Screeningsvragen 0 – 18 jaar
Signalering kindermishandeling acute fase
Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant
Om de werkwijze rondom signaleren kindermishandeling te uniformeren, zodat er een
eenduidig vangnet ontstaat voor “shoppende” ouders en mishandelde kinderen en gezien het
feit dat het veel tijd kost het SPUTOVAMO formulier van de KNMG in te vullen zijn er zes
screeningsvragen ontwikkeld.

Soort letsel/klacht passend bij verhaal en bij de leeftijd van het kind?

□ Nee

□ Ja

Persisterend hetzelfde verhaal?

□ Nee

□ Ja
Afdoende verklaring bij uitstel in hulp zoeken?

□ Nee

□ Ja
Top/teen onderzoek niet verdacht?

□ Nee

□ niet verricht

□ Ja

Verklaarbaar (ander) letsel/klacht in voorgeschiedenis?

□ Nee

□ Ja
Vader/moeder en kind: interactie adequaat?

□ Ja

Geen verdenking
kindermishandeling

□ Nee

Verdenking kindermishandeling
Verplicht SPUTOVAMO invullen
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SPUTOVAMO
Signalering kindermishandeling acute fase
Signaleringsprotocol kindermishandeling voor de spoedeisende hulp, centrale
huisartsenpost en –praktijk (KNMG-meldcode kindermishandeling)
De 9 W’s van SPUTOVAMO
1. Welk Soort letsel(s)? Kneus / steek / brand / snij / overig
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Welke Plaats?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Is dit een gebruikelijke plek voor dit soort letsels? JA / NEE )

3. Welke Uiterlijke kenmerken zijn er? Kleur, vorm, randen etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ziet het letsel er gebruikelijk uit? JA / NEE )

4. Wanneer is het ongeval gebeurd? Hoeveel Tijd geleden? ………..uur geleden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Klopt uiterlijk letsel met opgegeven ouderdom letsel? JA / NEE )

5. Wat was de Oorzaak van het ongeval? Welke verklaring wordt ervoor gegeven?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Klopt deze verklaring met soort, plaats en uiterlijk van het letsel? JA / NEE / Twijfelachtig )

6. Wie was de Veroorzaker van het ongeval?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Is de veroorzaker meegekomen

JA / NEE / N.V.T.

7. Waren er Anderen bij aanwezig? Wie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Zijn er getuigen meegekomen? JA / NEE / N.V.T. )

8. Welke Maatregelen werden genomen door ouders, opvoeders, anderen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Was de ondernomen actie adequaat? JA / NEE / Zo nee, Waarom niet?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Welke Oude letsels zijn er te zien? ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Is er gekeken naar oude letsel? JA / NEE
(Waren er oude letsels te zien? JA / NEE Zo ja, welke ? ………………………………………………………………………………

Hebt u een vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling? JA / NEE
Hebt u een vermoeden dat er sprake is van verwaarlozing? JA / NEE
Welke actie heeft u ondernomen ?
…………………………………………………………………………………………………………….
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