Intersectorale en Multidisciplinaire Ondersteuning en Community
Aanpak van Familiaal geweld te Verbeteren
“IMOCAFV”
Geachte Collega,
Regelmatig verschijnen er krantenkoppen over partnergeweld of wordt onze aandacht getrokken op
mishandeling van kinderen of ouderen. De pandemie heeft het grote aandeel van psychosociale problemen
in de zorg nog meer op de voorgrond gezet.
Omgaan met de personen die familiaal geweld meemaken is niet zo eenvoudig. Vage klachten of uitingen
van chronische moeheid, depressiviteit, slapeloosheid en het hoge gebruik van psychotrope medicatie
vergen extra aandacht.
•
•

Hoe kunnen we goed signalen van geweld opvangen en samenwerken met andere hulpverleners om
spanningen en mogelijk geweld bespreekbaar te maken?
Welke afspraken voor ondersteuning zijn wenselijk met andere hulpverleners, enerzijds op de eerste
lijn (verpleegkundigen en zorgkundigen, huisartsen, apothekers, psychologen , maatschappelijk
werkers…)? Is er een referentie persoon waarmee we kunnen overleggen? Welke aanpak kunnen
onze klanten verwachten van de speciale diensten die verder in uitbouw zijn?

De huisartsenorganisatie Domus Medica, en het Vlaams Apothekers Netwerk stellen voor om de aanpak van
familiaal geweld , en met name partner geweld en ouderenmis(be)handeling af te stemmen met
verpleegkundigen en zorgkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen op de eerste lijn om beter
samen te werken in de strijd tegen familiaal geweld. Dit project wordt gesteund door het EBM
practicenetwerk.
Niemand kan de vele aspecten van geweld alleen aan, maar als verpleegkundige of zorgkundige kan je zeker
een eerste aanzet geven die samen met andere hulpverleners wordt opgenomen.
Een multidisciplinaire vorming en ontwikkeling van een consensus over samenwerking worden
voorgesteld in het IMOCAFV project dat loopt vanaf nu tot midden 2023.
Een multidisciplinaire online e-learning rond partner geweld en ouderenmis(be)handeling en toegang tot
een webinar met multidisciplinaire vorming worden via een aantal eerstelijnszones reeds verdeeld.
Daarnaast is de opzet gepland van een Vlaamse consensus-procedure om mogelijkheden en beperkingen
van elke zorgsetting en de onderlinge communicatie en doorverwijzing te bespreken.
Daartoe worden momenteel ideeën ingezameld in tien korte vragen online in een aantal eerstelijnszones.
Een gespreksgroep over samenwerking is gepland in deze pilootzones via een lokaal overleg in juni.

Wij vragen je medewerking voor dit project en om deze nota binnen uw netwerk en leden zo breed mogelijk
te verspreiden. binnen uw leden.
Verdere informatie en vraagstelling vind je hierover in volgende link waarmee u uw interesse kunt kenbaar
maken: https://fs10.formsite.com/FAMVIOLENCE/NG/index.htm
Geïnteresseerden vinden ook de specifieke informatie bij hun eerstelijnszone voor de lokale bijeenkomsten.
Indien men geïnteresseerd is voor het overleg op Vlaams niveau wordt men na doorgeven van een email
persoonlijk uitgenodigd via ons. Indien er bredere interesse is er een bredere najaar-bijeenkomst .
Per beroepsgroep wordt feedback gegeven in de zomer om tot een brede consensus te komen via
herformulering van de standpunten (‘Delphi aanpak’).
Collega’s die samen met huisartsen en verpleegkundigen op Vlaams niveau eind augustus of begin
september in overleg willen gaan kunnen direct met ons direct contact opnemen.
Per actieve eerstelijnszone (lijst in bijlage) wordt ook een vertegenwoordiger van de verpleegkundigen
gezocht die een extra verdiepende vorming kan krijgen om als referent in de toekomst collega’s die hierover
vragen krijgen te ondersteunen. Geïnteresseerden buiten de actieve eerstelijnszones zijn zeker ook welkom
en kunnen zich rechtstreeks bij ons melden.
Meer informatie kunt u bekomen door mailen naar imocafv@gmail.com met cc. aan
Charlotte.sercu@domusmedica.be.
Wij appreciëren bijzonder de tijd die u hiervoor wil vrij maken en die de rol van uw leden in een
patiëntgerichte familiale zorg ten goede zal komen
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Lijst van momenteel betrokken eerstelijnszones:
•
•
•
•
•
•

West Hoek en Westkust en Polder (West-Vlaanderen)
Scheldekracht (Oost-Vlaanderen). CAW Oost Vlaanderen en VLOCO. Aalst en Dender toonden ook
interesse in Oost Vlaanderen
Noord Antwerpen (FJC Antwerpen)
Klein Brabant Vaartland (FJC Mechelen)
FJC de Kempen en de Welzijnsraad de Kempen toonden interesse in het bijzonder in de zones
Kempenland , Midden-Kempen en Baldemore (definitieve afspraken worden binnenkort gemaakt)
ZO Hageland is nog in bespreking (CAW Vlaams Brabant Oost)

