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Shortcard stappenplan bij ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 

 

 1. Signaleren 
 

 2. Consulteren 
 

 3. Informatie verzamelen en bespreken 
 

 4. Afwegen 
 

 5. Beslissen, actie en melden 
 

 6. Evaluatie en nazorg 
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Beleid ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 

 
 

Inleiding 

 

Ouderenmishandeling komt voor bij minstens één op de twintig ouderen. Dit aantal zal alleen 

maar toenemen. Het komt voor binnen de gezinssituatie, maar ook in relaties met 

beroepskrachten. Meestal is de oudere afhankelijk van degene die mishandelt. 

De mishandeling kan komen vanuit actief  of passief gedrag, opzettelijk zijn of als gevolg van 

overbelasting. Dan wordt gesproken over ontspoorde zorg. 

 

Verantwoordelijkheden 

 

Vanuit de maatschappij en de overheid is er steeds meer aandacht voor ouderenmishandeling. 

Bij mishandeling in de huiselijke kring is er sprake van een verplichte meldcode: als zich een 

situatie voordoet zijn hulpverleners/organisaties verplicht een aantal stappen te doorlopen. Op 1 

juli 2013 is de meldcode ingegaan. 

In het geval van mishandeling door professionals is een meldplicht van toepassing. 

Deze melding gaat binnen Sint Franciscus via de directie, na te zijn geinfomeerd door de 

aandachts-functionaris. 

Prezo prestatie V 2.4, preventiebeleid en veiligheid, hangt samen met dit onderwerp. 

Er is gebruik gemaakt van de richtlijn ouderenmishandeling van www.zorgvoorkennis.nl  

 

Werkwijze 

 

Als er signalen zijn van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg is het belangrijk dit zo feitelijk 

mogelijk op te schrijven. Schrijf het zoveel mogelijk op waar het gelezen kan worden 

(zorgleefplan). Overweeg wel goed of dit consequenties kan hebben voor de cliënt.  

Bespreek signalen ook altijd met de aandachts-functionaris ouderenmishandeling: de 

teamleider. 

Zo nodig worden de specialist ouderen geneeskunde of de huisarts betrokken. 

 

Slachtoffers van ouderenmishandeling, hun naasten, professionals, alsook bestuurders, kunnen 

bij het meldpunt ouderenmishandeling in de zorg van de IGZ melding maken van mishandeling 

gepleegd door medewerkers in de zorg. 

Als er sprake is van ontspoorde zorg is er geen verplichting tot melding (aan het steunpunt 

huiselijk geweld). 

 

Een stappenplan kan helpen de juiste stappen te zetten bij vermoeden van mishandeling. 

Stap 1 Signaleren: breng de signalen zorgvuldig in kaart 

 

 Sta open voor signalen, beschrijf wat je ziet en hoort 

 Zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij (maak onderscheid tussen 

feiten en veronderstellingen) 

 Maak een kleine inventarisatie van de huidige hulpverlening 

http://www.zorgvoorkennis.nl/
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 Hoe is de gezinssituatie? Wat is er aan de hand? 

 Beoordeel de situatie, schat het acute risico in. 

 Stel vragen, uit je bezorgdheid (gebruik het woord mishandeling of geweld niet) 

 

Stap 2 Consulteren: collegiaal overleg 

 

 Bespreek het onderbouwde vermoeden evt met een collega, en maak melding bij de 

aandachts-functionaris (=teamleider) 

 Er kan (anoniem) advies gevraagd worden bij het steunpunt huiselijk geweld 

 Rapporteer steeds de bevindingen 

 Spreek af wie een en ander verder oppakt 

 Houdt contact met de betrokkenen 

 

Stap 3 Informatie verzamelen en bespreken 

 

 Onderzoek de situatie: observeer, rapporteer en houd de frequentie bij 

 Luister goed naar het slachtoffer en pleger: neutraal en feitelijk 

 Let op lichaamstaal en ben geduldig 

 Check of er andere hulpverleners komen en wat zij weten/vermoeden 

 Ga het gesprek aan met de cliënt en/of betrokkene(n) 

 Leg het doel van het gesprek uit en bespreek de feiten en waarnemingen 

 Nodig uit tot reageren 

 Geef een interpretatie van wat je gezien hebt 

 Vat samen en check of de boodschap is overgekomen 

Waarborg de veiligheid van de cliënt 

 

Stap 4 Afwegen: 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 

ouderenmishandeling of ontspoorde zorg of een vermoeden daarvan 

 Consulteer zo nodig het steunpunt huiselijk geweld 

 

Er zijn 3 verschillende situaties mogelijk: 

A: er is géén sprake van mishandeling/er blijft twijfel over mishandeling bestaan 

B: er is sprake van mishandeling maar betrokkenen willen géén hulp 

C: er is sprake van mishandeling en betrokkenen willen hulp 

 

