
 

 
 

 
 

Uitnodiging en programma 29 maart van 18.00 – 21.00 uur 
 

“Samenwerking tussen huisarts, jeugdarts, 
kinderarts, Veilig Thuis en gebiedsteam 

bij de bestrijding van kindermishandeling”. 
 

Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd 
 

Locatie: Gemeentehuis Smallingerland 
Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Sinds de invoering van de Jeugdwet vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 
financiering en regievoering op de jeugdhulp. Deze transitie brengt verschillende veranderingen met 
zich mee voor gemeenten zelf en hun samenwerkingspartners. Een van de onderwerpen waar de 
gemeenten in de regio Zuidoost* op investeren is de afstemming en samenwerking bij preventie, 
signalering, aanpak en monitoring van kindermishandeling en huiselijk geweld tussen huisartsen, 
jeugdartsen, kinderartsen, lokale wijk- en gebiedsteams en Veilig Thuis.  
 
Namens de gemeenten in Zuidoost Fryslân nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan een 
bijeenkomst over dit thema op woensdag 29 maart van 18.00-21.00 uur in het gemeentehuis van 
Drachten. Doel is kennisoverdracht, elkaar (beter) leren kennen en training samenwerking bij 
kindermishandeling.  
 
Tijdens de bijeenkomst van 29 maart 2017 krijgt u antwoord op de volgende vragen:  
 

• Wat kan de huisarts-ambassadeur kindermishandeling voor u als huisarts betekenen?  
• Wat is de betekenis van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken  

Kindermishandeling (LESA) in de praktijk? (o.a. Achtergronden, KNMG-meldcode, juridische 
kaders, verschillende betrokkenen en hun eigen specifieke rol en hoe werken we dan 
samen?) 



• Welke lessen kunnen we trekken uit calamiteitenonderzoek van de Samenwerkende 
Inspecties waarbij jeugdigen betrokken waren?  

 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
18.00-18.30  Inloop met soep en een broodje 
 
18.30 uur  Welkom door Marja Krans, wethouder jeugd en gezondheid gemeente 

Smallingerland namens de regio Zuidoost 
Korte kennismaking en toelichting op werkwijze gebiedsteams 

 
18.40 uur   De brugfunctie van huisarts-ambassadeur kindermishandeling 

Achtergrondinformatie over de introductie van de functie van huisartsen-ambassadeur 
door de LHV en welke verwachtingen/behoeften er leven bij huisartsen.  

§ Door Claudia Ligthart Schenk, huisartspraktijk de Haan te Leeuwarden. 
  
 
19.10 uur Kennisdeel: Opfrissen van de Meldcode kindermishandeling volgens de KNMG-

richtlijnen 
§ Door Saapke Postma en Jenny de Leeuw, vertrouwensartsen bij Veilig Thuis 

Friesland 
 
20.00 uur Trainingsdeel: Leren van calamiteiten jeugdigen aan de hand van casuïstiek 

§ Door mr. Sanne van Muijden, teamleider/Plv. Programmadirecteur en 
Rosanne Bobeldijk, Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein  

 
 
20.55 uur Korte terugblik op de avond en evaluatie (en vervolg) 
 
 
21.00 uur Afsluiting door Marja Krans 
 
 
Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd. 
 
Aanmelding voor deze bijeenkomst is vereist en is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 14 maart as bij de 
gemeente Smallingerland via aanmelding@smallingerland.nl. Bij de aanmelding uw naam, functie en 
werkgebied s.v.p. vermelden. 
 
Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Caroline Mobach, projectleider 
Veiligheid Voorop! info@carolinemobach.nl.  
 
Ik zie uit naar een inspirerende bijeenkomst op 29 maart as en hoop u daar te ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marja Krans, 
Wethouder gemeente Smallingerland 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*) In het project Veiligheid Voorop! werken de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf samen aan het 
verbeteren van de kennis en vaardigheden van professionals betrokken bij kinderen op het gebied van 



veiligheid. 


