Bijlage 1

Protocol Acuut Seksueel (en Familiaal) Geweld
kinderen en volwassenen
SEH Radboudumc

Seksueel geweld korter dan of gelijk aan 7 dagen
Huiselijk geweld korter dan of gelijk aan 24 uur

Laatste revisie: januari 2018
Protocol Seksueel en Familiaal Geweld op de SEH
I.h.k.v. Centrum
Opgesteld door: Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en Spoedeisende Hulp Radboudumc

Protocol vermoeden seksueel misbruik kind
(Kind jonger dan 12 jaar, zijn beide gezaghebbende ouders geïnformeerd; kind 12‐16 jaar,
overleg met kind over informeren van beide gezaghebbende ouders; kind 16 en ouder, vraag
toestemming aan kind)
Inclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht korter dan of gelijk aan 7 dagen
Exclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht langer dan 7 dagen geleden; verwijs naar UGC‐Heyendael tel:
024—3224340 (kantooruren); fax 024‐3240057
Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
1. Secretariaat:
‐ Noteert naam patiënt
‐ Schrijft patiënt in voor SEH/ kindergeneeskunde met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden
‐ Informeert triagist
2.
‐
‐
‐
‐

SEH‐verpleegkundige:
Maakt onderzoekkamer klaar: veegschoon, gordijn, beensteunen, onderzoekslamp, kleding
Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in kamer 19
Voert triage uit
Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

3. SEH‐arts: (vraagt laag drempelig ondersteuning van kinderarts, bijvoorbeeld bij vermoeden incest
en/of partnerproblematiek)
‐ Anamnese ouders (gegevens kind, voorgeschiedenis, speciele anamnese, sociale anamnese,
gezinssamenstelling met namen en geboortedata); in verband met mogelijk studioverhoor: stel
globale vragen aan kind.
‐ Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
‐ Stelt in overleg met ouders indicatie tot raadpleging zedenpolitie, bij vermoeden
kindermishandeling overleg vertrouwensarts Veilig thuis (0800 2000)
‐ Neemt contact op met zedenpolitie (0900‐8844)
‐ Ga verder met punt 6
Aanmelding via zedenpolitie(let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
4. Secretariaat:
‐ Noteert naam patiënt
‐ Schrijft patiënt in voor SEH/ kinderinfectiologie met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden
‐ Informeert triagist
5. SEH‐verpleegkundige:
‐ Maakt onderzoekkamer klaar
‐ Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in familiekamer of
kamer 19
‐ Voert triage uit
‐ Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie
6. Voorbespreking met zedenpolitie, forensisch‐arts, SEH‐verpleegkundige, SEH‐arts in
stafkamer(kind en begeleiders wachten in familiekamer of kamer 19).
‐ Bespreekt volgorde onderzoek
‐ Aanwezigen bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH‐arts bij FMO onderzoek door FO‐arts)

7.
‐
‐
‐
8.
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Forensisch arts:
Onderzoekt letsels en legt deze vast
Sporenonderzoek
Afname swabs (standaard, chlamydia/gonorroe)
SEH‐arts:
Overlegt met kinderinfectioloog 86087/ 0612923953
Plaatst orders voor swabs, lab, urine, medicatie, consult kinderinfectioloog
Neemt anamnese af bij ouders (gegevens kind, voorgeschiedenis, speciele anamnese, sociale
anamnese, gezinssamenstelling met namen en geboortedata)
Ondersteunt forensisch arts bij FMO
Voert algemeen lichamelijk onderzoek uit
Schrijft medicatie voor
Belt Radboudapotheek om medicatie klaar te zetten
Geeft aan patiënt en ouders/begeleiders informatie over centrum CSG Gelderland‐Zuid en
‐Midden , stuurt overdrachtsformulier per fax naar centrum CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden en
mailt het naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
Geeft afsprakenformulier mee aan ouders
Documenteert in EPIC
Informeert de huisarts
Mailt MDN naar aandachtsfunctionaris KMH (kindermishandeling@radboudumc.nl)

9.
‐
‐
‐
‐

SEH‐verpleegkundige:
Pols, temp, saturatie, lengte en gewicht
Bloedafname
Opvang urine
Begeleiding kind en begeleiders

‐
‐
‐
‐
‐

Orderset seksaccident kinderen < 16 jaar na overleg met kinderinfectioloog:
(Bij alle samples een reserve afnemen zoals bij spijtserum)
Lab:
Hb, Leuko, Trombo, CRP
LDH, ALAT, Kreat
Okergele buis
HIV antigen/antistof test serologie (nulmeting)
Hepatitis B virus anti HBs serologie + hepatitis B virus serologie (nulmeting)
Hepatitis C virus serologie (nulmeting)
Luesserologie
Urine
1. Urine HCG (bij mogelijke zwangerschap)
2. Urine sperma (voor aantonen penetratie (urinesediment 14777 bellen en vragen om te kijken naar
sperma)
3. Urine PCR gele dop (cobus medium) gonorrhoe/ chlamydia (nulmeting bij verdenking misbruik
kind) voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij
kamertemperatuur.
Let op! Urine aanvullen tot tussen de twee pijlen

Uitstrijk gele dop (cobus PCR swab)
Voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.
uitstrijk vaginaal/vestibulum PCR swab gonorrhoe/ chlamydia
uitstrijk rectum PCR gonorrhoe/ chlamydia

Uitstrijk standaard witte dop (e‐swab) = banale kweek
Let op! Kweken op gonorrhoe moeten zo snel mogelijk naar medisch microbiologie (route 777)
Buiten kantooruren bewaren in koelkast of bij kamertemperatuur, overleg telefonisch met medisch
microbioloog wanneer de kweek gebracht kan worden.
uitstrijk vaginaal/vestibulum (vulva genoemd in orderset)
uitstrijk keel
uitstrijk rectum

Medicatie
PEP medicatie voor 1 maand uit schrijven
Gewicht < 35 kg en/of <12 jaar:
lopinavir/ritonavir (Kaletra) 80/20 mg/mL drank: 460/115 mg/m2/dag in 2 giften
+ zidovudine (Retrovir) 10 mg/mL drank 360 mg/m2/dag in 2 giften
+ lamivudine (Epivir) 10 mg/mL drank 8 mg/kg/dag in 2 giften.
Lichaamsoppervlak schatting o.b.v. gewicht: 5 kg = 0.3 m2; 10 kg = 0.49 m2; 15 kg = 0.65 m2; 20 kg=0.79
m2; 25 kg=0.92 m2; 30 kg=1.1 m2; 35 kg=1.2 m2.
Hepatitis
Kind < 16 jaar: (wanneer niet gevaccineerd)
Hepatitis B vaccin 20 microg HBsAg/ml; wegwerpspuit 0,5 ml
(Hep B immunoglob 100 IE/ml, totaal 8 IE/ kg alleen geïndiceerd, bij seksaccidenten waarbij de bron drager
is van hepatitis B in combinatie met een vatbare blootgestelde)
Morning after pil

Protocol vermoeden seksueel misbruik volwassene
Inclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht korter dan of gelijk aan 7 dagen
Exclusiecriteria: Seksueel geweld toegebracht langer dan 7 dagen geleden; verwijs naar UGC‐Heyendael tel:
024—3224340 (kantooruren); fax 024‐3240057 of email Toine.lagro@radboudumc.nl
Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
1.
‐
‐
‐

Secretariaat:
Noteert naam patiënt
Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden
Informeert triagist

2. SEH‐verpleegkundige:
‐ Maakt onderzoekkamer klaar: veegschoon, gordijn, beensteunen, onderzoekslamp, kleding
‐ Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in familiekamer of
kamer 19
‐ Voert triage uit
‐ Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie
3.
‐
‐
‐
‐
‐

SEH‐arts:
Neemt kort anamnese af, stelt open vragen
Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
Vraagt patiënt of deze contact wil met de zedenpolitie
Neemt contact op met zedenpolitie (0900‐8844)
Ga verder met punt 6

Aanmelding via zedenpolitie(let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
4. Secretariaat:
‐ Noteert naam patiënt
‐ Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne geneeskunde met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐
Midden
‐ Informeert triagist
5. SEH‐verpleegkundige:
‐ Maakt onderzoekkamer klaar
‐ Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in familiekamer of
kamer 19
‐ Voert triage uit
‐ Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie
6. Voorbespreking met zedenpolitie, forensisch‐arts, SEH‐verpleegkundige, SEH‐arts in stafkamer
(patiënt wacht in familiekamer of kamer 19).
‐ Bespreekt volgorde onderzoek
‐ Aanwezigen bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH‐verpl)
7.
‐
‐
‐

Forensisch arts:
Onderzoekt letsels en legt deze vast
Sporenonderzoek
Afname swabs (standaard, chlamydia/gonorroe)

8. SEH‐arts:
‐ Overlegt met infectioloog
‐ Plaatst orders voor swabs, lab, urine, medicatie, consult HIV verpleegkundige na overleg met
infectioloog
‐ Neemt anamnese af
‐ Voert algemeen lichamelijk onderzoek uit
‐ Geeft informatie over SOA risico. Bij indicatie voor PEP volgt een afspraak bij HIV‐poli; anders moet
SOA screening door huisarts of GGD gedaan worden (zie afsprakenblad).
‐ Belt Radboudapotheek om medicatie klaar te zetten
‐ Vult geweldscreening EPIC in, volgt hierbij de 5 stappen van de meldcode KNMG en noteert de
gemaakte stappen in ht EPD
‐ Voert kindcheck uit, vraagt na overleg met slachtoffer advies aan bij veilig thuis (meldt bij indicatie),
controleert of patiënt veilig naar huis kan.

