Leerhuis ouderenmishandeling
feefe

Samen aan zet
Leerhuis ouderenmishandeling
26 oktober en 14 december 2020
Apanto, Nul23, TACTiV en Veer-Kracht nodigen
u van harte uit voor het leerhuis met een
congres en terugkomdag op het thema
‘ouderenmishandeling’.
Samen aan Zet! Samen leren, samen
ontwikkelen, samenwerken
Dit Leerhuis is voor iedereen die met ouderen
werkt en zich verder wil bekwamen in de
aanpak van ouderenmishandeling, en
zodoende ouderen een veilige oude dag te
geven. Het worden dagen van halen en
brengen. We laten ons inspireren door
beleidsmakers, onderzoekers en collega’s uit
de praktijk. Na 26 oktober gaat iedereen met
een opdracht, tips en ideeën naar de eigen
werkplek om daar aan de slag te gaan. De
successen en knelpunten worden op 14
december met elkaar gedeeld.

PROGRAMMA
09:00 - 09:30
09:30 – 09:50

09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30
10:45
12:15
13:00

–
–
–
–

10:45
12:15
13:00 L
14:00

14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 15:05
16:05 – 16:40
16:40 – 17:00

Ontvangst
Opening door dagvoorzitter
Els van der Weele en
wethouder Hans van Dalen
(Barneveld)
Inleiding door Nanja
Flikweert (VWS)
Ouderenmishandeling:
een overzicht
Pauze
Workshopronde 1
unch en pauze
Theatergroep Ervarea: in
gesprek over
ouderenmishandeling
Workshopronde 2
Pauze
De rol van Veilig Thuis bij
ouderenmishandeling
Panelgesprek: de rol van de
aandachtsfunctionaris bij
ouderenmishandeling
Afsluiting, napraten

Er is een plenair programma, met plenaire
sprekers, educatief theater en verschillende
workshops.

Dit leerhuis is een initiatief van de trainers ouderenmishandeling
Meer informatie en inschrijven
E
info@trainersouderenmishandeling.nl
W
www.trainersouderenmishandeling.nl
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PRAKTISCH
Data
Maandag 26 oktober : 09:30 – 16:45 uur en maandag 14 december: 09:30 – 12:30 uur

U komt toch ook? Samen staan we sterk, we leren van elkaar
Doelgroep en kunnen we ouderenmishandeling verminderen!

Iedereen die werkt met ouderen en hun partners en netwerk. Artsen, wijkverpleging, thuiszorg,
welzijnswerk, gemeentelijke teams, maatschappelijk werk, (para-)medici, politie, WMOmedewerkers, Werk & Inkomen, Veilig Thuis, GGZ en overige beroepsgroepen. Maar ook burgers,
kerkelijk vertegenwoordigers en vrijwilligersorganisaties zijn van harte welkom.
Locatie
Veluwehal Barneveld
Nieuwe Markt 6
3773 CB Barneveld
Kosten
€ 225,-- excl. BTW
Accreditatie
Wordt aangevraagd voor V & VN en Registerplein
Parkeren
De Vetkamp (gratis) of betaald voor de deur. Op 8 minuten van station Barneveld Centrum. Zie ook
de routebeschrijving op de website.
Catering

Er wordt een grotendeels vegetarische lunch en versnaperingen geserveerd. Er zijn tappunten aanwezig om
uw meegebrachte waterflesje te vullen. Hiermee dragen we samen bij aan een beter milieu!

Plenaire sprekers:
• Dagvoorzitter

•
•
•
•

Nanja Flikweert
Mabel Redan
Ervarea
Panel

: Els van der Weele werkt ruim 12 jaar in de aanpak van huiselijk geweld als
trainer, adviseur, manager en projectleider. Momenteel is zij onder andere
projectcoördinator Geweld Hoort Nergens Thuis in Drenthe en
gemeenteraadslid in Groningen.
: projectleider Ouderenmishandeling, ministerie van VWS
: medewerker Veilig Thuis Den Haag
: interactief theater
: in gesprek met aandachtsfunctionarissen vanuit verschillende
beroepsgroepen
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Workshops
Iedereen kan zich inschrijven voor 2 workshops. Alle workshops zijn interactief en geven een
opdracht, tips en/of handvatten mee voor het dagelijkse werk. Op de terugkomdag van 14
december, wordt er in dezelfde groepen stil gestaan bij wat er in de eigen organisatie met de
informatie en kennis is gedaan: leren met, voor en door elkaar!
Een korte beschrijving van de workshops:
Intergenerationele overdracht

