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ouderenmishandeling
Want niets doen is geen optie

Stappenplan
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en ontspoorde zorg
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0900 126 26 26
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Praat met cliënt en/of betrokkene
•  Leg het doel van het gesprek uit.
•  Bespreek de feiten en waarnemingen: “Ik zie dat...”
•  Nodig uit tot reageren.
•  Geef een interpretatie van wat u gezien hebt.
•  Vat samen en check of de boodschap is overgekomen.
Waarborg de veiligheid van de cliënt.

Weeg aard, ernst en risico’s op ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
•  Maak op basis van alle informatie en signalen, een afweging of er sprake is van ouderen-

mishandeling of ontspoorde zorg of een vermoeden daarvan.
•  Consulteer zo nodig het Steunpunt Huiselijk Geweld.
•  Maak gebruik van het risicotaxatie instrument als dit aanwezig is.

•  Organiseer hulp en volg de effecten, of
•  Meld bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en maak afspraken over eigen inzet.
•  Bespreek een melding eerst met de cliënt of vertegenwoordiger.
•  Maak daarna met cliënt en betrokkenen afspraken over de voortgang.

Is er sprake van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg of  
een vermoeden daarvan, dan is de organisatie verplicht dit te  
melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
•  Bespreek de melding vooraf met betrokkenen.
•  Bespreek de voortgang.

Breng de signalen zorgvuldig in kaart
•  Beschrijf wat u ziet en hoort.
•  Maak onderscheid tussen feiten en veronderstellingen.
•  Vermeld de bron.

Informeer en consulteer leiding gevende of vervanger
De leidinggevende:
•  Vraagt zo nodig advies bij het Steunpunt Huiselijk Geweld; dit kan anoniem.
•  Rapporteert steeds de bevindingen.

Collegiale consultatie
•  Overleg met een deskundige collega of aandachtsfunctionaris Ouderen mishandeling.
•   Vraag zo nodig advies bij het Steunpunt Huiselijk Geweld; dit kan anoniem.
•  Rapporteer steeds de bevindingen.
•  Spreek af wie het verder oppakt.

NEEM DIRECT CONTACT  
OP MET POLITIE!

Gepleegd in familiesfeer
Gepleegd door zorgprofessional

Gepleegd in familiesfeer
Gepleegd door zorgprofessional

Ouderenmishandeling herkennen
Ouderenmishandeling kan lichamelijk, psychisch, financieel, seksueel zijn, of verwaarlozing, 
en schending van grondrechten. Ook ‘ontspoorde zorg’ valt onder ouderenmishandeling. 
Heeft u een ‘niet pluisgevoel’ volg dan het vijfstappenplan volgens de Wet Meldcode. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen geweld gepleegd in de familiesfeer van de oudere of 
door een zorgprofessional.

Meer informatie:
www.huiselijkgeweldbrabant.nl en www.movisie.nl/ouderenmishandeling

Meldpunt ouderenmishandeling
Gepleegd in familiesfeer: Steunpunt Huiselijk Geweld, bel 0900 126 26 26 
Gepleegd door zorgprofessional: Inspectie voor de Gezondheidszorg, bel 088 12 05 050, 
vul het meldingenformulier in op www.igz.nl/ouderenmishandeling of mail naar  
ouderenmishandeling@igz.nl
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Gepleegd door zorgprofessional:
Bel 088 12 05 050, vul het meldingen formulier 
in op www.igz.nl/ouderenmishandeling of mail 
naar ouderenmishandeling@igz.nl

Gepleegd in familiesfeer:

0900 126 26 26
5 cent per minuut



Help jezelf. Help de ander.

huiselijkgeweldbrabant.nl

Signalen bij de oudere
•  Zichtbaar letsel
•  Schrikreactie of angstig  

(bijvoorbeeld bij onverwachte aanraking)
•  Onsamenhangende verklaringen over ver-

wondingen
•  Depressieve, angstige indruk
•  Onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
•  Spullen die verdwijnen
•  Weigeren van hulp of gesprekken
•  Krijgt geen gelegenheid om met  

anderen te praten
•  Onverklaarbaar geldtekort
•  Veranderd eet- en slaappatroon

Signalen bij de pleger
•  Onverschillige of juist een uiterst  

vriendelijke houding
•  Lijkt overbelast en is gespannen
•  Schelden, schreeuwen
•  Afschermen van oudere voor derden
•  Klagen over de oudere
•  Onverschillige houding naar de oudere
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Vermoedt u ouderenmishandeling of 
ontspoorde zorg? Volg de vijf stappen:

Stap 1  Signaleren
Stap 2  Consulteren
Stap 3  Bespreken
Stap 4 Afwegen
Stap 5  Beslissen


