0. De twee misbfuilden
hun respællevelilks stl€fdochters
en -zussen. De vader msakts ln
totaal vier slachtofeß, waarvan
drie van zijn sllefdochters en een
van zijn voormal¡ge pârlners. De

zoon vergreep tich aån twee van
ziin stiefzusseÐ.

Tweø melsJes waren ampsr drio
sn v¡úrjsâr oud toon de l8itsn
bsoonn6n. Do vador zit noq altijd
¡n ds cå1, nadat hii in s€pt6mber
wsrd eangshoudon. Toch kon hij
tien ¡aar lang zijn gangeti8 gaan De

v8rdediglng komt op 1 2 maart aan
het w00fd. ûHVr

DEPEI$SEE ( -Olrfl,onbockro ordof¿0tk0n vsn dc UC ldlven-LinÈurg
mtrvlkkdcn osn mlddcl Wor oudeûs msmoo æ kunner voorfiomon d¡t
lnt gamogprt¡¡g van hun khdonn onbpoort l¡u !l ir bl¡ 5 bt 10 pmcsnt
van de üofloß hcl htomotg0brulk prcblem8ürch, oyêr deze íleusre
proùloDdot ln 962lnnon presenberl ds hogo¡chool UC Umùuq-L0uyen
vandaag oen bock og æn symposlum ovcr inhrnrtvsnlaylng.

"Oudcrs rnocten niet metecn hct kind zondag naar dc scou(s g{al
ergste dcnken. Maur zc hebben en gcen computcr ¿¡iruraakt. is cr
wel een rol om overnrutig intcr- ook n¡et melccrì ecn ploblccnr",
netgcbruik tc voorkomen", zcgl ¿cgt Niji "Wannccru,cl'l Wannecr
ondcrzockcr Davy Nijtco-autcrrr hctiùtcrnetzo'n grote¡nìFtct hrfcn
van hct bock'lntclnctvcrslHvirtg', o¡r hct dagclijks loræn drt hct nict
W¿rrrnecr is mijn kind vcrshrrfd? nrccr bchcclsbrl¡r' is," Warrnccr
"Vcrslaafd zi-in lrccft nict ållccn hct intcrnct kindcrcn hclcnrurl
te maken met het auntal uren. uit dc cthtc *crcld wcgtrckl, dan
Drie uur ganten is vecl. m¡¿tr dric manifestcren ziclr synrptonrcn
urrr voelballcn vintlen rve geen zoals slecht slapcn, geen sociale
problecm, Zes uur ganren op za - conl{clc'n en agrcssicre rr:aclics
tcrdag is hecl veel, maar ¡rls hct w¿rnnccl zc nict o¡rlinc zijn. Kin-

Je bent niet alleen de
arts van het kind, maar
ook van de ouders. Je
will hel eerst honderd
procent zeker weten,
anders kan je je
vertrouwe nsrelatie
mel hen beschad¡qen
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