
1. Verwaarlozing

Verwaarlozing omvat het nalaten van zorg, 
ondersteuning, aandacht en/of genegenheid waarvoor er 
niet wordt voorzien in een belangrijke behoefte wat 
nadelige gevolgen met zich meebrengt voor de ander. 

2. Financieel misbruik

Financieel misbruik omvat het ongepast gebruik van 
financiele of materiele middelen van een ander. 

3. Psychische mishandeling

Psychische mishandeling omvat elke handeling die al dan 
niet opzettelijk wordt uitgevoerd en die geestelijk en/of 
emotioneel kwetsend is voor de ander. 

4. Lichamelijke mishandeling / 5. Seksueel misbruik

Lichamelijke mishandeling omvat elke fysieke interactie 
waarbij ernstige schade wordt toegebracht of dreigt te 
worden berokkend in de vorm van fysiek letsel. 

Seksueel misbruik omvat alle gebeurtenissen waarbij 
personen tegen hun wil geconfronteerd worden met 
seksuele of seksueel geladen handelingen van derden en 
waarbij de ongelijke machtsverhouding tussen de 
betrokkenen en/of de machtsongelijkheid tussen de 
seksen een rol speelt.

Mogelijke signalen van ouderenmishandeling
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...
Ondervoeding

Onderbehandelde decubitus
Langdurig alleen laten bedlegerige patient

Slechte lichamelijke hygiene
Vitamine deficienties

Dehydratie
...
...

...
Gebrek aan standaard-voorzieningen

Afwijkend banksaldo
Verdwijnen van beztittingen

…
...

...
Isoleren door informele zorgverlener

Emotionele labiliteit
Niet empathische informele zorgverlener

Terugtrekgedrag
…
…

...
Onverklaarde fracturen

(Onverklaarde) onderhuidse bloeduitstortingen
Onderdosering/overdosering van medicatie
Onverklaarde SOA’s of vaginaal bloedverlies

…
...



Stroomschema Letselduiding: 
oudere met letsel in medisch-

specialistische zorg

Stap 1:
· Medische zorg 
· Lichamelijk onderzoek en op 

indicatie top teen onderzoek 
· Letsel vastleggen

Stap 2:
Accidenteel 
of ziekte?

Volg KNMG-meldcode en 
overweeg overleg met 
vertrouwensarts Veilig Thuis

Stap 4: 
Vermoedelijk 
toegebracht 

letsel?

KNMG-meldcode 
volgen

Ja STOPNee

Nee/weet niet

Stap 3: 
Verklarend voor 
(alle) letsel(s)?

Ja

Ja

Nee
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Nee

Nee Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee
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De patiënt is vermoedelijk slachtoffer

Is het gevaar op 
een 

alternatieve 
manier af te 

wenden?

Hanteer strikt 
gevaarscriterium*

Hanteer ruim 
gevaarscriterium*

Wend het gevaar op 
een alternatieve 
wijze af (hierna 
situatie blijven  

monitoren) 

Handel als bij 
wilsbekwaamheid met 
vervangende 
toestemming van de 
wettelijk
vertegenwoordiger

Conflict van plichten: 
houdt rekening met de 

kwetsbaarheid van patiënt 
bij afweging van het gevaar*

Speelt een 
afhankelijkheids

-relatie tot de 
vermoedelijk 

pleger een rol?
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Is de wettelijk 
vertegen-

woordiger de 
vermoedelijke 

pleger?

Wettelijk 
vertegen-
woordiger 
aanwezig?

Is er een andere 
wettelijk 
vertegen-

woordiger?

Is het 
vermoedelijke 

slachtoffer 
wilsbekwaam?

* Gebruik hierbij het 
KNMG-afwegingskader

Ja



Volg KNMG-meldcode
onderdeel 

Kindermishandeling

Conflict van plichten: 
hanteer ruim gevaarscriterium*

bij afhankelijkheidsrelatie, kwetsbaarheid, wilsonbekwaamheid

Hanteer strikt 
gevaarscriterium*

Kindcheck en mantelzorgverleningscheck

De patiënt is vermoedelijk pleger en wilsbekwaam

Volg KNMG-
meldcode

Mantelzorgverleningscheck positief

Kindcheck 
en

Mantelzorgverleningscheck 
negatief

Uitkomst kindcheck 
en 

mantelzorgverlenings
-check:
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Kindcheck positief

Kindcheck en 
mantelzorgverleningscheck 

positief

* Gebruik hierbij het 
KNMG-afwegingskader



Is het gevaar op een 
alternatieve manier 

af te wenden, 
waaronder vrijwillige 

hulpverlening?

Gevaar afgewend? Monitoren
Vraag beoordeling BOPZ 

maatregel aan

De patiënt is vermoedelijk pleger en wilsonbekwaam
Gevaar komt vermoedelijk voort uit een psychiatrische 

stoornis, verstandelijke beperking of dementie

Nee
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Kindcheck positief:
Volg KNMG-meldcode 
onderdeel 
kindermishandeling

Mantelzorgverleningscheck 
positief:
-Volg KNMG-meldcode 
-Schakel  zonodig zorg/hulp 
in voor mantelzorg-
ontvanger

Ja

Kindcheck en 
mantelzorgverleningscheck

Nee



Nee

Is het 
vermoedelijk 

slachtoffer 
wilsbekwaam?

Is het 
vermoedelijk 

slachtoffer 
akkoord met 

aanvraag 
bewindvoering of 

curatele?

Vraag 
bewindvoering of 

curatele aan

Respecteer keuze
Vervolg KNMG- 

meldcode

Ja Nee

NeeJa

Is er een wettelijk 
vertegen-
woordiger 
aanwezig?

Is de wettelijk 
vertegen-

woordiger de 
vermoedelijke 

pleger?

Ja

Overweeg aanvraag 
bewindvoering of 

curatele

Is er een andere 
wettelijk 
vertegen-
woordiger 

beschikbaar?

Ja

Overweeg het aanvragen 
van bewindvoering of 
curatele samen met 

wettelijk vertegenwoordiger

Ja

Nee

Nee
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