
 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom huiselijk geweld. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

Kijktip! 

Video over het hoe en waarom van de kennisteams binnen MEEVivenz 

 

MDA ++ Een aanpak die werkt!  

De Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en (kinder)mishandeling (MDA++) is van start! De aanpak 

heeft afgelopen jaar vorm gekregen door gesprekken met het lokale veld en de ketenpartners. Inmiddels 

zijn de criteria en het aanmeldproces helder, de vergoeding voor zorgverleners – zonder dbc- geregeld en 

gaan we starten met de eerste casussen in de MDA++ pilot. 

 

Wat is MDA++ 

In deze aanpak werken zorg, hulpverlening, politie en justitie samen om huiselijk geweld en mishandeling 

van kinderen en volwassenen te voorkomen en te stoppen. MDA++ is in Zuid-Holland Zuid een 

samenwerking van het Zorg & Veiligheidshuis ZHZ en Veilig Thuis ZHZ.  

 

MDA++ een uitwerking van de regiovisie 'Voor een toekomst zonder geweld' 

Vanuit de regiovisie 'Voor een toekomst zonder geweld' is er bestuurlijk opdracht gegeven voor de MDA++ 

aanpak. Want ook in onze regio zijn gezinnen waarbij het met de huidige ketenaanpak niet lukt het 

geweldspatroon te doorbreken. In de MDA++ pakken we structureel geweld in afhankelijkheidsrelaties aan. 

We volgen deze gezinnen intensief en langdurig om te komen tot duurzame stabiliteit.  

 

De keten geïnformeerd 

Ketenpartners, zorgaanbieders en de sociale wijkteams in de regio zijn geïnformeerd dat de aanpak van 

start is. Om een casus te kunnen aanmelden hebben zij het MDA++ aanmeldformulier en toelichting op de 

aanmeldprocedure ontvangen. Zie ook de flyer en het aanmeldformulier in de bijlage. Afgelopen week zijn 

de ketenpartners en sociale wijkteams door de voorzitters benaderd om nader kennis met elkaar te maken.  

 

Terugkoppeling voortgang pilot 

Eens per kwartaal zal een terugkoppeling volgen over de voortgang van MDA++ via het Ambtelijk Overleg 

GHNT en richting het management via het Netwerk MT/VOIT.  

 

Website en contactgegevens MDA++ 

Voor meer informatie of vragen kijk dan op de website https://www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl/voor-

professionals/mda-een-aanpak-die-werkt of mail je vraag naar: mda@veiligthuiszhz.nl.  

 

De voorzitters screenen de aanmeldingen, begeleiden het proces van MDA++ en zijn aanspreekpunt. De 

voorzitters werken op maandag en woensdag.  

 

Let op: richting gezinnen gebruiken wij de term Met Daadkracht Aanpakken. 

 

Andere vragen? Mail dan naar m.de.jager@dordrecht.nl of bel: 0610222798. 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 
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10 Feiten & fabels over seksueel misbruik (Zorg+Welzijn) 

Seksueel misbruik: een moeilijk onderwerp om te bespreken met cliënten, vinden veel professionals. Toch 

doen, zegt hulpverlener Nicole Akkermans van Blauwe Maan, een organisatie in Brabant die professionele 

hulp biedt bij seksueel misbruik. ‘De drempel om hulp te zoeken is voor veel slachtoffers nog te hoog.’ 

Lees verder -> 

 

Zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze 

kinderen en hulpverleners, heeft het Psychotraumacentrum Zuid Nederland de website www.moms.nl 

gelanceerd. 

Lees verder -> 

 

Factsheet over intieme terreur (Huiselijkgeweld.nl) 

Doel van de factsheet is om aan een breed publiek van professionals in het domein van zorg en veiligheid, 

maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportverenigingen toe te lichten wat intieme terreur is. 

Lees verder -> 

 

Victim blaming: ‘Ook sociaal werker maakt wel eens verkeerde opmerking’ (Zorg+Welzijn) 

Veel mensen buitelen over elkaar heen als John de Mol in het programma BOOS benadrukt dat slachtoffers 

van seksueel overschrijdend gedrag aan de bel moeten trekken. Maar een verkeerde opmerking bij dit soort 

casussen is algauw gemaakt, óók door sociaal werkers, zeggen experts: ‘Luisteren zonder oordeel blijft 

lastig.’ 

Lees verder -> 

 

Ouderenmishandeling nog vaak onzichtbaar: 'Veel verborgen problematiek' (Movisie) 

Op 2 februari is het congres Huiselijk Geweld. Nelleke Westerveld, senior projectleider bij Movisie, zal 

spreken over ouderenmishandeling. We stelden haar alvast vijf vragen. 

Lees verder -> 

 

Weken zonder geweld (Movisie) 

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Van 25 

november – de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen – tot en met 14 december organiseerde 

Movisie de Webinar-weken zonder geweld. 

Lees verder -> 
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Nieuwe aanpak toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag (Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd) 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op 

bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen 

als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk 

om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen. 

Lees verder -> 

 

Aanpak van mensenhandel: de stand van zaken bij gemeenten (VNG) 

In de strijd tegen mensenhandel is een van de doelen voor dit jaar dat iedere gemeente beleid op dit thema 

ontwikkelt. De VNG liet onderzoek doen naar de stand van zaken. Het aantal gemeenten dat actief is groeit, 

maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt. 

Lees verder -> 

 

Kompas helpt bij signaleren mishandeling (Nederlands Jeugdinstituut) 

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde het Kompas, een hulpmiddel voor professionals bij vermoedens 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Kompas brengt signalen, risicofactoren en beschermende 

factoren stelselmatig in kaart. Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken 

en besluiten om wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis. 

Lees verder -> 

 

Seksuele straatintimidatie in Rotterdam onverminderd groot probleem (Sociale vraagstukken) 

Vijf jaar geleden liet een grootschalig onderzoek onder Rotterdamse vrouwen zien dat veel vrouwen te 

maken hadden met ongevraagde seksuele toenaderingen door mannen. Dat ongewenste gedrag, variërend 

van het geven van complimenten tot in het nauw drijven, komt in 2020 vrijwel even vaak voor. 

Lees verder -> 

 

PTSS-behandeling kan patiënten met jeugdtrauma helpen (Universiteit Leiden) 

Volwassenen die in hun jeugd zijn misbruikt of mishandeld en daardoor kampen met een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS), kunnen veel baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt uit een studie 

waaraan 149 patiënten hebben meegedaan. Onderzoeker en promovendus Chris Hoeboer is hoopvol over 

de uitkomsten en het geboden perspectief voor mensen die kampen met ernstige klachten.  

Lees verder -> 

 

Ga het gesprek aan over shame sexting (Movisie) 

Uit onderzoek van KRO-NCRV-programma Pointer en DUO Onderwijsonderzoek en Advies blijkt dat op een 

kwart van de basisscholen online naaktfoto’s worden verspreid door leerlingen. Ieder jaar wordt een grote 

groep jongeren slachtoffer van shame sexting. 

Lees verder -> 

 

Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor sociaal professionals (Movisie) 

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het slachtoffers aanbrengt en 

anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de 

betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. Wat kun je als sociaal 

professional doen? 

Lees verder -> 
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