Wat zie je, wat doe je?

Regionale bijeenkomst ouderenmishandeling – 27 november 2019

Op woensdag 27 november kwamen zo’n 65 professionals in Druten bij elkaar
tijdens de regionale bijeenkomst over ouderenmishandeling ‘Wat zie je, wat
doe je?’. Het belangrijkste doel van initiatiefnemer Veilig Thuis GelderlandZuid (Aanpak Ouderenmishandeling): aandacht en bewustwording. Welke
blinde vlekken zijn er als het gaat om ouderenmishandeling, hoe zorgen we
ervoor dat we die eerder zien, en hoe kunnen we hierin goed samenwerken?
Een korte terugblik op de workshops…

Ontspoorde mantelzorg
Focus in deze workshop, verzorgd door Marianne Reij (Eigenreijs Trainingen), ligt op
het voorkomen en signaleren van overbelaste mantelzorg. De discussie richt zich onder
meer op de term ‘respijtzorg’, wat zeker voor mantelzorgers een lastige term is. Een
van de deelnemers illustreert dit als volgt: “Ik had te maken met een mantelzorger die
dacht dat je dan spijt had van de mantelzorg!” Deelnemers vinden 'vervangende
mantelzorg' een betere term, of eventueel: 'een adempauze voor mantelzorgers'.
Download hier de presentatie

Financieel misbruik – de rol van notaris, politie en bank
Esther de Kluijs (Politie), Petra van den Berg (Rabobank) en Pascalle Janssen
(Tenberge notarissen) verzorgen ieder vanuit hun eigen perspectief een presentatie
over de (on)mogelijkheden bij het signaleren, voorkomen en stoppen van financieel
misbruik. Hiske Jaspers van Veilig Thuis voegt als aandachtsfunctionaris
ouderenmishandeling haar ervaringen toe. Gewezen wordt op de informatiebox die
vanuit het Ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. Deze kan aangevraagd worden
via: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Download hier de presentatie 'Uitbuiting ouderen'
Download hier presentatie 'Financieel misbruik van ouderen'

Lokale alliantie Veilig financieel ouder worden
In Berg en Dal is sinds vorig jaar een lokale alliantie Veilig financieel ouder worden
actief. Ook in de gemeenten Beuningen en West Maas en Waal wordt door een brede
groep van professionals en private partijen samengewerkt op dit thema. Astrid
Lukassen van Bureau SIM en Mark Franssen, bewindvoerder bij Zeker, delen hun
ervaringen over het opzetten van een lokale alliantie. Wat is ervoor nodig? Wat zijn
belemmeringen? Wat hebben zij inmiddels geleerd? Enkele deelnemers geven aan ook
met een lokale alliantie aan de slag te willen. Mogelijk komen er in 2020 dus nieuwe
allianties bij in Gelderland-Zuid.
Download hier de presentatie
Download hier de leidraad ‘Lokale alliantie Gelderland-Zuid’

In gesprek over ouderenmishandeling
Het is lastig te praten over ouderenmishandeling. Gevoelens van schaamte en angst bij
ouderen en de plegers overheersen vaak. Hoe zorg je ervoor dat je het gesprek in alle
veiligheid kunt voeren? Welke drempels zijn er en hoe ga je daarmee om? In deze
workshop oefenen deelnemers gespreksvoering, samen met een trainer en acteur van
Wilde Kastanje. Situaties worden nagespeeld en besproken. De reacties van
deelnemers zijn positief: “Je gaat doelgericht aan de slag en kijkt samen naar de beste
oplossing. Heel goed om dit te doen!”
Link naar trainingsbureau: www.wildekastanje.nl

Implementeren en documenteren Meldcode
De aandachtsfunctionaris is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en
borgen van de Meldcode in zorgorganisaties. Hoe zorg je ervoor dat de Meldcode op
een goede wijze wordt geïmplementeerd? Ook documenteren is belangrijk:
professionals moeten signalen en de stappen van de Meldcode documenteren in een
dossier. Wat is verplicht om te documenteren en wie doet dat? Welke rol heeft de
aandachtsfunctionaris hierin? Hoe worden signalen in kaart gebracht? En hoe wordt
omgegaan met privacygevoelige informatie? Trainer Andries Scherpenzeel van het
LVAK geeft in zijn workshops handvatten m.b.t. het implementeren en documenteren
rond de Meldcode. Op de website van het LVAK vindt u alle taken van de
aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling en de verbeterde Meldcode
De verbeterde Meldcode huiselijk geweld - waaronder ouderenmishandeling - is sinds 1
januari van kracht. Diverse beroepsgroepen hebben een afwegingskader opgesteld. De
belangrijkste verbetering in de Meldcode is dat je vermoedens van acute of structurele
onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. De afwegingen wanneer je precies moet
melden en of je daarnaast ook zelf hulp kunt bieden of organiseren, zijn zorgvuldig
beschreven. Petri Poelhuis van Veilig Thuis neemt op basis van een casus de
deelnemers mee in de verschillende stappen van de verbeterde Meldcode.

