


Veilig Thuis

➢ Samenvoeging van AMK en SHG tot 

AMHK

➢ AMHK = Veilig Thuis = landelijke naam

➢ 26 VT organisaties in Nederland

➢ 14 gemeenten in Twente

➢ Valt onder de WMO

➢ Voor jong en oud (-9 mnd tot 100 jaar)

➢ Slachtoffers, plegers, omstanders, 

professionals



Wie werken bij VTT?

➢ Maatschappelijk werkers(loketfunctie/onderzoeker)

➢ Crisisteam( 24/7)

➢ Vertrouwensartsen(24/7)

➢ Gedragswetenschappers  



Wettelijke taken VTT

➢ Geven van advies, informatie en ondersteuning 

➢ Meldpunt huiselijk geweld en ouderenmishandeling 

➢ Onderzoeken van meldingen 

➢ Organiseren directe veiligheid alle betrokkenen

➢ Inzetten vervolghulp



Advies 

Doel: adviesvrager weet welke stappen hij kan zetten

Registratie: betrokkenen blijven anoniem

➢ VTT legt géén gegevens van de gezinsleden vast

➢ VTT registreert op naam van adviesvrager

Taakverdeling/ verantwoordelijkheden:

➢ De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk

➢ VTT verantwoordelijk voor zorgvuldig adviseren

➢ VTT kan adviseren tot melding.



Melden

Wat doet VTT bij/ na het aannemen van een melding:

➢ VTT beoordeelt de veiligheid en de prioriteit. 

➢ VTT heeft een gesprek met alle direct betrokkenen 

oudere(n), kinderen.

➢ VTT stelt veiligheidsvoorwaarden en maakt hier  

afspraken over.

➢ VTT besluit tot eigen onderzoek of start vervolgtraject

➢ VTT spreekt professionals(politie) en adviseert ten 

aanzien van hulpverlening



Meldcode, wat en waarom?

.

➢ Een stappenplan ter ondersteuning van  

professionals bij signaleren en handelen bij 

(vermoedens van) hg en km

➢ Bevordert sneller signaleren, aanpakken en 

melden van geweldsituaties of vermoedens 

daarvan



Stelling

Melden bij oudermishandeling of huiselijk geweld is 

verplicht

Ja/Nee



5 stappen meldcode

1. In kaart brengen van signalen

2. Overleggen met collega en evt. raadplegen VTT 

(artsenmeldcode stelt overleg VTT verplicht)

3. Gesprek met cliënt, ouder(s)

4. Wegen van geweld of kindermishandeling, bij 

twijfel altijd VTT raadplegen

5. Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 

Per 2019 afwegingskader; altijd melden 

bij ac bij acute of structurele onveiligheid.



Meldrecht

➢ Recht van de professional

➢ Altijd melden bij acute of structurele onveiligheid

➢ Verstrekken informatie zonder toestemming; alleen 

aan Veilig Thuis 



Stelling

Bij 5% van de 65 jarigen en ouder is sprake van  

ouderenmishandeling

Ja/Nee



Ouderenmishandeling

➢Handelen of nalaten van handelen,

➢door degene die in een persoonlijke en/of 

professionele relatie met de oudere (≥ 65 jaar) staat

➢waardoor de oudere (herhaaldelijk) lichamelijke,

psychische of materiële schade lijdt

➢en waarbij van de kant van de oudere sprake is van 

vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid



Casus

Mw. 68 jaar, woont sinds 6 maanden samen met vriend.

➢ Krijgt thuiszorg.  Deze merkt een blauwe plek op aan de 

binnenkant van beide armen.

➢ Mw. maakt een wat sombere indruk, zegt slecht te 

slapen.

➢ Mw. zegt wel een ruzie te hebben met vriend. 

Inschatting veiligheid. 

Op een schaal van 0-10? 



Opties bij HG ouderen

➢ Inzet hulpverlening, veiligheidsplan(time out)

➢ MDO ( met of zonder betrokken netwerk)

➢ Tijdelijk Huisverbod 

➢ Aangifte, Afspraak op Locatie, Afspraak op 

Persoon, contact-straatverbod. (SR)

➢ Aware (noodknop), opvang ( Kadera) 

➢ Aanvraag mentoraat, bewindvoering via OvJ

➢ Opname in kader BOPZ( IBS, RM)



Ontspoorde zorg als vorm van 

ouderenmishandeling

Ontspoorde zorg 

Vanuit:

➢onmacht 

➢onkunde 

➢overbelasting 

➢mis(be)handelen



Zijn we alert genoeg?



Hoe vaak en waar?

➢45 % van (18-70jr) ooit slachtoffer.

➢1 op de 20 ouderen

➢1 op de 10 dementerende

ouderen

➢Zowel in thuissituatie als 

intramuraal, zowel door 
mantelzorger als professional

Cijfers Movisie 2013



Vormen van ouderenmishandeling

➢Lichamelijke mishandeling

➢Psychische mishandeling

➢Verwaarlozing

➢Seksueel misbruik

➢Financieel misbruik

➢Schending van rechten 



Stelling

Een medische aandoening is een risicofactor voor 

ouderenmishandeling? 

Ja/Nee



Risicofactoren

➢Toegenomen afhankelijkheid

➢Sociaal isolement

➢Machtsverschuivingen

➢Loyaliteitsgevoelens

➢Mate van wilsbekwaamheid

➢Persoonlijke problemen mantelzorger/pleger



Signalen

➢ Onsamenhangende en/of tegenstrijdige verklaringen 

voor letsels.

➢ De verzorger vertoont verschijnselen van 

overbelasting.

➢ Er wordt gescholden en geschreeuwd in 

aanwezigheid van arts of hulpverlener.

➢ De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.

➢ Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.



Signalen

➢ De oudere ziet er onverzorgd uit en/of de 

huishouding is verwaarloosd.

➢ De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de 

hulpverlener te praten.

➢ De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de 

deur te houden.

➢ Er is een toenemend aantal schuldeisers. 



Casus

Mw. 85 jaar, woont nog zelfstandig, slechthorend.  

➢ Zoon 53 komt dagelijks. Drinkt hele dag bier 

➢ Zoon schreeuwt en scheldt, de thuiszorg heeft 

dit ook al eens gehoord.

➢ Zoon eist geld van moeder.

➢ Mw. is bang voor haar zoon

➢ Zoon is verstandelijk beperkt, heeft geen werk. 

Hoe veilig is deze situatie?  

Op een schaal van 1-10? 



Bereikbaarheid VTT

➢ Landelijke gratis telefoonnummer 0800  2000 (24/7)

➢ 088 - 85 67 950 voor professionals/ketenpartners 

➢ Bezoekadres: Nijverheidsstraat 30, Enschede

➢ info@veiligthuistwente.nl

➢ www. veiligthuistwente.nl



Vragen?

Dank voor uw aandacht!

www.veiligthuistwente.nl
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