‐

‐
‐
‐
‐

9.
‐
‐
‐

Geeft informatie over centrum CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden, stuurt overdrachtsformulier per
fax naar centrum CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden en mailt het naar
huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
Geeft afsprakenformulier mee
Documenteert in EPIC
Informeert de huisarts
Bij voorschrijven PEP medicatie, tevens mail sturen voor poli‐afspraak bij HIV verpleegkundigen:
Karin Grintjes, Manon Marneef
SEH‐verpleegkundige:
Pols, temp, saturatie, lengte en gewicht
Bloedafname, opvang urine
Begeleidt patiënt

Orderset seksaccident volwassen na overleg met infectioloog:
(Alle samples een reserve afnemen zoals bij spijtserum)
Lab:
Hb, Leuko, Trombo, CRP
LDH, ALAT, Kreat
Okergele buis
HIV antigen/antistof test serologie (nulmeting)
Hepatitis B virus anti HBs serologie + hepatitis B virus serologie (nulmeting)
Hepatitis C virus serologie (nulmeting)
Urine
1. Urine HCG (bij mogelijke zwangerschap)
2. Urine sperma (voor aantonen penetratie (urinesediment 14777 bellen en vragen om te kijken naar
sperma)
3. Eerstestraals urine PCR gele dop (cobus medium) gonorrhoe/ chlamydia voor analyse naar
medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.
Let op! Urine aanvullen tot tussen de twee pijlen

Uitstrijk gele dop (cobus PCR swab)
Voor analyse naar medische microbiologie route 777, buiten kantooruren bewaren bij kamertemperatuur.
uitstrijk cervix + urethra of diepe vagina (zelfswab) PCR swab gonorrhoe/ chlamydia
uitstrijk urethra PCR man
uitstrijk rectum PCR gonorrhoe/ chlamydia

Uitstrijk standaard witte dop (e‐swab) = banale kweek
Let op! Kweken op gonorrhoe moeten zo snel mogelijk (binnen 6 uur) naar medisch microbiologie (route
777)
Buiten kantooruren bewaren in koelkast of bij kamertemperatuur, overleg telefonisch met medisch
microbioloog wanneer de kweek gebracht kan worden.
uitstrijk endocervix (vrouw), urethra (man)
uitstrijk keel (bij orale penetratie)
uitstrijk rectum

Medicatie
Hepatitis
Volw: (wanneer niet gevaccineerd)
Hepatitis B vaccin 20 microg HBsAg/ml; wegwerpspuit 1 ml
(Hep B immunoglob 100 IE/ml, totaal 500 IE alleen geïndiceerd waarbij de bron drager is van hepatitis B in
combinatie met een vatbare blootgestelde (non‐responder, immuungecompromiteerd, ouder dan 50 jaar
én een hoge kans op transmissie)
Tetanusvaccin (wanneer niet gevaccineerd)
PEP medicatie voor 1 maand uit schrijven
PEP volw of > 35 kg en/ of > 12 jaar
Truvada 200/245 mg 1x dd 1 en
Dolutegravir 1x dd 50 mg
Morning after pil: isteranda 1,5 mg (levonorgestrel)

Protocol vermoeden huiselijk geweld volwassene
Zelfverwijzer of via huisarts (let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
1.
‐
‐
‐

Secretariaat:
Noteert naam patiënt
Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden
Informeert triagist

2. SEH‐verpleegkundige:
‐ Maakt onderzoekkamer klaar
‐ Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in kamer 19, bij
instabiele patiënt traumakamer
‐ Voert triage uit
‐ Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie

3.
‐
‐
‐
‐
‐

SEH‐arts:
Anamnese
Verleent wanneer geïndiceerd acute medische zorg, stelt sporen veilig.
Vraagt patiënt of deze contact wil met de politie
Neemt contact op met politie (0900‐8844)
Ga verder met punt 6

