
Leerhuis
2022

LEER,�WISSEL�UIT,�BRENG�IN�DE�PRAKTIJK�EN�DEEL

SUCCESSEN

EEN �CONGRESDAG�EN �TERUGKOMOCHTEND

ST ICHT ING�AANPAK�OUDERENMISHANDEL ING

Datum��:�congresdag�woensdag�28�september�2022

Locatie�:�n.n.t.b.�(midden�van�het�land)

Kosten�:�€�265,--�p.p.�BTW-vrij�(voor�congresdag�en�terugkomochtend).

Maximaal�5�studenten�kunnen�met�aanlevering�van�een�kopie�van�hun

studentenkaart�deelnemen�voor�€�95,--.

Accreditatie�wordt�aangevraagd�bij:

V�&�VN�

Registerplein

Meer�informatie�nodig?�Mail�naar:�info@stichtingsaom.nl

�������������������:�terugkomochtend�maandag�7�november�2022�(online)

Praktische�informatie



Programma
Onder�leiding�van�de�dagvoorzitter�Hiske�Jaspers�wordt�het�volgende�programma

aangeboden:

09:00�-�09:30�:�ontvangst

09:30�-�09:45�:�opening

09:45�-�10:30�:�plenaire�sprekers�

10:30�-�10:45�:�pauze

10:45�-�12:15�:�workshopronde�1

12:15�-�13:00�:�lunch

13:00�-�14:00�:�theatergroep�Ervarea

14:00�-�15:30�:�workshopronde�2

15:30�-�15:45�:�pauze

15:45�-�16:45�:�plenaire�sprekers�

16:45��������������:�afsluiting

�

De�dagvoorzitter�Hiske�Jaspers�(projectleider�aanpak�ouderenmishandeling�regio�Gelderland

en�voorzitter�van�het�Landelijk�Platform�Bestrijding

Ouderenmishandeling�(LPBO))�neemt�je�als�deelnemer�mee�door�de�dag.�In�de�ochtend�is

Eline�Verbeek�van�Regioplan�de�plenaire�spreekster.�Zij�gaat�in�op�het�onderwerp

Ricioprofielen�voor�ouderenmishandeling

�In�de�middag�zal�Hiske�Jaspers�meer�vertellen�wat�het�LPBO�doet�en�wat�zij�kunnen

betekenen�voor�jou�als�professional.�Helena�de�Kat�van�VWS�zal�tenslotte�uitleg�geven�over

de�inzet�van�VWS�op�de�aanpak�van�ouderenmishandeling�en�tevens�over�de�brede

financiële�alliantie�om�financieel�misbruik�te�voorkomen.

Plenaire�sprekers



Workshops�ronde�1
Ontspoorde�mantelzorg�
Ellen�Pals�(Programmacoördinator�Haags�Ontmoeten�-

Haagse�Hout�&�Segbroek-�Projectleider�Haags

Ontmoeten)

Ontspoorde�mantelzorg�ontstaat�als�een�mantelzorger

door�overbelasting,�onmacht�of�onwetendheid�de

grens�van�goede�zorg�overschrijdt.�Het�langer�thuis

blijven�wonen�betekent�in�veel�gevallen�meer�en

langere�zorg�door�mantelzorgers.�Daarmee�neemt�het

risico�op�ontsporing�toe.�Het�is�bekend�dat�1�op�de�3

mantelzorgers�van�ouderen�met�vergeetachtigheid�of

dementie�onopzettelijk�wel�eens�‘over�de�grens’�gaat.

Deze�workshop�gaat�over�kennis�over�ontspoorde

mantelzorg�in�de�thuissituatie,�signalen�herkennen�en

vervolgstappen�ondernemen.�Na�deze�workshop�ga�je

aan�de�hand�van�een�huiswerkopdracht�aan�de�slag

met�ontspoorde�mantelzorg�en�jouw�werksituatie.�

Aandacht�en�zorg�voor�mantelzorgers�kan�ontsporing

helpen�voorkomen�of�tijdig�stoppen.�Dit�is�in�het

belang�van�de�oudere�én�de�mantelzorger.