Letselduiding

Ouderen maken deel uit van een
intergenerationele context. Ouderenmishandeling
zal ook in dit licht bezien moet worden wil je er
effectief iets mee doen. Vraag is op welke wijze
oud zeer, opgebouwd over de generaties, een rol
speelt in het mishandelen van ouderen in de
familie context. Welke balansen van geven en
ontvangen spelen hier in een rol, hoe is de
oudere als vader en moeder beschikbaar
geweest of juist niet voor de (klein)kinderen en
welke rekeningen worden er (soms letterlijk)
vereffend? In de jeugdzorg is een
intergenerationele systemische aanpak steeds
meer geëigend bij de aanpak van
kindermishandeling of andere vormen van
familiaal geweld. Bij de ouderenzorg lijkt deze
noodzaak nog onvoldoende aanwezig. In deze
workshop maakt Mirjam Bakker duidelijk wat de
meerwaarde is van het kijken door de bril van
loyaliteit, de intergenerationele dynamiek en het
betekenen van de familiale context bij de aanpak
van ouderenmishandeling.

Kennis van signalen van ouderenmishandeling op
verschillende vlakken is van groot belang.

Door: Mirjam Bakker (Leren over Leven)

De meldcode huiselijk geweld
Hoe zet je de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in bij signalen van
ouderenmishandeling en ontspoorde
mantelzorg? In deze interactieve
bijeenkomst gaan we met elkaar aan de
slag met de 5 stappen van de meldcode,
leren we middels een veiligheidsinschatting
en het afwegingskader te bepalen of een
melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.
Ook wordt besproken wat de wettelijk
verplichtingen zijn aan een meldprotocol
en wat de rol van de aandachtsfunctionaris
is in het meldingsproces.

Zorgprofessionals kunnen geconfronteerd worden
met letsel of andere lichamelijke (huid)
afwijkingen die suggestief kunnen zijn voor
lichamelijke ouderenmishandeling, verwaarlozing
of seksueel misbruik. Het is dan belangrijk om
bij lichamelijk onderzoek het letsel/de
huidafwijking systematisch te beoordelen en om
alert te zijn op overig en/of ouder letsel.
In deze sessie zullen we de deelnemer
handvatten meegeven om letsel gestructureerd
te beschrijven en te interpreteren waarna aan de
hand van actuele casuïstiek de opgedane kennis
praktisch kan worden toegepast.
Door: Miriam van Houten (Hoofdonderzoeker
ontwikkeling landelijk signaleringsinstrument
ouderenmishandeling)

Risicoprofielen ouderenmishandeling
Om de vaak verborgen problematiek van
ouderenmishandeling beter te kunnen herkennen,
heeft Regioplan risicoprofielen van slachtoffers
van ouderenmishandeling ontwikkeld. Deze
profielen dienen bij te dragen aan betere
signalering van slachtoffers en geven inzicht in de
typerende persoons- en achtergrondkenmerken
van de slachtoffers van ouderenmishandeling.
Onderzoekster Eline Verbeek zal tijdens het
leerhuis een presentatie geven over de
risicoprofielen van slachtoffers van
ouderenmishandeling. In deze workshop lopen we
de profielen één voor één langs en wordt nader
ingegaan op de toepassing in de dagelijkse
praktijk.
Door: Eline Verbeek (Regioplan)

Deze workshop is geschikt voor iedereen
die meer wil weten over de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Door: Marleen Blokker (trainer Apanto)

Door: Eline Verbeek (Regioplan)
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Veilige zorgrelatie

Ontspoorde Zorg

Een veilige zorgrelatie is de kern van goede
zorg. Professionals en vrijwilligers van de
organisatie zetten zich daar met veel
betrokkenheid voor in. Heel vaak gaat dat
goed, soms helaas niet. Als het niet goed
gaat, is dat meestal niet opzettelijk, maar
gebeurt het bijvoorbeeld uit onmacht om met
complexe situaties in de zorg om te gaan, of
omdat er even teveel tegelijk gebeurt en
iemand uit de slof schiet. Dan wordt
bijvoorbeeld iemand hardhandig vastgepakt.
Soms gebeurt het grensoverschrijdende
gedrag wel moedwillig, bijvoorbeeld diefstal
of seksueel misbruik. Bedoeld of onbedoeld:
er is het algemene besef nodig dat
grensoverschrijdend gedrag door
professionals voorkomt en dat het niet mág
voorkomen. En je moet weten wat te doen
als het toch voorkomt.

