
VOOR OUDERS INFORMATIE OVER HET LECK 

CMYK

PANTONE
573

 

WAT IS HET LECK? 
Het LECK is het Landelijk Expertise Centrum 
Kindermishandeling.

VOOR WIE IS HET LECK BEDOELD? 
Het LECK is bedoeld voor artsen. Zij kunnen 
advies bij ons vragen als zij vermoeden dat een 
kind te maken heeft met kindermishandeling. Alle 
soorten artsen kunnen bij het LECK terecht. Zoals: 
kinderartsen, vertrouwensartsen, huisartsen, 
chirurgen en artsen van de spoedeisende hulp. 
Als ouder kunt u zelf geen contact opnemen 
met het LECK.

WAT DOET HET LECK PRECIES? 
Als een arts vermoedt dat een kind te maken 
heeft met kindermishandeling, dan kan deze 
arts advies vragen aan het LECK. Bij het LECK 
beantwoorden we vragen van de arts en kijken 
we naar foto’s van het letsel van het kind. Met 
letsel bedoelen we: wonden, botbreuken, blauwe 
plekken, littekens, hersenschade en andere 
verwondingen. We proberen duidelijk te krijgen 
wat er precies is gebeurd. Is het kind ziek, heeft 
het een ongeluk gehad of heeft het te maken met 
kindermishandeling?

HOE DOET HET LECK DIT?
Artsen kunnen dag en nacht bellen met het 
LECK om vragen te stellen. Ook kunnen ze foto’s 
van de verwondingen naar ons sturen, zodat 
gespecialiseerde artsen van het LECK mee kunnen 
kijken. Als eerste verzamelt de kinderarts van 
het LECK alle informatie en bekijkt de foto’s. 
Dit doet hij/zij samen met een forensisch arts 
van het LECK. Er wordt goed nagedacht over 
of het letsel komt door een ziekte, een ongeluk 
of door kindermishandeling. Hierbij gebruiken we 
zoveel mogelijk wetenschappelijke literatuur.  

De uitkomst bespreken we met de arts die de 
vraag heeft gesteld. De arts krijgt van ons ook 
een brief met daarin advies. De arts voegt deze 
brief toe aan het dossier van het kind. Elke 
week komen alle LECK-artsen bij elkaar om de 
binnengekomen vragen met elkaar te bespreken.
Goed om te weten: De naam en de geboortedatum 
van het kind worden niet aan het LECK door-
gegeven. En het kind zelf hoeft ook niet naar 
het LECK toe. 
 
RADIOLOGISCH ONDERZOEK
Soms is het nodig dat een radiologisch onderzoek 
nog een keer extra bekeken wordt. Een radiologisch 
onderzoek is bijvoorbeeld een röntgenfoto of een 
scan van het lichaam. Als het nodig is dat er nog 
een extra gespecialiseerde kinderradioloog naar 
kijkt, dan moet u daar als ouder(s) toestemming 
voor geven. Het ziekenhuis waar de beoordeling 
wordt gedaan registreert dit namelijk. Om toe-
stemming te geven, vult u een formulier in. 
Dit formulier krijgt u van de arts.

WIE WERKEN ER VOOR HET LECK? 
Er werken gespecialiseerde kinderartsen 
voor het LECK. Deze artsen werken vanuit 
drie ziekenhuizen: Amsterdam UMC, 
Rotterdam Erasmus MC en Utrecht Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Ook werken er gespecialiseerde 
forensisch artsen van het NFI (Nederlands 
Forensisch Instituut) en gespecialiseerde 
kinderradiologen. Een forensisch arts is een 
arts die veel weet van manieren waarop letsel 
kan ontstaan en hoe het er dan uitziet.  

WAT VINDEN WE BELANGRIJK 
BIJ HET LECK?
Bij ons staan kinderen voorop. Wij vinden het 
belangrijk dat zij veilig zijn.