Achter�de�voordeur:�spel�en�VR
Maaike�Brunekreef�(aandachtsfunctionaris�huiselijk

geweld�&�kindermishandeling�Isala�Zwolle)

Huiselijk�geweld�speelt�zich�af�achter�de�voordeur,�ook

ouderenmishandeling!�Daarom�is�het�lastig�te

herkennen.�En�toch�kan�het�wel,�als�je�weet�waar�je�op

moet�letten.�

Als�zorgprofessional�kun�je�een�groot�verschil�maken

door�niet�weg�te�kijken,�maar�de�signalen�te�herkennen

en�te�handelen.�In�deze�workshop�ga�je�op�twee

interactieve�manieren�aan�de�slag:�met�een�VR-bril

neem�je�een�blik�achter�de�voordeur.�Deze�Virtual

Reality�ervaring�neemt�je�mee�in�een�‘echte�situatie’

waarin�je�als�professional�steeds�voor�de�keuze�wordt

gesteld:�wat�zie�je?�Wat�ga�je�doen?�Je�voelt

bijvoorbeeld�dat�het�niet�pluis�is�wat�er�tussen

familieleden�in�de�spreekkamer�gebeurt,�maar�je�besluit

verder�geen�vragen�te�stellen.

Daarnaast�speel�je�met�andere�deelnemers�het�spel

‘achter�de�voordeur’.�Je�wordt�uitgedaagd�om�aan�de

hand�van�praktijkvoorbeelden�het�thema�huiselijk

geweld�te�signaleren�en�bespreekbaar�te�maken.�Je

krijgt�hierbij�handvatten�en�informatie�over

ouderenmishandeling�/�huiselijk�geweld.�

Morele�dilemma’s�in�de�aanpak�van�ouderenmishandeling�en�ontspoorde

mantelzorg�
Martine�Wassenaar�(Geestelijk�verzorger�in�de�eerste�lijn,�doctorandus�in�de�medische�ethiek)

Bij�morele�dilemma’s�spelen�waarden�en�normen�een�rol.�Soms�besef�je�dat�niet�eens,�omdat�jouw�waarden�en

normen�voor�jou�zo�vanzelfsprekend�zijn.�Het�verschilt�van�persoon�tot�persoon�of�en�wanneer�je�een�moreel

dilemma�ervaart.�Voor�beroepskrachten�speelt�ook�mee�dat�het�eigen,�professionele�handelen�soms�op�gespannen

voet�komt�te�staan�met�de�wensen�van�de�mantelzorgers�en/of�de�zorgontvanger.�

���

Moreel beraad helpt professionals verantwoord om te gaan met lastige morele kwesties in hun werk en biedt 
 mogelijkheden voor om verantwoorde keuzes te maken. Aan de hand van een casus kijken we naar de morele
waarden, die spelen en naar mogelijke handelingsalternatieven. 



Workshops�ronde�1
Het�maken�van�een�veiligheidsplan
Senna�El�Fassi�en�Havida�Achatibi�(Perspektief)�

Wanneer�er�sprake�is�van�ouderenmishandeling

is�het�belangrijk�om�tot�goede�afspraken�te

komen�omtrent�de�veiligheid.�Een�herhaling�van

geweld�moet�voorkomen�worden.�Het�maken

van�een�veiligheidsplan�betekent�dat�het

slachtoffer�en/of�de�wettelijke

vertegenwoordiger,�de�verwanten,�andere

betrokkenen�en�de�(zorg)professionals�met

elkaar�aan�de�slag�gaan�om�afspraken�te�maken

die�zorgen�voor�de�acute�veiligheid�van�het

slachtoffer.�Daarbij�geldt:�zonder�netwerk�geen

veiligheidsplan.�

Hoe�je�tot�een�veiligheidsplan�komt,�wat�daar

voor�nodig�is�en�wat�de�valkuilen�zijn�leer�je�in

deze�interactieve�en�praktische�workshop.�

Veilig�Thuis�en�ouderenmishandeling
Tom�van�der�Hout�(Procesregisseur�en�specialist�aanpak�ouderenmishandeling�en�ontspoorde�mantelzorg���

bij�Veilig�Thuis�Rotterdam�Rijnmond)

Hoe�kan�Veilig�Thuis�jou�ondersteunen�in�het�doorlopen�van�de�stappen�van�de�meldcode�bij

ouderenmishandeling?�Wat�doet�Veilig�Thuis�nou�precies?�Hoe�werken�we�goed�samen?�Wanneer�wel

en�wanneer�niet�melden�bij�Veilig�Thuis?�Wat�kan�je�van�Veilig�Thuis�verwachten?�Wat�is�de�meerwaarde

en�waar�liggen�de�grenzen?��

Deze,�en�je�eigen�vragen,�worden�beantwoord�in�deze�interactieve�workshop.

Signaleren�en�dan?�Aan�de�slag�met

de�Meldcode�
Erna�Vinke�(bestuurslid�SAOM�en�eigenaar

trainingsbureau�TACTiV))

Na�een�korte�kennismaking�met�en�opfrissen�van

de�Meldcode�gaan�we�interactief�aan�de�slag.�

Met�behulp�van�(eigen)�casuïstiek�worden�de

stappen�van�de�Meldcode�doorlopen.�De�basis

van�de�Meldcode�is�signaleren.�Maar�dan�moet�je

wel�weten�waar�je�op�moet�letten�én�het�onder

ogen�durven�zien.�En�wat�doe�je�hier�vervolgens

mee�in�stap�1?�Zijn�je�zorgen�wel�feitelijk�genoeg

beschreven?�

Stap�2:�collegiale�consultatie�wordt�in�subgroepen

geoefend.�

Stap�4�en�5:�hoe�doe�je�nou�de�veiligheidsweging

a.d.h.v.�het�afwegingskader?

Kortom:�we�gaan�actief�aan�de�slag�met�elkaar

zodat�je�het�meldingsproces�goed�in�de�vingers

hebt.



Workshops�ronde�2
Een�contextuele�aanpak�bij

ouderenmishandeling�
Mirjam�Bakker�(oprichter�en�bestuurder�van�Leren�over

Leven�-�Opleidingsinstituut�voor�contextuele�studies�en

houder�van�praktijk�voor�contextuele�hulpverlening)

Ouderen�maken�deel�uit�van�een�intergenerationele

(familie)context�(aan�elkaar).�Ouderenmishandeling�dient

ook�in�dit�licht�bezien�te�worden�wil�je�dit�effectief�en

duurzaam�kunnen�stoppen.�Hierbij�is�de�vraag�op�welke

wijze�oud�zeer,�opgebouwd�over�de�generaties,�een�rol

speelt�in�het�mishandelen�van�de�oudere�in�de�familie.

Welke�balans�van�geven�en�ontvangen�speelt�hierin�een

rol,�hoe�is�de�oudere�als�vader�en�moeder�beschikbaar

geweest�of�juist�niet�voor�de�(klein)kinderen�en�welke

rekeningen�worden�er�(soms�letterlijk)�vereffend?�

�Bij�de�ouderenzorg�is�de�contextuele�benadering�nog

onvoldoende�aanwezig.�

�Deze�workshop�geeft�inzicht�in�de�meerwaarde�van�het

kijken�door�de�bril�van�loyaliteit,�de�intergenerationele

dynamiek�en�het�betekenen�van�de�familiale�context�bij�de

aanpak�van�ouderenmishandeling.

P.S.:�deze�workshop�heeft�een�ander�terugkommoment,�je

hebt�dan�op�maandag�7�en�op�woensdag��9�november�1

terugkommoment

Achter�de�voordeur:�spel�en�VR
Maaike�Brunekreef�(aandachtsfunctionaris�huiselijk

geweld�&�kindermishandeling�Isala�Zwolle)

Huiselijk�geweld�speelt�zich�af�achter�de�voordeur,�ook

ouderenmishandeling!�Daarom�is�het�lastig�te

herkennen.�En�toch�kan�het�wel,�als�je�weet�waar�je�op

moet�letten.�

Als�zorgprofessional�kun�je�een�groot�verschil�maken

door�niet�weg�te�kijken,�maar�de�signalen�te�herkennen

en�te�handelen.�In�deze�workshop�ga�je�op�twee

interactieve�manieren�aan�de�slag:�met�een�VR-bril

neem�je�een�blik�achter�de�voordeur.�Deze�Virtual

Reality�ervaring�neemt�je�mee�in�een�‘echte�situatie’

waarin�je�als�professional�steeds�voor�de�keuze�wordt

gesteld:�wat�zie�je?�Wat�ga�je�doen?�Je�voelt

bijvoorbeeld�dat�het�niet�pluis�is�wat�er�tussen

familieleden�in�de�spreekkamer�gebeurt,�maar�je�besluit

verder�geen�vragen�te�stellen.

Daarnaast�speel�je�met�andere�deelnemers�het�spel

‘achter�de�voordeur’.�Je�wordt�uitgedaagd�om�aan�de

hand�van�praktijkvoorbeelden�het�thema�huiselijk

geweld�te�signaleren�en�bespreekbaar�te�maken.�Je

krijgt�hierbij�handvatten�en�informatie�over

ouderenmishandeling�/�huiselijk�geweld.�

Verdacht�letsel�bij�ouderen�
Bertine�Spooren�(forensisch�arts)

Het�komt�voor�dat�je�opeens�denkt:�'die�blauwe�plek,�dat�klopt�toch�niet?'�In�deze�workshop�krijg�je

handvatten�om�op�een�andere�manier�om�te�gaan�met�vermoedens�van�mishandeling.�Door�anders�te

kijken�naar�wat�je�ziet,�wat�je�hoort�en�wat�je�denkt.�En�door�te�leren�wat�kenmerken�zijn�van�verdacht

letsel�bij�ouderen.�Zo�kom�je�in�de�toekomst�beter�beslagen�ten�ijs�als�je�denkt�aan�fysieke�mishandeling.�



Workshops�ronde�2

Hoe�neem�je�je�team�mee?