Ontspoorde mantelzorg ontstaat als een
mantelzorger door overbelasting, onmacht of
onwetendheid de grens van goede zorg
overschrijdt. Het langer thuis blijven wonen
betekent in veel gevallen meer en langere
zorg door mantelzorgers. Daarmee neemt het
risico op ontsporing toe. Het is bekend dat 1
op de 3 mantelzorgers van ouderen met
dementie onopzettelijk wel eens ‘over de
grens’ gaat.

Door: Antoinette Bolscher (Antoinette Bolscher
Consultancy en Marie-Josée Smits (ZorgEssentie)
Het maken van een veiligheidsplan
Wanneer er sprake is van ouderenmishandeling is het
belangrijk om tot goede afspraken te komen omtrent
de veiligheid. Een herhaling van geweld moet
voorkomen worden. Het maken van een
veiligheidsplan betekent dat het slachtoffer en/of de
wettelijke vertegenwoordiger, de verwanten, andere
betrokkenen en de (zorg)professionals met elkaar aan
de slag gaan om afspraken te maken die zorgen voor
de acute veiligheid van het slachtoffer. Zonder
netwerk geen veiligheidsplan.
Hoe je tot een veiligheidsplan komt, wat daar voor
nodig is en wat de valkuilen zijn leer je in deze
interactieve en praktische workshop.

Deze workshop gaat over kennis over
ontspoorde zorg, signalen herkennen en
vervolgstappen ondernemen. Aandacht en
zorg voor mantelzorgers kan ontsporing
helpen voorkomen of tijdig stoppen. Dit is in
het belang van de oudere én de
mantelzorger.
Door: Marjan Tirion (Florence Thuiszorg) en Ellen
Pals (programmacoördinator van Haags Ontmoeten)

Ouderen uit andere culturen en
ouderenmishandeling
Tijdens deze workshop staan we stil bij de
vraag of er eigenlijk wel verschillen zijn in
ouderenmishandeling bij ouderen met een
verschillende culturele of migratieachtergrond en of deze ook moeten leiden tot
een andere wijze van aanpak. Worden er
andere signalen afgegeven door ouderen?
Hoe direct kunnen we onze zorgen
bespreekbaar maken en met wie? Vraagt het
om een andere hulpverlening?
Door: Drs. Lucía Lameiro García (NOOM) en
Aicha el Ouardani (Aicha training & coaching)

Door: Senna el Fasi en Havida Achabi (Perspektief)

Ouderenmishandeling: vormen en signalen
Wat is het verschil tussen
ouderenmishandeling en huiselijk geweld?
Waarom is het belangrijk om bij de
doelgroep ‘ouderen’ met een specifieke bril
te kijken en welke vormen van ouderenmishandeling zijn er? Er wordt met elkaar
gekeken en kennis gemaakt met de
verschillende vormen van ouderenmishandeling en hoe je kunt signaleren
vanuit je eigen beroepsgroep. Er wordt
interactief gewerkt met theorie en

casuïstiek.
Door: Kristin Gerritsen (trainer Nul23)

Wilsbekwaamheid en financiële uitbuiting
In deze workshop gaat Theo Trompetter in
op de beoordeling van wilsbekwaamheiid bij
financiele uitbuiting, zoals diefstal van geld
en spullen, het kopen van spullen en de
oudere daarvoor laten betalen, de oudere te
weinig geld geven, de oudere dwingen om het
testament te veranderen of om spullen weg
te geven aan de pleger – en de
mogelijkheden hier iets tegen te doen.

Door: Theo Trompetter (Arts, opgenomen in het VIA
register, tevens forensisch arts. Trompetter &
Partners sociaal-medische expertise) en Marjanne
van Esveld (trainer De VeerKracht)

Leerhuis Samen aan Zet: aanpak ouderenmishandeling te Barneveld

4