Stap 5 Beslissen, actie en melden 

 

Gepleegd in familiesfeer 

 Bij ja: organiseer hulp en volg de effecten 

 Bij nee: meld bij steunpunt huiselijk geweld en maak afspraken over eigen inzet 

 Bespreek een melding altijd met de cliënt  

 Maak afspraken over de voortgang 



   

Titel: beleid ouderenmishandeling en ontspoorde zorg Akkoord CR d.d.: 11 mei 2017 

Proceseigenaar: MT Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 22 mei 2017 Pagina 4 van 8 

 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

Gepleegd door zorgprofessional 

Is er sprake van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg of vermoeden daarvan door een 

zorgprofessional, dan is de organisatie verplicht om dit te melden bij de inspectie voor de 

gezondheidszorg (via meldpunt ouderenmishandeling). Dit kan echter ook een calamiteit zijn en 

moet dan als zodanig worden gemeld. Dit verloopt via de directie. 

 Bespreek de melding vooraf met de betrokkenen 

 Bespreek de voortgang 

 

Gepleegd door medebewoner 

Mishandeling door een medebewoner moet bij de inspectie gemeld worden als een calamiteit. 

Dit gebeurt door de directie. 

 

Acties  

 Besluit wie welke actie gaat ondernemen 

 Overleg eventueel met andere betrokken hulpverleners 

 

Situatie A: er is géén sprake van mishandeling/er blijft twijfel  bestaan over mishandeling 

 Schakel zo nodig ander hulp in 

 Blijf alert 

 Bij twijfel: ga door met verzamelen van informatie, herhaal (delen) van het onderzoek 

Situatie B: er is sprake van mishandeling maar betrokkenen willen géén hulp 

 Cliënten die slachtoffer zijn van geweld, zijn vaak afhankelijk van de pleger. Dat maakt 

de aanpak lastig. 

 Blijf, indien mogelijk, contact houden 

 Geef een telefoonnummer dat bereikbaar is 

 Zorg voor een vangnet 

 Informeer de arts zodat deze ook alert is 

Situatie C: er is sprake van mishandeling en de betrokkenen willen hulp 

 De omstandigheden die kunnen leiden tot geweld bij een slachtoffer zijn zeer 

uiteenlopend. De hulp die nodig is dus ook. Afhankelijk van de situatie, de vorm van 

geweld en de ernst van de situatie wordt hulp ingeschakeld. Spreek duidelijk af wie wat 

doet. Let op veiligheid van de cliënt.  

 

Stap 6 Evaluatie en nazorg 

 

Belangrijke aandachtspunten in de evaluatie zijn: 

 Zijn de vermoedens voldoende onderbouwd? 

 Is het stappenplan “op maat” uitgevoerd? 

 Hoe verliep de besluitvorming voor wat betreft de uitvoering van de verschillende 

stappen? 

 Is de cliënt zorgvuldig en doortastend benaderd? 

 Waren de betrokkenen gesprekstechnisch voldoende uitgerust? 

 Wat waren (in het algemeen) de knelpunten? 
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 Sta ook stil bij de emoties van de medewerker 

 

Niet te snel afsluiten! 

 

Ook als er een redelijke oplossing lijkt te zijn, is het zaak de casus in de gaten te houden. Bij 

afsluiten, laten weten aan betrokken hulpverleners. Vraag hen opnieuw contact op te nemen als 

het opnieuw mis dreigt te gaan. Schakel (sociaal) net werk in om de casus in de gaten te 

houden. 
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Bijlage 
 

Wat is ouderenmishandeling 

 

Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen waardoor  de oudere persoon 

lijdt. Dit lijden kan lichamelijk of psychisch zijn, maar ook materiaal. De pleger heeft een 

persoonlijke of professionele relatie met het slachtoffer, bijvoorbeeld als mantelzorger of 

hulpverlener. Van de kan de van de oudere is er sprake van een vorm van afhankelijkheid. 

We onderscheiden zes vormen van ouderenmishandeling, die vaak naast elkaar voorkomen. 

 

Lichamelijke mishandeling 

Blauwe plekke, schrammen, zwellingen, fracturen of brandplekken: deze symptomen kunnen 

het gevolg zijn van lichamelijke mishandeling. Soms worden ouderen vastgebonden aan een 

stoel of bed. Er zijn dan striemen aan polsen of enkels zichtbaar. Een minder zichtbare vorm 

van lichamelijke mishandeling is het geven van te weinig of juist teveel medicatie. 

 

Psychische mishandeling 

Bij psychische mishandeling is er sprake van treiteren, sarren, dreigementen, valse 

beschuldigingen, beledigingen of bevelen. Bij de oudere leidt dit vaak tot gevoelens van angst, 

woede, verdriet, verwardheid of apathie. 

