Basistraining aanpak ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling- als vorm van huiselijk geweld – is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Onderzoek laat
zien dat minstens één op de twintig ouderen wordt mishandeld. De grootste risicofactoren, waarbinnen het kan
ontstaan, zijn isolement en afhankelijkheid. Kwetsbare ouderen kunnen niet (goed) voor zichzelf opkomen. Veel
voorkomende vormen zijn psychische mishandeling en financiële uitbuiting. De vergrijzing en de politieke
ontwikkelingen (minder professionele zorg, meer mantelzorg) maken de risico’s op ontspoorde (mantel) zorg groter.
Het besef groeit dat het signaleren en ontwikkelen van vermoedens, zodat geweld gestopt kan worden en passende
hulp geboden kan worden, een breed gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het durven benoemen
dat er zorgen zijn wordt de nieuwe norm. De verandering van de wet meldcode huiselijk geweld zorgt voor nieuwe
aandacht en de behoefte om de meldcode goed te implementeren.
Anderhalf miljoen professionals, ook in de ouderenzorg, zijn verplicht om zorgwekkende signalen te onderbouwen
en te bespreken met de oudere, familie en de aandachtfunctionaris. Bewustwording van, kennis en kunde over
ouderenmishandeling, preventie, adequate signalering en toeleiding tot hulp zijn het doel van deze training.
Doelgroep: Professionals uit welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg, huisartsen,
activiteitenbegeleiding, wijkverpleegkundigen, hulpverleners in de ouderenzorg, professionals sociale wijkteams.

Programma van de training
In de training wordt gedurende 2 dagdelen aan een mix van kennis en kunde
Dagdeel 1 (ochtend 3 uur)
• Kennis over ouderenmishandeling, prevalentie, vormen - met speciale aandacht voor
overbelaste/ontspoorde zorg, financieel misbruik, culturele diversiteit - risicofactoren, gevolgen;
• Normen en waarden - wat is het referentiekader van de deelnemer;
• Signalen, signaleren en het signaleringsproces;
• Dilemma’s;
• Werken met de (aangescherpte) meldcode;
• Handelingsmogelijkheden: samenwerken met Veilig Thuis en andere ketenpartners;
• Werken met eigen casuïstiek, te toetsen aan de meldcode en de handelingsmogelijkheden.
Dagdeel 2 (middag 3,5 uur - mmv trainingsacteur)
• Verslaglegging;
• Nog een keer signaleren, signaleringsoefening
• Aandachtspunten bij gesprekken met ouderen en mantelzorgers
• Inleven in de waarden, normen en dilemma's van de oudere; bewustwording waarden, normen, dilemma's
van je zelf als beroepskracht;
• Gespreksvoering (gekoppeld aan de eigen casuïstiek en eigen leerdoelen)
Praktisch
Aantal deelnemers
Niveau
Accreditatie
Locatie
Training 1 (2 dagdelen)
Training 2 (2 dagdelen)
Kosten per deelnemer

12 deelnemers
MBO 4/HBO
Registerplein en V&VN
De Plek, Kanaalpark, Leiden
9 september 9.30-16.45 uur
5 november 9.30-16.45 uur
€ 175,00 per persoon (incl. lunch en materialen) *

Informatie: Marjanne v. Esveld l marjanne@de-veer-kracht.nl

l

www.de-veer-kracht.nl l 06-24617504

Aanmelden: stuur een mail naar marjanne@de-veer-kracht.nl met naam, functie, adres en
werkgever. En datum van de training. Daarop krijg je een uitgebreider aanmeldformulier en bevestiging.
*De training kan ook incompany worden gegeven. Kosten € 1500,00 - incl. materialen, excl. reiskosten (opdrachtgever zorgt
voor trainingsruimte en catering)
De Veerkracht is geregistreerd bij het CRKBO en vrijgesteld voor de omzetbelasting.
Voor een training op maat? Neem contact op!
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