
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!

Bel gratis 0800 - 2000 (24/7)

ZUID-LIMBURG

T 0800 -2000 / T046 – 850 6640 (alleen voor professionals) 
contact@veiligthuiszl.nl - www.veiligthuiszl.nl

of kijk op 

020veiligthuis.nl

Bel gratis 24 uur per dag  
7 dagen per week

0800-2000 

Wat kunt u doen:

1. Breng de signalen in kaart

2.  Overleg met een familielid,  
vriend, coördinator, collega 
of Veilig Thuis

3.  Praat met de betrokkenen

4.  Weeg aard, ernst en risico’s

5.  Organiseer hulp en/of meld  
het bij Veilig Thuis

kinder-  
mishandeling

Signaalkaart
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Signaalkaart

1. Breng de signalen in kaart

2. Overleg met familie, vrienden, 
 een collega of Veilig Thuis

3. Praat met de betrokkene

4. Weeg aard, ernst en risico’s

5. Organiseer hulp en/of meld 
 het bij Veilig Thuis

Wat kunt u doen: Signaalkaart
ouderenmishandeling

ZUID-LIMBURG



Ouderenmishandeling is iets doen of juist niet doen, waardoor een ouder iemand lijdt. 
Bijvoorbeeld iemand stevig beetpakken als deze niet luistert. Of boodschappen doen 
van andermans geld. Ouderen zijn kwetsbaar voor misbruik in allerlei vormen. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen ontspoorde mantelzorg en moedwillige mishandeling. 

Ontspoorde zorg
Een oudere kan zonder dat er sprake is van opzet mishandeld of verwaarloosd worden 
door de mantelzorger of een professioneel verzorger. Mogelijke redenen zijn: onmacht, 
onkunde of overbelasting.

Moedwillige mishandeling
Een oudere wordt met opzet mishandeld door iemand uit de directe omgeving of
door een beroepskracht waar de oudere afhankelijk van is. Mogelijke redenen zijn:
financieel gewin, desinteresse of wraak, een lange familietraditie van geweld en 
conflicten.

Herkent u signalen?  
Kom in actie bij vermoedens van ouderenmishandeling
Neem (ook bij twijfel) contact op met Veilig Thuis voor informatie, advies of het  
doen van een melding. Veilig Thuis denkt mee over oplossingen, verwijst door naar 
adequate hulp of doet zelf onderzoek.

• oudere is verward, angstig, neerslachtig

• oudere is uitgedroogd, onverzorgd, vervuild  

 en/of vermagerd

• een lege koelkast, geen voedsel in huis

• er wordt gescholden en geschreeuwd  

 tegen de oudere

• er verdwijnen geld en spullen van de oudere

• onverklaarbare geldopnames of kosten

• brieven van incassobureau’s

• mantelzorger of verzorger is onverschillig   

 en/of overbelast

• onmogelijk om oudere alleen te spreken, er  

 zit altijd iemand bij

• (vermoedelijke) pleger probeert de 

 hulpverlener buiten de deur te houden

• lichamelijke verwondingen waarvan de 

 oorzaak niet duidelijk is

Heeft u te maken met  
ouderenmishandeling?
U kunt er iets tegen doen,  
hoe moeilijk het soms ook lijkt.

Mogelijke signalen van 
ouderenmishandeling:


