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Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling 

Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk jaar 
1 op de 20 ouderen wordt mishandeld door partner, familie, huisvrienden of 
zorgverleners. Om ouderenmishandeling aan te pakken, is een goed beeld 
nodig van de kennis en houding ten opzichte van dit onderwerp bij professio-
nals, vrijwilligers en sleutelfiguren die met ouderen werken.

Hoe staat het eind 2014 met de ontwikkelingen op het gebied van (de aanpak 
van) ouderenmishandeling in de regio Gelderland-Zuid? In deze brochure doen wij 
verslag van de tussenmeting van de Barometer Ouderenmishandeling. Deze tus-
senmeting volgt op de nulmeting die bij de start van het project in januari 2014 
plaatsvond en die in 2015 gevolgd zal worden door een eindmeting in de regio 
Gelderland-Zuid. 

Eind 2013 is GGD Gelderland-Zuid gestart met het project ‘Ouderen in vei-
lige handen Gelderland-Zuid’. Het project wordt uitgevoerd met onder andere 
zorg- en welzijnsorganisaties, Moviera, het Meldpunt Bijzondere Zorg, vrijwilli-
gersorganisaties en de gemeenten. Op de website http://www.ouderenmishande-
linggelderlandzuid.nl leest u alle informatie over het project. 

Om een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling in de regio te onder-
steunen en verstevigen, heeft de GGD namens de stuurgroep ‘Ouderen in veilige 
handen regio Gelderland-Zuid’ het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een digitale 
enquête uit te zetten. Deze Barometer Ouderenmishandeling is eerder in 2013 
voor de gemeente Amsterdam ontwikkeld. De Barometer maakt inzichtelijk hoe 
vaak betrokken organisaties en professionals te maken krijgen met verscheidene 
vormen van ouderenmishandeling, en welke signalen zij tegenkomen. Ook is er 
aandacht voor de kansen en knelpunten die betrokkenen zien bij een gezamen-
lijke aanpak.

Opzet van het onderzoek
In december 2013 en januari 2014 is de nulmeting van de Barometer Ouderenmishan-
deling uitgevoerd in de regio Gelderland-Zuid. In de maanden oktober en november 
van 2014 is de vragenlijst voor de tweede keer uitgestuurd (de tussenmeting). Het 
was mogelijk dat respondenten voor het eerst werden benaderd de vragenlijst in te 
vullen, of dat zij dat al eerder tijdens de nulmeting hadden gedaan. 

Voor de tussenmeting zijn via de GGD Gelderland-Zuid e-mailadressen verzameld 
van 2956 professionals en vrijwilligers in zorg- en welzijnsinstellingen. Net als in 
de nulmeting is ook aan een aantal sleutelfiguren binnen organisaties gevraagd 
om de oproep tot het invullen van de enquête intern door te sturen. Hierdoor 
kunnen we niet exact zeggen hoeveel respondenten de oproep tot deelname aan 
de Barometer hebben ontvangen. Van de aangeschreven organisaties hebben 322 
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personen de vragenlijst ingevuld. De organisaties zijn ingedeeld in de volgende 
categorieën: Thuiszorg (143), Intramurale zorg (84), Welzijn/mantelzorg/vrij-
willigers (36), Ouderenbonden (26) en Overige organisaties, zoals de GGD (33). 
De meerderheid (75%) vulde de Barometer voor het eerst in; anderen deden dat 
voor een tweede keer (25%). De meeste respondenten (85%) verrichten betaald 
werk; overigen doen vrijwilligerswerk (15%). Van alle respondenten komt ruim 93 
procent zelf in direct contact met ouderen bij de uitvoering van hun functie.