Aanmelding via politie(let op geen hand geven aan slachtoffer!!!!)
4. Secretariaat:
‐ Noteert naam patiënt
‐ Schrijft patiënt in voor SEH/ algemene interne geneeskunde met RvK: CSG Gelderland‐Zuid en ‐
Midden
‐ Informeert triagist
5. SEH‐verpleegkundige:
‐ Maakt onderzoekkamer klaar
‐ Haalt patiënt direct op bij de balie en plaatst patiënt na overleg met SEH‐arts in kamer 19, bij
instabiele patiënt traumakamer
‐ Voert triage uit
‐ Neemt aanvullende persoonsgegevens op voor registratie
6. Voorbespreking met politie, forensisch‐arts, SEH‐verpleegkundige, SEH‐arts in stafkamer
‐ Bespreekt volgorde onderzoek
‐ Aanwezigen bij forensisch medisch onderzoek (wenselijk SEH‐verpl)
7. Forensisch arts:
‐ Onderzoekt letsels en legt deze vast
‐ Sporenonderzoek
8.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

SEH‐arts:
Plaatst orders
Neemt anamnese af
Voert algemeen lichamelijk onderzoek uit
Overlegt indien nodig met specialist
Schrijft medicatie voor
Vult geweldscreening EPIC in
Voert kindcheck uit, vraagt na overleg met slachtoffer advies aan bij veilig thuis (meldt bij indicatie),
controleert of patiënt veilig naar huis kan.
Geeft informatie over centrum CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden, stuurt overdrachtsformulier per
fax naar centrum CSG Gelderland‐Zuid en ‐Midden en mailt het naar
huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
Documenteert in EPIC
Informeert de huisarts

9. SEH‐verpleegkundige:
‐ Voert geplaatste orders in EPIC uit
‐ Begeleidt patiënt

Overdrachtsformulier Spoedeisende Hulp – CSG Gelderland-Zuid en -Midden
fax-nr: 024-3240057 en huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
Radboudnummer patiënt:

Telefoonnummer:
Email:

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Geslacht:

○M ○V

Kinderen:

○ Ja ○ Nee

1. Verwijsinformatie:
Verwezen door:
□ zelfverwijzer

□politie

□huisarts

□anders, nl…………….

Tijd van melden op SEH:
○< 24 uur na doorgemaakt geweld
○ tussen 24u en 72u na doorgemaakt geweld
○ tussen 3 dagen en 7 dagen na doorgemaakt geweld
○langer dan één week na doorgemaakt geweld

2. Doorgemaakt geweld:
Huiselijk geweld:
□fysiek geweld
□psychisch geweld
□seksueel geweld binnen familie/partnerrelatie
□anders, nl……………………………..

Seksueel geweld:
□verkrachting
□aanranding
□anders, nl……………………………..

3. Politie/forensisch onderzoek
Politie betrokken:

○ja

○ nee

○ onbekend

Forensisch onderzoek verricht door GGD-arts op de SEH:

○ja

○nee

□ Folder CSG Gelderland-Zuid en -Midden uit gereikt
□ Afsprakenformulier aan patiënt mee gegeven
Toestemming
Hierbij geef ik toestemming dat voor de continuïteit van zorg relevante informatie over mijn huidige
bezoek aan de SEH wordt over gedragen aan de huisarts en het CSG Gelderland-Zuid en Midden.
Handtekening patiënt:
Datum:

en/of

Handtekening gezagvoerder:
Plaats:

Afsprakenformulier
Patientsticker:

Datum:

Ondernomen acties:
Hepatitis B
Anti-HBs-bepaling
Anti-HBc/HBsAg-bepaling
HIV
hiv (antihiv)
Controle leverfuncties
Andere SOA
syfilis (TPHA/TPPA)
Chlamydia (urine)
Gonorroe (urine)
zwangerschapstest

nulmeting

Uitslag

Plaats

1

Na 3 mnd
Na 14 dagen
Na 14 dagen

Hepatitis B vaccinatie
Na 1 maand
Na 6 maanden
Toediening hepB-Ig

1e
2e
3e
Datum:

antiHBs (na 7 maanden)

Datum:

HIV
PEP gestart op

Controle na 3 mnd
x

x
x
x

Datum:
datum:

After morning pil
Tetanusvaccinatie

O
O
O
O
O
O

O
O

1

fax naar CSG Gelderland-Zuid en -Midden, mail naar huiselijkgeweld.seh@radboudumc.nl
huisarts is geïnformeerd
mail gestuurd naar commissie Kindermishandeling
informatie naar politie/justitie/VEILIG THUIS
meldingsplichtige ziekten zijn gemeld
mail gestuurd naar HIV-poli:
Karin.grintjes@radboudumc.nl;
Manon.marneef@radboudumc.nl
verwijzing poli kinderimmunologie en infectieziekten
overig:

Ook na 6 maanden indien gestart is met PEP.

