
Veilig thuis voor het jonge kind 
 

 
 
Op 14 april gaan we in op Veilig thuis voor het jonge kind. Experts brengen in 
beeld hoe de situatie er in (Zuid-)Limburg voor staat en of we in staat zijn signalen 
van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld en sexting tijdig op te 
sporen. Ook het cliëntenperspectief komt aanbod en de lange termijn gevolgen. 
Centraal staat de vraag: welk onderzoek is nodig om erger te voorkomen, geweld 
te stoppen, professionele samenwerking te evalueren en effecten te meten en 
betekenis te geven?  
 

 
 
 
 
 

Refereerbijeenkomsten voor wetenschappers, beleidsmedewerkers, gemeenten 
en professionals in de (publieke) gezondheidszorg 

Waar 
Novotel Maastricht, Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht 

 

Wanneer  
Donderdag 14 april 2016 van 17.30 tot 21.30 uur 
 

 

Programma 
17.30 - 18.30 uur   Ontvangst met soep, broodjesbuffet en verse jus d’orange 
 
18.30 - 18.35 uur   Welkom 
 prof.dr.ir. Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats 
 
18.35 - 19.00 uur   Kindermishandeling in Zuid-Limburg: omvang, ernst en risico’s  
 dr. Thea van Zeben-van der Aa, kinderarts-sociale pediatrie en coördinator 
 mishandeling MUMC+ 
 
19.00 - 19.25 uur   Het hoofd boven water houden   
 drs. Marie-José Theunissen, jeugdarts/science practitioner GGD Brabant 
 Zuidoost 
      
19.25 - 19.50 uur   Traumatisering in de vroege jeugd: getekend voor het leven? 
 Nathalie Hexspoor, zelfstandig herstelcoach en adviseur/trainer, 
 ervaringsdeskundige 
 
19.50 - 20.15 uur   Trends in zedenland met name sexting en alcoholgebruik 
 dhr. Lei Seuren operationeel specialist zeden, Dienst Regionale Recherche,  
 Team zeden 
 
20.15 - 21.00 uur   Paneldiscussie met bovengenoemde sprekers, het Heerlense Collectief Tegen 
 Kindermishandeling en ambassadeurs van de Limburgse Beweging Tegen 
 Kindermishandeling  
 
21.00 - 21.30 uur  Afsluiting met borrel  
 
 
Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen? Laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 12 april a.s. weten. 
Mail uw aanmelding naar kyra.ubaghs@ggdzl.nl. Het secretariaat van de Academische Werkplaats Limburg is 
tevens bereikbaar op T 046 - 850 55 05 (maandag, dinsdag, donderdag).  
 

Accreditatie voor deze refereerbijeenkomst is aangevraagd: ABAN, KAMG, NVMM,  
AbSg, NVAVG, Verenso, AJN, V&VN 

Wanneer u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, vermeld a.u.b. uw BIG-nummer bij aanmelding 