Vergelijking met de nulmeting
Aan deze tussenmeting deden aanzienlijk minder mensen (322 respondenten) mee 
dan aan de nulmeting (843 respondenten). Vijfenzeventig procent van de respon-
denten vulde de Barometer voor de eerste keer in; slechts een kwart deed dat voor 
de tweede maal. De GGD Gelderland-Zuid deed de eerste keer grote inspanningen 
om de Barometer Ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Dit heeft 
de eerste keer geleid tot een hoge respons. De partners in het project hebben 
aangegeven dat mensen in de drukte van veranderende wet- en regelgeving (bijv. 
voor de wijkverpleging, rondom de transitie, etc.) meer prioriteit geven aan andere 
zaken dan het thema ouderenmishandeling. Dat biedt een verklaring voor de lagere 
respons bij de tussenmeting. 

Het verschil in de respons tussen de twee metingen maakt het lastig deze met 
elkaar te vergelijken. Omdat slechts een kwart van de respondenten de Barometer  
twee keer heeft ingevuld, doen we in deze brochure vooral verslag van de resul-
taten van de tussenmeting. Om toch ontwikkelingen te kunnen laten zien, hebben 
we in de grafieken de resultaten van de twee metingen weergegeven. Er zijn op 
hoofdlijnen enkele verschillen te duiden. Ten eerste lijken respondenten die de 
tussenmeting van de Barometer invulden zich meer bewust te zijn van het thema 
ouderenmishandeling. Zo noemden zij dat ouderenmishandeling ook door familie-
leden kan worden gepleegd en werd financiële uitbuiting als verschijningsvorm van 
ouderenmishandeling gerapporteerd. Ook meldde een groot deel van hen dat er in 
de eigen organisatie met een werkdefinitie van ouderenmishandeling wordt gewerkt 
en dat zij daarvan op de hoogte zijn. Ten tweede rapporteren de respondenten van 
de tussenmeting dat zij goed weten wat te doen bij signalen van ouderenmishande-
ling. Zo was een derde van de respondenten bij de nulmeting bekend met de inhoud 
van de Meldcode, en gaat het bij de tussenmeting om bijna de helft van de respon-
denten. 

• De sterke terugloop in het aantal respondenten laat zien 
dat voor het verkrijgen van een hoge respons het nodig 
is om het belang van het invullen van de Barometer veel-
vuldig en dichtbij de werkvloer onder de aandacht te 
brengen. Daarnaast is de lagere respons te wijten aan de 
(extra) drukte die professionals ervaren in de aanloop naar 
de grote veranderingen in de zorg per 1 januari 2015.

• De zeggingskracht van de Barometer Ouderenmishande-
ling met betrekking tot effecten van het project ‘Ouderen 
in veilige handen Gelderland-Zuid’ neemt toe naar mate 
meer personen de Barometer Ouderenmishandeling meer-
maals invullen.
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I. Bewustzijn

Hoe kijken respondenten van de Barometer tegen ouderen-
mishandeling aan?
In de Barometer kregen de respondenten een aantal stellingen voorgelegd die 
betrekking hebben op hoe zijzelf en hun organisatie omgaan met het thema 
ouderenmishandeling. 

De ruime meerderheid (89%) acht het formuleren van specifiek beleid rondom 
ouderenmishandeling door lokale organisaties van belang. Zestig procent van de 
respondenten ziet de urgentie in van een lokale aanpak in de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Ongeveer driekwart pleit voor meer of intensievere samenwer-
king tussen lokale organisaties om zo ouderenmishandeling tegen te gaan.

Voor ruim vier van de tien respondenten heeft ouderenmishandeling een hoge prio-
riteit bij de uitvoering van hun (vrijwilligers)werk. Volgens een kwart van de respon-
denten van de Barometer is er in de eigen organisatie onvoldoende deskundigheid 
aanwezig op het gebied van ouderenmishandeling. Bij veertien procent van de res-
pondenten ontbreekt het naar eigen zeggen aan voldoende kennis om ouderenmis-
handeling te kunnen signaleren. Ruim zestig procent beschikt wel over deze kennis. 