 

Verwaarlozing 

Lichamelijke verwaarlozing kan blijken uit ondervoeding, slechte hygiëne of wonden als gevolg 

van doorliggen. Als het om zelfverwaarlozing gaat kun je niet anders dan de levensstijl 

aanvaarden, zolang deze niet levensbedreigend is. 

Wanneer de geestelijke behoeften van ouderen worden genegeerd, zoals de behoefte aan 

aandacht, liefde en ondersteuning, spreken we van psychische verwaarlozing. 

 

Financiële uitbuiting 

Bij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het stelen of profiteren van bezittingen die 

ouderen hebben. Te denken valt aan diefstal van geld, juwelen en andere waardevolle spullen, 

aan gebruik van eigendommen zonder toestemming van de oudere, en aan gedwongen 

testamentsverandering. Ook iemand financieel kort houden is een vorm van uitbuiting. 

 

Seksueel misbruik 

Ouderen kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, zoals betasten van het lichaam, 

verkrachting, exhibitionisme. 

 

Schending van de rechten 

Hiervan is sprake wanneer de rechten van de ouderen, zoals het recht op privacy, vrijheid, en 

zelfbeschikking, worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door post achter te houden, bezoekers weg te 

sturen en de oudere te verhinderen het huis te verlaten. 
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Ouderenmishandeling in het verpleeghuis 

 

Specialist Ouderen Geneeskunde Ellis Bardelmeijer presenteerde haar onderzoek 

“Ouderenmishandeling in het verpleeghuis”. Aan het onderzoek deden 484 collega’s mee. Vier 

van de tien hadden in de twee voorafgaande jaren te maken gehad met ouderenmishandeling, 

In 55% van de gevallen ging het om lichamelijke mishandeling als slaan of knijpen. Bij 43% 

betrof het psychische over verbale mishandeling. Volgens de artsen ging in 43% van de 

gevallen het verzorgend personeel over de schreef. Uit het onderzoek bleek dat hoe complexer 

de zorg voor de cliënten is, hoe vaker de zorg ontspoort. 

Ouderenmishandeling komt het meest voor op een psychogeriatrische afdeling, maar ook zeker 

in de thuissituatie waar de oudere voor zorg afhankelijk is van mantelzorg of professionals. 

 

Risicofactoren voor oudermishandeling bij de oudere 

 

- Toenemende afhankelijkheid: een toenemende afhankelijkheid van zorg door lichamelijk 

en geestelijke achteruitgang. De afhankelijkheid kan ook van financiële of emotionele 

aard zijn. 

- Familiegeschiedenis: gewelddadig met elkaar omgaan kan van generatie op generatie 

worden overgedragen. 

- Ingrijpende voorvallen: er is stress ontstaan door een verhuizing, de dood van een 

geliefd persoon, verlies van een baan of scheiding van een huisgenoot. Er kan sprake 

zijn van financiële nood. 

- Isolement: het slachtoffer heeft weinig contact met de buitenwereld. 

 

Risicofactoren bij de pleger 

 

- Afhankelijkheid: de pleger kan afhankelijk zijn van het slachtoffer, bijvoorbeeld voor 

huisvesting, sociale contacten of inkomen. 

- Overbelasting: de zorg is teveel geworden of de zorgbehoefte is groter dan de 

mantelzorger of hulpverlener kan bieden. Ook kan de pleger te kampen hebben met 

langdurige werkloosheid, moeilijkheden op het werk, relatieproblemen of schulden. 

- Psychische gesteldheid: de pleger kan psychiatrische problemen of 

ontwikkelingsstoornissen hebben. Alcoholisme, drugs- en gokverslaving vergroot het 

risico van mishandeling. 

 

Hoe kun je ouderenmishandeling herkennen? 

 

Signalen: 

- Zichtbaar letsel. 

- De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor 

lichamelijke verwondingen. 

- De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere. 
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- De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting. 

- Er wordt gescholden en geschreeuw in aanwezigheid van arts of hulpverlener. 

- De oudere maakt een depressieve, angstige indruk. 

- De oudere geeft aan dat er veel mis is, maar wil er niet over praten. 

- De oudere ziet er onverzorgd uit en/of de huishouding is verwaarloosd. 

- Veranderd eet- en slaappatroon van de oudere. 

- Er verdwijnen spullen en geld van de oudere. 

- De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten. 

- De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden. 

- Er is een toenemend aantal schuldeisers. 

- De koelkast is leeg. 

 

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat signaleren in sommige situaties voor 

bepaalde personen erg moeilijk is. Het betreft immers gevoelige informatie waar vaak liever niet 

over gepraat wordt. Ook is het een feit dat de ene persoon sneller signaleert dan de andere, en 

dat de één gevoeliger is voor signalen dan de ander. 

Wat zeker duidelijk is, is dat kennis van gevoeligheid bij de hulpverlener nodig is. 

 


