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Inleiding 
De Standaard voorbereidingslijst anoniem ERASE-MDO bevat inhoudelijke aandachtspunten bij de 

voorbereiding van een anonieme casus, waarbij een vermoeden van ouderenmishandeling is. Bij de 

ziekenhuizen die het signaleringsinstrument ERASE gebruiken betreft het ouderen die een score van 

‘ja’ of ‘twijfel’ hebben op de startvraag van ERASE: ‘Maakt u zich zorgen over verwaarlozing, misbruik 

of mishandeling?’.  Aandachtspunten waarover geen informatie beschikbaar is, worden niet 

opgenomen in het anonieme verslag. 

Inhoudelijke aandachtspunten 

Algemene persoonsgegevens 
1. Casenummer (– jaar – maand – casusnummer). Voorbeeld: 2021-04-05; 
2. Leeftijd en geslacht;  
3. Afdeling en datum binnenkomst op spoedeisende hulp, afdeling of poli en de betrokken 

medisch- of verpleegkundig specialisten (consulenten);  
4. Indien relevant: datum ontslag; 

 

Ingangsklacht, medische voorgeschiedenis en diagnose 
5. Reden van bezoek: klacht/ opname-indicatie;   
6. Indien aanwezig: overdracht ambulance met relevante informatie in relatie tot 

vermoeden ouderenmishandeling; 
7. Relevante medische voorgeschiedenis (evt. intoxicaties, vorige (her-)opnames, 

psychosomatische klachten, breuken etc.); 
 

Psychische conditie en sociale context 
8. Psychische conditie: stemming, cognitieve stoornissen/beperkingen, taal- en 

gezondheidsvaardigheden; informatie over wilsbekwaamheid (gevolmachtigde, 
bewindvoering of mentorschap, curatele);  

9. Sociale context: systeem (naasten, vertegenwoordiger, familie, vrienden, kennissen), 
mantelzorg en professionele zorg (woonsituatie/burgerlijke status), trauma, 

migratieachtergrond, financiële problemen/bestaansonzekerheid; 
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Signalen vermoeden ouderenmishandeling  
10. Welke signalen van een vermoeden van ouderenmishandeling zijn er? (Bij de ziekenhuizen 

die ERASE gebruiken zijn dit de ERASE- verhelderingsvragen in stap 1 van de meldcode);  
11. Zijn er eerdere ingevulde positieve screeningen op vermoeden van ouderenmishandeling in 

het ziekenhuis?; 
12. Werd volledig top-tot-teen onderzoek verricht? 
13. Wat geeft de oudere zelf aan? 

Beschermende factoren 
14. Welke beschermende factoren zijn er bij de oudere zelf en/of in het systeem rondom de 

oudere? 

Plan van aanpak 
15. Is er een adviesvraag geweest aan Veilig Thuis (VT), of is er een melding gedaan? Wat was 

het advies van VT en wie is de contactpersoon bij VT?; 
16. In hoeverre is er communicatie geweest met oudere en/of naaste of diens 

vertegenwoordiger over de zorgen over onveiligheid? 
17. Is er een plan van aanpak gemaakt en hoe ziet dat eruit? 

Overige observaties /informatie 
18. Aanvullende objectieve observaties:  …. 
19. Informatie van huisarts, casemanager etc.; 
20. Eerste inschatting van veiligheid: acute onveiligheid, structurele onveiligheid, disclosure; 

 

Cultuursensitief werken 
Met betrekking tot cultuursensitief werken kan de volgende informatie relevant zijn: 

1. Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden: 
https://www.pharos.nl/kennisbank/?thema=laaggeletterdheid-
gezondheidsvaardigheden&soort=lesmateriaal-medisch-onderwijs 

2. Chronische stress en gezondheid: https://www.pharos.nl/infosheets/chronische-
toxische-stress-en-gezondheid/ 

3. Mantelzorg en overbelasting (en wat je kunt doen): 
https://www.pharos.nl/zoeken/mantelzorg 

 

In geval van opnieuw casus bespreken in volgend MDO:  
• Samenvatting van eerdere bespreking/evaluatie.  

• Openstaande vraag, bijvoorbeeld vraag over de casus aan VT of jurist.  

• Wie hiervoor aanvullende specifiek uit te nodigen? 

 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Fkennisbank%2F%3Fthema%3Dlaaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden%26soort%3Dlesmateriaal-medisch-onderwijs&data=05%7C01%7CSivera.Berben%40han.nl%7Ca48e055209094faa37ff08dab8257005%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638024768195628652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyEM1q46qbyLdu4HDH%2BOvw4vhwjtQM1xIOuFgfRxHqo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Fkennisbank%2F%3Fthema%3Dlaaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden%26soort%3Dlesmateriaal-medisch-onderwijs&data=05%7C01%7CSivera.Berben%40han.nl%7Ca48e055209094faa37ff08dab8257005%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638024768195628652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cyEM1q46qbyLdu4HDH%2BOvw4vhwjtQM1xIOuFgfRxHqo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Finfosheets%2Fchronische-toxische-stress-en-gezondheid%2F&data=05%7C01%7CSivera.Berben%40han.nl%7Ca48e055209094faa37ff08dab8257005%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638024768195784834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=btMJKTMEsSnWd%2BIrB1Y%2BcRvcrNxqCT6E2EY%2BbOLCB88%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pharos.nl%2Finfosheets%2Fchronische-toxische-stress-en-gezondheid%2F&data=05%7C01%7CSivera.Berben%40han.nl%7Ca48e055209094faa37ff08dab8257005%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638024768195784834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=btMJKTMEsSnWd%2BIrB1Y%2BcRvcrNxqCT6E2EY%2BbOLCB88%3D&reserved=0
https://www.pharos.nl/zoeken/mantelzorg
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Referentie: 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van dit document graag de volgende referentie gebruiken: 

Berben S, van Houten M, Verhoeven M, de Rooy A, van Os N, van de Kerkhoff-Bon B, Lucke J, 

Adriaansen M, van Boekel R, Vloet L. Standaard voorbereidingslijst anoniem multidisciplinair 

overleg ouderenmishandeling, ERASE-MDO. Nijmegen 1 november 2022  

Contactgegevens 
Bij vragen, aanvullingen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 

aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling in Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen 

Bosch Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis of met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg:  

lectoraat-aiz@han.nl  

Meer informatie vind u op de ERASE-website van de HAN: ERASE ouderenmishandeling 

 

mailto:lectoraat-aiz@han.nl
https://www.han.nl/projecten/2022/erase-ouderenmishandeling/