Wat verstaat men onder ouderenmishandeling?
In een open vraag is de respondenten van de Barometer gevraagd te omschrijven 
waar men aan denkt bij ouderenmishandeling. Zij benoemen vooral lichamelijke 
en psychische mishandeling. Daarna zijn verwaarlozing en financiële uitbuiting 
veel genoemde vormen van ouderenmishandeling. Seksueel misbruik wordt door 
een enkeling genoemd. Veel respondenten kunnen goed onder woorden brengen 
wat zij onder ouderenmishandeling verstaan en kennen verschillende verschij-
ningsvormen: 
“Aan verbaal en fysiek geweld maar ook het ontzeggen van middelen. Bij dat 
laatste denk ik aan vormen van verwaarlozing waarbij bijvoorbeeld de familie 
zeggenschap heeft over de financiën en bijvoorbeeld geen maaltijden of nieuwe 
panty’s aanschaft”. Men noemt dat er vooral sprake is van ouderenmishandeling 
wanneer de oudere afhankelijk is van zorg of in een kwetsbare positie verkeert.
Het perspectief van de hulpverleningsrelatie met de oudere staat centraal in de 
omschrijvingen van ouderenmishandeling die de respondenten geven. Een respon-
dent: “Ouderenmishandeling kan dagelijks voorkomen en uit zich bijvoorbeeld in 
schreeuwen, hardhandig aankleden, alleen op een kamer laten zitten, slaan als 
een bewoner het bij jou doet”. Naast mishandeling door professionals noemen de 

• Een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling in de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid is van belang. Intensievere samenwerking tussen lokale 
organisaties is hiervoor nodig.

• Zes op de tien respondenten zegt voldoende kennis te hebben om oude-
renmishandeling te kunnen signaleren. Een klein deel van de respondenten 
heeft behoefte aan meer kennis en deskundigheid over signalering van 
ouderenmishandeling. 
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Van de respondenten geeft bijna zestig procent aan dat 
er in de organisatie gewerkt wordt met een bepaalde 
definitie of omschrijving van ouderenmishandeling. De 
meesten van hen weten ook hoe deze werkdefinitie 
luidt. Ongeveer een kwart van de respondenten zegt 
niet te weten of er in de eigen organisatie met een 
definitie of omschrijving van ouderenmishandeling 
gewerkt wordt. Professionals en vrijwilligers van wel-
zijnsorganisaties en mantelzorgers/vrijwilligers (64%) 
en die werken in de intramurale zorg (52%) zijn verge-
leken met de rest van de deelnemende organisaties het 
beste op de hoogte van de definitie waarmee gewerkt 
wordt. Zes op de tien vrijwilligers van de Ouderenbon-
den zeggen dat er naar hun weten geen werkdefinitie 
van ouderenmishandeling gehanteerd wordt in hun 
organisatie. Verder zien we dat vooral medewerkers in 
de thuiszorg (36%) niet weten of er in de organisatie 
gewerkt wordt met een bepaalde definitie, meer dan 
bij de rest van de respondenten.
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respondenten ook vaker mishandeling of verwaarlozing door familie of anderen 
in de leefomgeving van de oudere: “Als kinderen misbruik maken van geld van 
hun ouders, of niet om kijken naar hun vader of moeder en hen zo laten ver-
eenzamen. Of niet zorgen voor voldoende voeding in huis als de oudere hiervoor 
afhankelijk is van anderen, en bij 30 graden warmte geen frisdrank of melk in 
huis”. De respondenten van de Barometer noemen in mindere mate dat ouderen-
mishandeling ook door de partner of door andere bewoners kan worden gepleegd.
Slechts een enkeling geeft aan niet te weten wat ouderenmishandeling is. Dat 
heeft ermee te maken dat deze respondenten er (nog) niet mee in aanraking 
zijn gekomen. Enkele respondenten hebben de ruimte voor een toelichting benut 
door te attenderen op de noodzaak van aandacht voor het onderwerp: “Het is 
een onderwerp met veel taboes, van zowel slachtoffers als plegers”.

Wordt er in uw organi-
satie gewerkt met een 
bepaalde definitie of 
omschrijving van oude-
renmishandeling?

