Deskundigheid

TRAINING

Signaleren ouderenmishandeling
en gebruik meldcode
Eén op de twintig ouderen heeft te
maken met mishandeling. Waarschijnlijk denk je daarbij direct aan
fysiek geweld. Maar wist je dat
bijvoorbeeld financieel misbruik,
verwaarlozing en verbaal geweld ook
onder mishandeling vallen?
Tijdens deze training leer je meer over
aard en omvang van ouderenmishandeling, welke signalen er zijn, hoe je
je zorgen en dilemma’s bespreekbaar
maakt en wat Veilig Thuis hierin voor
je kan betekenen.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

Het Expertisecentrum is onderdeel van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis), dat bescherming biedt
aan kinderen, jongeren en
volwassenen in Friesland.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Signaleren ouderenmishandeling en gebruik
meldcode
Voor wie?
Medewerkers ouderenzorg, gebiedsteams, politie,
(geestelijke) gezondheidszorg, thuis- en wijkzorg en
andere geïnteresseerden.
Inhoud:
• Signalen, omvang, achtergronden en ernst van ouderen		 mishandeling.
• Het gebruik van de meldcode en de samenwerking met
		 Veilig Thuis.
• Communicatie met betrekking tot het werken met
		 ouderen.
• Het bespreken van zorgen met betrokkenen.
• Mogelijkheden bespreken om veiligheid te creëren.
Wat leer je?
Tijdens deze training komen diverse aspecten van ouderenmishandeling en het signaleren ervan aan bod. Je leert…
• welke signalen ouderen laten zien en wat mogelijke
		 achtergronden van ouderenmishandeling zijn;		
• hoe je de zorgen, met aandacht voor de afhankelijke
		 situatie van de oudere, kunt bespreken met betrokkenen;
• bij wie je terechtkunt voor steun bij vermoedens van
		ouderenmishandeling;
• hoe en wanneer je de omgeving erbij betrekt;
• wat belangrijk is in de communicatie met ouderen;
• wat de wettelijke stappen zijn van de meldcode en hoe je
		 deze kunt gebruiken (m.b.v. casuïstiek);
• welke dilemma’s er spelen rondom het doen van een
		melding;
• wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.
Praktische informatie:
• De training bestaat uit 2 dagdelen van 3,5 uur.
• Maximaal 14 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

