
TTTT        uuuu        ssss        ssss        eeee        nnnn        bbbb        eeee        rrrr        iiii        cccc        hhhh        tttt    

Regio RAAK Flevoland

Nr. 7
Datum: 15 december 2004

Meisjesbesnijdenis
Donderdag 9 december jl. organiseerde Axion een bijeenkomst over meisjesbesnijdenis met als thema: preventie via
vrouwen én mannen uit de doelgroep zelf. Imam Adam Qanyare vertelde dat meisjesbesnijdenis een oude traditie is, dat
voorkomt in 28 landen in Áfrika en Azië. De imam benadrukte dat dit gebruik niet gebaseerd is op de Koran. Amina
Ahmed en Maryan Gabay van de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN) vertelden over het belang van
voorlichting aan zowel de doelgroep, als aan Nederlandse professionals zoals huisartsen, jeugdartsen, gynaecologen en
verloskundigen. De FSAN werkt samen met Pharos. Axion is in Flevoland het coördinatiepunt voor vragen of voorlichting
over meisjesbesnijdenis.
Voor meer informatie: Yolanthe van Heuvelen, y.vanheuvelen@axion-flevoland.nl, of 0320-244259.

Zorgprogramma kindermishandeling
1 december jl. was de 13e FlevoGezondDag. Deze dag had het thema “Diagnostiek in de keten, met name bij
kindermishandeling”. Ongeveer 120 Flevolandse psychologen, pedagogen, artsen en andere professionals die zich met
diagnostiek bezig houden waren aanwezig. Tijdens deze dag werd het Zorgprogramma Kindermishandeling gepresenteerd.
Hier werkten aan mee: St. Boschhuis, St. Jeugdhulpverlening Flevoland, Nieuw Veldzicht, Bureau Jeugdzorg, De
Meregaard, Meerkanten, Advies- en Meldpunt Flevoland en MEE IJsseloevers. Het Zorgprogramma Kindermishandeling
bevat verwijsafspraken en routes van signalering tot hulp en nazorg. Komende periode zal verder gewerkt worden aan
implementatie van de afspraken uit het zorgprogramma.
Wil je het Zorgprogramma Kindermishandeling toegestuurd krijgen of heb je kritische kanttekeningen, opmerkingen of
suggesties, neem dan contact op met Edith Frederiks, projectleider Zorgprogramma Kindermishandeling,
edithf@boschhuis.nl of 0320-286041.

'Huiselijk geweld is niet normaal'.
Flevoland is donderdag 25 november, samen met nog vier regio’s (Amsterdam,
Den Haag, Leiden, Gouda) gestart met een voorlichtingscampagne tegen huiselijk
geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de
Nederlandse samenleving. Recent onderzoek toont aan dat zeker een half miljoen
mensen slachtoffer zijn (geweest) van een vorm van huiselijk geweld.
Het doel van de campagne 'Huiselijk geweld is niet normaal' is het doorbreken van het
taboe rondom huiselijk geweld en bekendheid geven aan het telefoonnummer van het
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland, te bereiken via telefoonnummer
0900-2020634, 24 uur per dag, 7 dagen per week (buiten kantoortijden en in het
weekend alleen voor acute situaties).
Voor meer informatie kan je contact op nemen met de projectleider Aanpak Huiselijk
Geweld Flevoland: Jorijn Scholten, jscholten@almere.nl of 036-5277739.
 

Gezinscoach of zorgcoördinatie
De hulp aan gezinnen waarvan meerdere gezinsleden van meerdere vormen van hulpverlening gebruik maken is
onvoldoende op elkaar afgestemd. Dit kan tot excessen leiden, zoals de vader in Roermond die zijn huis in brand stak en
daarmee zes van zijn zeven kinderen om het leven bracht of Savanna uit Alphen aan de Rijn die door haar moeder werd
vermoord. Beide gezinnen waren bij meerdere hulpverleners bekend. In reactie op Roermond startte in 2002 een pilot
met gezinscoaching in Limburg. Eén van de eerste bevindingen van deze pilot is dat in drie van de vier aangemelde
gezinnen het voldoende was om de zorg rond het gezin te coördineren. De inzet van de gezinscoach was dan niet meer
nodig. De jeugdverpleegkundige en de maatschappelijk werker die in het kader van RAAK / Zorg Nabij het kleinschalige
experiment gezinscoaching in Almere uitvoeren herkennen deze conclusie. Zij zijn gestart met gezinnen die al veel hulp en
begeleiding krijgen of kregen, maar waar de coördinatie van die zorg ontbrak. Dat de zorg gecoördineerd moet worden bij
multiproblem gezinnen lijkt algemeen aanvaard, maar de vraag is welke voorziening de mogelijkheden heeft om dit te
bieden.
Zie ook: Pierre Mehlkopf en Sonja Troisfontaine, Gezinscoach voorbeeld van (te) snel beleid. Nederlands Tijdschrift voor
Jeugdzorg, Nummer 4-5, 2004.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regio’s RAAK zie: www.samenopvoeden.nl of www.hvdf.nl, button GGD, of neem contact op
met de projectleider van Regio RAAK Flevoland: Marian van Leeuwen, 036-5357321 of raak-flevoland@hvdf.nl