• Respondenten zijn bekend met 
diverse verschijningsvormen van 
ouderenmishandeling.

• Lichamelijke en psychische mis-
handeling, en in mindere mate ook 
verwaarlozing en financiële uitbui-
ting worden het meest genoemd.
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Hoe vaak hadden respondenten van de Barometer in het afgelopen jaar te 
maken met vermoedelijke en vastgestelde gevallen van ouderenmishandeling? 
Met welke vormen of signalen hebben zij te maken gehad? En wat was in die 
gevallen de relatie tussen pleger en slachtoffer? 

Aantal ervaringen in het afgelopen jaar 
De helft van de respondenten kwam in het afgelopen jaar niet in aanraking met 
(vermoedelijke) ouderenmishandeling. Een derde had vermoedelijk met oude-
renmishandeling te maken. Achttien procent geeft aan zeker in aanraking te zijn 
gekomen met ouderenmishandeling.
Aan de respondenten die aangaven in aanraking te zijn gekomen met vermoede-
lijke gevallen van ouderenmishandeling is gevraagd naar het aantal gevallen. De 
meeste respondenten hebben maar een enkele keer (0-5 gevallen) vermoedelijk 
met ouderenmishandeling te maken gehad. Slechts enkelen noemen grotere aan-
tallen (10-20 gevallen). Eenzelfde beeld zien we bij het benoemen van het aantal 
vastgestelde gevallen van ouderenmishandeling waarmee men te maken heeft 
gehad. De meesten noemen aantallen van nul tot vijf waar zeker sprake was van 
ouderenmishandeling. Een enkeling geeft aan vaker (10-15 gevallen) met oude-
renmishandeling in aanraking te zijn gekomen.
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Aard van de ouderenmishandeling
Respondenten hebben in het afgelopen jaar in hun (vrijwilligers)werk vooral met 
psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en lichamelijke 
mishandeling van de oudere te maken gehad.
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Mishandeling door (klein)kinderen (30%), en door familie en de (ex-)partner 
(beiden 22%) werden door de respondenten het vaakst genoemd. Daarnaast geeft 
vijftien procent van de respondenten aan mishandeling door een professional te 
hebben meegemaakt.

Aan de respondenten die het afgelopen jaar te maken hadden met ouderenmis-
handeling vroegen we naar de intentie of bedoeling van de pleger. Van de res-
pondenten geeft veertig procent aan dat de oorzaak lag in overbelasting van de 
pleger of ontspoorde mantelzorg. Een kwart van de respondenten kan niet goed 
zeggen wat de intentie van de pleger was. Opzettelijke/bewuste mishandeling 
van de oudere wordt door negentien procent genoemd. De overige respondenten 
gaven zelf andere bedoelingen van de pleger aan, zoals machtsmisbruik, niet 
adequaat/onhandig handelen door verzorgend personeel of financieel gewin. 
 

Met welke vorm(en)/signalen van ouderenmishandeling hebt u zelf te 
maken gehad in het afgelopen jaar in uw (vrijwilligers)werk?

In de gevallen die u het afgelopen jaar zelf hebt meegemaakt, 
wat was de relatie tussen de pleger en het slachtoffer? 
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• De helft van de respondenten is het afgelopen jaar naar eigen zeggen 
niet in aanraking gekomen met ouderenmishandeling.

• Een derde van de respondenten heeft vermoedelijk te maken gehad 
met ouderenmishandeling.

• Van de respondenten hadden er twee op de tien zeker te maken met 
ouderenmishandeling.

• Mishandeling door (naaste) familieleden is aan de orde in de helft van 
de gevallen waarin ouderenmishandeling werd gesignaleerd. De (ex-)
partner is in een vijfde van de gevallen pleger en in vijftien procent 
van de gevallen is de pleger een professional.

• Overbelasting of ontspoorde mantelzorg worden als voornaamste oor-
zaak van ouderenmishandeling genoemd.