Hoe�positioneer�je�jezelf�t.o.v.�directie�/

management?

Hoe�hou�je�je�expertise�op�peil?

Hoe�werk�je�samen�met�andere

ketenpartners?

….�Eigen�inbreng

De�aandachtsfunctionaris;�hoe�geef�ik�daar

vorm�aan?
Kristin�Gerritsen�(bestuurslid�SAOM�en�eigenaar

trainingsbureau�Nul23)

Samen�met�je�collega�-�aandachtsfunctionarissen

binnen�de�intra-�en�extramurale�zorg�ga�je,�aan

de�hand�van�verschillende�werkvormen,�met

elkaar�aan�de�slag.�Onderwerpen�die�aan�bod

komen�zijn:�

Met�concrete�en�persoonlijke�actiepunten�ga�je

terug�naar�jouw�organisatie.�Op�16�mei�zullen�we

de�opgedane�ervaringen�met�elkaar�uitwisselen;

Wat�ging�er�goed?�Wat�viel�je�tegen?�Welke�tips

geef�je�collega’s�mee?��

Wilsbekwaamheid�en�financiële�uitbuiting
Theo�Trompetter�(Arts,�opgenomen�in�het�VIA

register,�sociaal-medisch�adviseur,�tevens

forensisch�arts.�Eigenaar�van�Trompetter�&

Partners�-�Sociaal-Medische�Expertise)

In�deze�workshop�wordt�ingegaan�op�de

beoordeling�van�wilsbekwaamheid�bij

financiële�uitbuiting�zoals;�diefstal�van�geld�en

spullen,�het�kopen�van�spullen�en�de�oudere

daarvoor�laten�betalen,�de�oudere�te�weinig

geld�geven,�de�oudere�dwingen�om�het

testament�te�veranderen�of�om�spullen�weg�te

geven�aan�de�pleger.�Tevens�wordt�besproken

welke�mogelijkheden�er�zijn�om�hier�iets�tegen

te�doen.�

Ouderen�uit�andere�culturen�en�ouderenmishandeling
Marjanne�van�Esveld�(bestuurslid�SAOM�en�eigenaar�trainingsbureau�De�VeerKRACHT)�enShirley�Ramdas

(NOOM)

Het�aantal�ouderen�met�een�andere�culturele�achtergrond�stijgt�snel,�ook�in�de�zorg�en�hulpverlening.

Dat�vraagt�binnen�deze�specifieke�groep�ouderen�om�meer�cultuur-sensitieve�alertheid�op

ouderenmishandeling.�Zien�we�het?�Worden�er�signalen�afgegeven�door�ouderen?�En�zo�ja�welke?�Moet

dit�leiden�tot�een�andere�aanpak?�Hoe�direct�kunnen�we�onze�zorgen�bespreekbaar�maken�en�met�wie?

Vraagt�het�om�een�andere�hulpverlening?�Hoe�kijken�we�naar�de�beschermende�en�risicofactoren?�Naar

de�normen�en�waarden?�Hoe�ontstaat�vertrouwen�en�communicatie?�Tijdens�deze�workshop�staan�we

stil�bij�deze�vragen.�We�zoeken�een�antwoord�of�er�eigenlijk�wel�verschillen�zijn�in�ouderenmishandeling

in�andere�culturen�en�over�de�aanpak.�



� Inschrijven?
Inschrijven�verloopt�via�de�link:�Inschrijven�Leerhuis�2022_najaar

Na�inschrijving�ontvang�je�(vanaf�media�juni)�een�factuur.�De�inschrijving�is

definitief�na�betaling�van�de�factuur.�

Voorwaarden

Je�kunt�tot�2�maanden�voor�28�september�2022�kosteloos�annuleren.�Bij

annulering�binnen�8�tot�4�weken�voor�28�september�2022�wordt�25%�van�de

deelnemersbijdrage�in�rekening�gebracht.�Bij�annulering�binnen�4�weken�voor�28

september�2022�is�100%�van�de�deelnemersbijdrage�verplicht.�Uiteraard�is�het�wel

mogelijk�om�iemand�anders�in�jouw�plaats�te�laten�deelnemen.

COVID

Het�leerhuis�wordt�georganiseerd�conform�de�op�dat�moment�geldende

maatregelen�van�de�Rijksoverheid.

We�ontmoeten�je�graag�op�28�september�2022!

Erna�Vinke

Kristin�Gerritsen

Marjanne�van�Esveld

Marleen�Blokker

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxuH-vTO0GxhBrkcZJE8fKuQpy6O2DzHySrJEXrX_ZtBglw/formResponse

