
Aanpak 
Ouderenmishandeling  

Veilig Thuis IJsselland  

Dokter Klinkertweg 31  

8000 Zwolle  

 

Benieuwd?  

‘’Door de training heb ik geleerd dat ik niet mis zit 
met mijn gevoel’  (Daan, verzorgende) 

Een basistraining voor professionals  

In deze folder lees je informatie over de training 
’Aanpak Ouderenmishandeling’   
 
Veilig Thuis biedt ook geaccrediteerde trainingen 
op maat. Voor professionals die verplicht zijn om te 
werken met de meldcode.  
Hoe (h)erken je huiselijk geweld? Hoe maak je zor-
gen bespreekbaar? Oefen gesprekstechnieken. Ver-
diep je kennis over de achtergronden van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Zo ben jij voldoen-
de toegerust om te werken met de meldcode.  
 
En er is een training speciaal voor aandachtsfunc-
tionarissen. Tijdens deze training leer je hoe je het 
werken met de meldcode implementeert in jouw 
organisatie.  
 
Aanmelding verloopt via je leidinggevende. Vragen 
kun je stellen aan de trainers. Ze zijn bereikbaar via 
Veilig Thuis IJsselland.  



 De thema’s   

Praktische informatie  

• Een dag training  

• Van 9:00 tot 16:30 uur  

• Registerplein geaccrediteerd  

• 8-15 deelnemers  

• Kleurrijk programma met verschillende leerstijlen, 

ondersteund met film, muziek, eigen verhaal trai-

ners en (veel) praktijkvoorbeelden  

• Inclusief Reader Aanpak Ouderenmishandeling  

• Ontwikkelt op maat. Aansluitend bij jouw  

werkpraktijk  

Is deze training iets voor mij?  

Wat bereik ik hiermee?  

“Ouderenmishandeling komt echt meer voor dan ik 
dacht. Ik wil mijn collega’s hiervan bewust maken.’
    

(‘Nieske, Maatschappelijk werker Geriatrie) 

Ben je werkzaam in regio IJsselland en wil je ouderenmis-

handeling voorkomen en doorbreken?  

 

 Ja, ik wil…  

• Weten hoe het is voor ouderen en mantelzorgers   

• Weten en ervaren wat ik kan doen als professional  

• Deskundigheid uitwisselen met andere professionals 

“Een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning 
lost dit probleem niet op” 

  (Steven, wmo consulent)  

Ouderenmishandeling is al het handelen, of het 
nalaten, van degenen die in een terugkerende 
persoonlijke of professionele relatie met de ou-
dere staan. Waardoor de oudere lichamelijke en/
of psychische en/of materiële schade lijdt. En 
waarbij van de kant van de oudere sprake is van 
een vorm van gedeeltelijke of volledige afhanke-
lijkheid. Het gaat hier om ontspoorde zorg of om 
opzettelijke mishandeling.  
 

• Geestelijk geweld, zoals: vernederen, contro-
leren, eigendommen vernielen, verwaarlozen  
. 

• Lichamelijk geweld, zoals: slaan, overmatig 
medicatiegebruik, vastbinden  
. 

• Seksueel geweld, zoals: ongewenste seksuele 
handelingen, exhibitionisme  
. 

• Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, 
veranderen van testament  

Ouderenmishandeling 

 
• Je weet hoe je als professional en mens hét ver-

schil kan maken voor een oudere  
. 

• Je weet precies wat de meldcode van jou als pro-
fessional verwacht en wat je van netwerkpart-
ners kunt verwachten 

. 
• Je signaleert ouderenmishandeling en vraagt in-

dien nodig advies  
. 

• Je bent je bewust van je eigen referentiekader en 
perceptie tegenover ouderenmishandeling en 
overbelaste mantelzorg  

 

• Je weet wat jij kunt doen als je ouderenmishan-
deling  en/of overbelaste mantelzorg signaleert  

Door de bril van ouderen en mantelzorgers  
 
• Soorten, vormen en gevolgen van ouderenmis-

handeling  
• Praktijkvoorbeelden en ervaringsdeskundigheid 
• (H)erkennen van signalen en vroegsignalering  
• Wat betekent de meldcode voor ouderen?  

In de schoenen van de professional  
 
• Jouw taak en verantwoordelijkheid in de meldcode 
• Samenwerken met Veilig Thuis, de notaris en ande-

re disciplines  
• Een zorgplan maken om ouderenmishandeling te 

doorbreken  

“Een training over huiselijk geweld en werken met 
de meldcode zonder de focus op jeugd.”  

(Hetty, medewerker sociaal wijkteam) 