In de gevallen die u het afgelopen jaar zelf hebt meege-
maakt, wat was de intentie van de de pleger?
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III. Signaleren en melden 

Weten wat te doen
Weten respondenten van de Barometer wat zij kunnen en moeten doen wan-
neer zij in hun (vrijwilligers)werk ouderenmishandeling signaleren? Zes van de 
tien respondenten antwoordt ‘ja, ik denk het wel’; ongeveer een kwart geeft 
aan precies te weten wat zij moeten doen. Het valt op dat vooral professionals 
en vrijwilligers van welzijnsorganisaties en mantelzorgers/vrijwilligers zeggen 
precies te weten wat zij moeten doen bij signalen van ouderenmishandeling. In 
vergelijking met de andere deelnemende organisaties aan de Barometer weten 
de vrijwilligers van de Ouderenbonden vaker niet hoe zij moeten handelen.
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Melden door respondenten
Veertien procent van de respondenten van de Barometer meldde in het afgelopen jaar 
(een vermoeden van) ouderenmishandeling binnen hun eigen organisatie, bijvoorbeeld 
bij een vertrouwenspersoon of een daarvoor aangewezen medewerker. Het kon hier 
ook gaan om het melden van signalen van anderen/collega’s. De respondenten die 
binnen de eigen organisatie meldden, deden meestal 1 tot 5 interne meldingen in het 
afgelopen jaar. Van de respondenten deed acht procent een melding buiten de eigen 
organisatie. Ook hier betreft het vooral 1 tot 5 meldingen in het afgelopen jaar. De 
zevenentwintig respondenten die buiten hun organisatie een melding deden, heb-
ben allen toegelicht waar zij de signalen van ouderenmishandeling hebben gemeld. 
Zij meldden voornamelijk bij de huisarts (9 respondenten), het Steunpunt Huiselijk 
Geweld (6), de Thuiszorg (5), het Meldpunt Bijzondere Zorg (3) en bij collega’s (3). 
Overige meldingen betreffen meldingen van individuen, zoals een melding bij de psy-
chiatrische dienst of het Integraal Dementieteam.

Opvolging van meldingen
We vroegen in een open vraag wat er met de melding(en) is gebeurd van de res-
pondenten die binnen of buiten de eigen organisatie ouderenmishandeling hebben 

Wanneer u in uw (vrijwilligers)werk signalen van ouderenmis-
handeling krijgt, weet u dan wat u moet doen?
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gemeld in het afgelopen jaar. Zevenentwintig van hen hebben toegelicht wat er met 
de melding(en) is gedaan. Tien toelichtingen zijn afkomstig van respondenten die in de 
thuiszorg werken; slechts twee respondenten in een intramurale setting hebben een 
toelichting gegeven.

Zes respondenten die een melding binnen of buiten hun organisatie deden, zeggen dat 
er iets met hun melding is gebeurd. Twee van hen lichten toe dat er ook een verande-
ring heeft plaatsgevonden binnen de betreffende situatie: “In één situatie met beide 
partijen gesproken en een oplossing gevonden. Men was zich niet bewust dat houding 
tot problemen kon leiden”. Van de melders rapporteren er vijf dat hun melding met 
andere organisaties is besproken en/of dat er met anderen is samengewerkt. Drie van 
hen lichten toe dat hun melding naar tevredenheid is afgehandeld: “Ik heb een psycho-
loog en het maatschappelijk werk ingeschakeld en ben tevreden met de verwijzing en 
samenwerking. Het resultaat is dat het tijdelijk beter gaat met de cliënt. Echtgenote 
heeft hulp na enkele maanden beëindigd”. In één geval heeft de melder advies gekre-
gen hoe de situatie aan te pakken om de oudere te ondersteunen. Deze respondent 
heeft echter niet vermeld of het advies voldoende en naar tevredenheid was. Vijf 
respondenten hebben geen idee wat er met hun melding is gebeurd. Zo zou de huisarts 
in één geval de betreffende cliënt benaderen. De melder heeft hier echter geen terug-
koppeling van gehad en geeft aan dat het wellicht raadzaam is de huisarts wederom 
te benaderen om te controleren of de situatie in orde is. Vijf respondenten zeggen dat 
hun melding op het moment van invullen nog in behandeling is. In drie gevallen is er 
volgens de respondenten die gemeld hebben weinig of niets met de melding gedaan. 
Hoewel de respondenten verder niet toelichten waarom er weinig met de melding 
gebeurde, geeft een van hen aan dat het vermoeden onderzocht is, maar dat er uitein-
delijk geen actie ondernomen is. In twee gevallen is de melding serieus opgepakt, maar 
heeft dit (nog) niet tot verandering van de situatie geleid. Eenmaal is de mishandeling 
na melding later onveranderd doorgegaan. In het andere geval geeft de melder aan: 
“De meldingen zijn serieus genomen. Alleen het slachtoffer moet hier ook aangifte 
van doen, anders gebeurt er niets. In afhankelijkheidsrelaties lukt dit niet en komt de 
melding te vervallen”.

