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Eén op de twintig ouderen
wordtmishandeld
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Wâar gaat het onderzoek over?
"Verpleegkundigen van de ambulance-

dienst en de spoedeisende hulp hebben de

Hogeschoolvan Arnhem en Nijmegen

gevraagd om hen te helpen bij het herken-

nen van ouderenmishandeling. Er zijn veel

ouderen die in een crisissituatie terechtko-

men dooreen acuut lichamelijk probleem.

Ermoetdan snelhulp komen.ln de ambu-

lanoe en op de spoedeisende hulp hebben

verpleegkundigen geregeld hetgevoel: er is

nog iets meer aan de hand, maarwat?

Bijvoorbeeld als een echtgenoot geenzorg

toelaat, of een mantelzorger het gesprek

steeds overneemt. ln zo n geval kán er

sprake zijn van ouderenmishandeling. Het

blljft lastig om ouderenmishandeling syste-

matisch te herkennen. Daarom hebben

we een aantal praktische handvatten ont-

wikkeld: een signaleringsinstrument, een

protocol en een e-learningJ'

Waarcm ls het belangrflk voor ver-
pleegkundigen én verzorgenden?
"Bij een op de twintigouderen is ersprake
van ouderenmishandeling. Het komt dus

veel voor. Daarom is hetbelangrijkdatver-
pleegkundigen en verzorgenden - ook in

de thuiszorg en het verpleeghuis - de sig-

nalengoed leren herkennen. Denkdan niet

alleen aan blauwe plekken - ouderenmis-

handeling betekent veel meer dan licha-

melijke mishandeling. Financièle uitbuiting,

verwaarlozingen het onthouden van rech-

ten komen ook voor.

Ouderenmishandeling is trouwens lang niet

altijd een kwestie van kwade opzet. Het

ontstaat vaak doordat de mantelzorger

zwaaroverbelast is. Dat levert soms schrij-

nende situaties op. Een oudere met

dementie die aan de verwarming wordt
vastgebonden als de mantelzorgerde deur

uitgaat, bijvoorbeeld. Mantelzorgers doen

dat soort dingen soms uit wanhoop, omdat

ze met hun handen in het haar zitten. Ze

weten niet hoe het anders moet]

Wat moêt er veranderen?
"lk zou graagzien dat er landelijk meer

bewustwording komt over dit onderwerp.

Daarom hebben we ook drie praktische

handvatten ontwikkeld; alléén een eenvou-

dige signaleringsvraag is niet voldoende.

Verpleegkundigen zeggen zell Ue gaat het
pas zien als je het door hebt'. Het is

belangrijk dat zorgverleners alert zijn op

signalen van ouderenmishandeling. ln

het protoool staan bijvoorbeeld signa-

len die daarop kunnen wijzen. Je moet

het onderwerp ookvaker metelkaar

bespreken op de werkvloe¡ bijvoor-

beeld als er een 'niet-pluisgevoel' is

ofover hoeje onderliggende signa-

len kunt objectiveren. De e-learning
geeft speciñeke kennis over de pro-

blematiek van ouderenmishande-
l¡ng. Dat gaat verder dan het signa-

leren van een blauwe plek. Ook
lorensische aspecten komen aan

bod. Onze aanpak werkt in drie

maanden tijd hebben we in de regio

Nijmegen netzoveel meldingen van

ouderenmishandeling binnen gekre-
gen als in vier àvljfjaardaarvoor.

Maarwezijn ernogniet.Ook in zie-

kenhuizen moet meer aandaoht

komen voor ouderenmishandeling.

De richtlijn Ouderenmishandeling van

de Federatie Medisoh Specialisten

die binnenkort versohijnt, is een goe-

deaanzet!'

Soms hebje vermoedens, maar hoe herken je ouderenmishandeling nou echt? Sivera Berben
(5O) boogzich samen methaarcollega's LilianVloeten Marian Adriaansen overditvraagstuk.Ze
ontwikkelden praktische handvatten om ouderenmishandelingte leren signaleren. En daarvoor
werden ze genomineerd voor d e Anna Reynvaan Praktijkprijs 2Ol9.Sivera is associate lector
Acute I ntensieve Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en N ij megen (HAN) en werkt als sen ior
ondezoeker en researchooördinator bij Acute Zorgregio Oost in N ijmegen.
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