Geweld stopt
niet vanzelf.

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Signaleringskaart
ouderenmishandeling
1. Financiële uitbuiting:

wonden maken, vastbinden, de mond

Geld stelen, waardevolle spullen mee-

afplakken of drogeren met medicijnen.

nemen, met een bankpas geld voor

Signalen: blauwe plekken, snij-, schaaf-

zichzelf pinnen (bijvoorbeeld misbruik

of brandwonden, zwellingen, striemen

van rekeningen), beloven rekeningen te
betalen en dat niet doen, wijzigen van
testamenten, misbruik van het persoons-

3. Verwaarlozing:

gebonden budget (pgb) of afpersen.

Niet voldoende voedsel, drinken of per-

Signalen: plotselinge of onverklaarbare

soonlijke (o.a. hygiëne) of huishoudelijke

geldopnames bij de bank, verdwijnen van

zorg, onvoldoende emotionele zorg,

waardevolle spullen uit huis, onverklaar-

aandacht, liefde en respect bieden.

baar tekort aan geld, ontstaan schulden,

Signalen: ondervoeding, uitdroging,

huurachterstand, grote belangstelling

stank, doorliggen of andere onverzorgde

van familie voor geld of bezittingen van

wonden, vervuiling van zichzelf en/of

de oudere, weigeren van informatie over

kleding en/of huis, onvoldoende eten
en drinken in huis, lichamelijke achteuitgang, plotselinge vermagering,

2. Lichamelijke mishandeling:

depressie, frustratie, apathie, verdriet

Slaan, schoppen, krabben, knijpen, aan

en wanhoop.

de haren trekken, duwen, snijden, brand-

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar

www.veiligthuisrr.nl
Chat met Veilig Thuis I www.veiligthuisdrenthe.nl

4. Seksueel misbruik:
Seksuele handelingen verrichten met of

Voor advies en het melden

in het bijzijn van de oudere die door de

van ouderenmishandeling,

oudere niet worden gewenst.

kunt u contact opnemen met

Signalen: beschadigingen of irritaties aan

Veilig Thuis Drenthe.

genitaliën of anus, terugkerende genitale
of anale infecties, bloedvlekken in kleding

Veilig Thuis heeft veel kennis en

of beddengoed, moeite met zitten of

expertise in huis op het gebied

lopen, geslachtsziekten, hevige onrust

van ouderenmishandeling:

bij het (ont)kleden of wassen, veelvuldig
seksueel getinte gesprekken voeren.

• Wij informeren en adviseren
professionals over de aanpak

5. Psychische mishandeling:

van ouderenmishandeling;

Schelden, dreigen (met uithuisplaatsing),
pesten, intimideren, treiteren, vernede-

• Wij stellen professionals in

ren, zelfgevoel ondermijnen of de oudere

staat zelf ouderenmishandeling

psychisch onder druk zetten.

aan te pakken onder andere

Signalen: onverklaarbare angst, woede

door onze expertise beschikbaar

en/of verdriet, verwardheid, schuchter-

te stellen;

heid, weinig reactie, wantrouwen,
slaap- en/of eetproblemen.

• Wij zorgen voor bekendheid
en alertheid bij hulpverleners,

6. Schending van rechten:

ouderen en hun omgeving

De post lezen of achterhouden, opsluiten,

middels het organiseren van

bezoek of telefoon verbieden, iemand

voorlichtingen, trainingen en

nooit alleen laten of iemand onnodig

themabijeenkomsten.

eigen beslissingen onthouden.
Signalen: deuren zijn op slot, overname
van zaken die iemand best zelf kan, geen
toegang van vrienden of bekenden, geen
privacy bij bezoek, geen zelfbeschikking
in bijvoorbeeld dagindeling.

www.veiligthuisdrenthe.nl