Bekendheid met en gebruik van de Meldcode 
Een kwart van de respondenten werkt bij signalen van 
ouderenmishandeling niet met een stappenplan, een route 
en/of de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
Een derde werkt wel met (een van) deze instrumenten, 
eenzelfde aantal zegt dit niet te weten. Medewerkers van 
welzijnsorganisaties en mantelzorgers/vrijwilligers rapporte-
ren vaker binnen de organisatie met een stappenplan, route 
en/of de Meldcode te werken. Vergeleken met de andere 
respondenten van de Barometer zeggen medewerkers in de 
thuiszorg vaker dit niet te weten, en werken vrijwilligers van 
de Ouderenbonden doorgaans niet met dergelijke instrumen-
ten. Een kleine helft van de respondenten (44%) kent de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling alleen van naam. Ongeveer een gelijk aantal (42%) is ook bekend 
met de inhoud van de Meldcode. Tien procent kent de Meldcode niet. Wanneer we kij-
ken naar de verschillende organisaties, zien we dat vooral respondenten die werkzaam 
zijn in de intramurale sector goed op de hoogte van de Meldcode zijn; vrijwilligers van 
de Ouderenbonden zijn er minder bekend mee. 

• Twee op de tien respondenten 
weet precies wat te doen bij 
signalen van ouderenmishan-
deling.

• Zes op de tien respondenten 
is niet bekend met de inhoud 
van de Meldcode.
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Hoe kan de aanpak ouderenmishandeling verbeteren?
We vroegen de respondenten op welke aspecten de aanpak van ouderenmis-
handeling in de regio Gelderland-Zuid verstevigd kan worden. Zij werden hier 
dus gevraagd verder te kijken dan de eigen organisatie en de manier waarop 
zij zelf met het thema ouderenmishandeling omgaan. Meerdere antwoorden 
konden gegeven worden.

IV. Samen sterk tegen ouderenmishandeling

Respondenten noemden de volgende verbeterpunten:
• Kennis over het herkennen van ouderenmishandeling (75%).
• Helderheid over welke stappen men moet zetten bij signalen (66%).
• Deskundigheid over het bespreekbaar maken van ouderenmishandeling (56%).

Andere aspecten die in mindere mate genoemd worden, zijn het organiseren van (gezamenlijke) themabij-
eenkomsten of voorlichting, onderlinge afstemming tussen organisaties en draagvlak voor het onderwerp 
in de eigen organisatie.

Wat hebben organisaties en respondenten zelf (nog) nodig?
Vervolgens vroegen we de respondenten hoe de aanpak van ouderenmishandeling in hun eigen 
organisatie verstevigd kan worden en hoe zij zelf (nog) beter toegerust kunnen worden om 
ouderenmishandeling te signaleren en ermee om te gaan. 

De respondenten konden allereerst melden wat naar hun mening de eigen organisatie nodig heeft om 
optimaal te kunnen bijdragen in een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling in de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Voor de eigen organisatie vinden zij de volgende zaken het meest nodig:
• Helderheid over welke stappen werknemers kunnen/dienen te ondernemen als er sprake is van (een 

vermoeden van) ouderenmishandeling (63%).
• Voldoende middelen, tijd en ruimte om aandacht te (blijven) besteden aan ouderenmishandeling (56%).
• Kennis van ouderenmishandeling in de eigen organisatie (47%).

Een enkeling geeft aan dat bovenstaande zaken al in de eigen organisatie gebeu-
ren. Voor deze respondenten geldt naar eigen zeggen dat er binnen de organisa-
tie al voldoende wordt gedaan in de aanpak van ouderenmishandeling: “Op dit 
moment heeft onze organisatie niets nodig. We nemen deel aan de werkgroepen 
en geven trainingen”. Enkele respondenten doen zelf suggesties over een opti-
male aanpak van ouderenmishandeling in de organisatie. Enerzijds suggesties 
rondom de eigen organisatie: er is behoefte aan scholing en (voorlichtings-)bij-
eenkomsten voor vrijwilligers en professionals, om ouderenmishandeling (beter) 
te herkennen. Ook zou men een contactpersoon in de organisatie willen aanstel-
len, of moet er in ieder geval duidelijk zijn bij welke partijen welke verantwoor-
delijkheden liggen: “Met de kanteling van het nieuwe AMHK goede informatie 
geven aan wie wat moet gaan doen”. Anderzijds kijken respondenten ook kri-

• Het herkennen van ouderenmishandeling, helderheid over 
de stappen die genomen moeten worden en deskundigheid 
over het bespreekbaar maken, zijn de belangrijkste aspecten 
waarop de aanpak van ouderenmishandeling in de regio Gelder-
land-Zuid verstevigd kan worden.
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tisch naar hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Zij dienen naar eigen zeggen 
‘verdachte’ situaties goed in de gaten te houden en meteen overleg te plegen bij 
een vermoeden. Ook moeten zorgverleners zich zelf verdiepen in het onderwerp 
en de ernst inzien van deze problematiek: “En we moeten met elkaar afstappen 
van het schuilen achter privacy”. Een enkeling geeft wel aan dat de organisatie 
zorgverleners de veiligheid moet bieden om hun vermoedens/twijfels over een 
situatie kenbaar te (kunnen) maken.

We vroegen de respondenten daarnaast wat zij 
zélf in hun (vrijwilligers)werk nodig hebben om 
een bijdrage te kunnen leveren in de aanpak 
van ouderenmishandeling. Zij hebben vooral 
behoefte aan:
• Algemene voorlichting over het voorkomen 

en signaleren van ouderenmishandeling 
(55%).

• Scholing in hun organisatie over de Meldcode 
en gesprekstechnieken (40%).

• Een interventie/handreiking om ouderen zelf 
bewust te maken en te ondersteunen (33%). 

In mindere mate noemt men ook een interven-
tie/handreiking om ontspoorde mantelzorg te 
voorkomen, voorlichting over wat te doen bij 
financiële uitbuiting en intercollegiale consultatie en casuïstiekbespreking (bij-
voorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten).

De stuurgroep ‘Ouderen in veilige handen regio Gelderland-Zuid’ en het Ver-
wey-Jonker Instituut danken alle respondenten van de tussenmeting van de Baro-
meter Ouderenmishandeling 2014 hartelijk voor hun tijd en inbreng. 

• Voor een goede gezamenlijke aanpak is 
behoefte aan meer helderheid en kennis 
over te nemen stappen, en voldoende mid-
delen, tijd en ruimte om aandacht te (blij-
ven) besteden aan ouderenmishandeling.

• Op het niveau van de respondenten zelf 
is er behoefte aan algemene voorlichting 
over ouderenmishandeling, scholing over de 
Meldcode en gespreksvaardigheden en een 
instrumentarium om ouderen zelf bewust te 
maken en te ondersteunen.
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