
Mogelijke interventies bij ouderenmis(be)handeling. 
 

De aanpak van OMB blijft steeds maatwerk. 

De wens van de oudere moet steeds gerespecteerd worden en het is aangeraden om met de 

minst ingrijpende interventie te starten. Alle interventies vergen zorgvuldige opvolging en 

herevaluatie. 

 

We lijsten hier enkel mogelijke interventies op, deze lijst is uiteraard niet exhaustief. 

Het is belangrijk om een zicht te krijgen op de sociale kaart van uw regio. 

 

 

• Extra diensten in huis halen (verpleging, kinesitherapie, thuiszorg, ergotherapie,…) 

Ondersteunende diensten kunnen de zelfredzaamheid verhogen en veiligheid vergroten. 

Tevens ontlasten ze de mantelzorger. www.desocialekaart.be   

De beschermende impact van deze interventie is wetenschappelijk onderbouwd. 

A systematic review on community-based interventions for elder abuse and neglect, Fearing 

2017.  

 

• Multidisciplinair overleg 

Een rondetafelgesprek tussen alle betrokken zorgverleners dat streeft naar betere 

samenwerking en een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de 

patiënt. Het wordt georganiseerd door een erkende overleg organisator (vb mutualiteit). 

 

• VLOCO consulteren 

VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) beluistert de vraag van de 

hulpverlener en geeft deskundige informatie en advies met betrekking tot concrete casussen 

waarbij je ouderenmis(be)handeling vermoedt. www.ouderenmisbehandeling.be 

 

• Lokaal diensten centrum 

Een lokaal dienstencentrum wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen 

in de best mogelijke omstandigheden. Hierbij heeft het centrum extra aandacht voor de 

senioren en de meest kwetsbaren onder hen. Het lokaal dienstencentrum vervult dit 

doel door informatie en advies te geven, ontspannings- en vormingsactiviteiten te 

organiseren en zorg op maat aan te bieden.  

 

• Psychologische ondersteuning oudere 

Psychologische ondersteuning doelt de oudere weerbaarder en autonomer te maken. 

Onderzoek toont aan dat het waardevol is voor slachtoffers om zich gehoord en begrepen te 

voelen. Deze ondersteuning versterkt hen in het nemen van beslissingen mbt de situatie.  Ref: 

The Older Person’s Experience: Outcomes of Interventions into Elder Abuse, Seniors Rights 

Victoria and the National Ageing Research Institute 2016 

 

• Psychologische ondersteuning/ psycho educatie steunfiguur, daderprogramma’s, … 

Het inzetten op betere coping-skills, anger management, psycho educatie, … beschermt de 

oudere én de steunfiguur (Vlaams expertisepunt mantelzorg ,mutualiteit, CGGZ, CAW, ,…)  

De beschermende impact van deze interventie is wetenschappelijk meest onderbouwd. 



A systematic review on community-based interventions for elder abuse and neglect, Fearing 

2017.  

• Kortverblijf / dagverzorgingscentrum 

Tijdelijke verzorging en opvang overdag en/of ’s nachts. Dit kan ondersteunend, beschermend 

en ontlastend zijn voor de oudere én zijn/haar omgeving. 

 

• WZC 

Verzorging en opvang kan ondersteunend, beschermend en ontlastend zijn voor de oudere én 

zijn/haar omgeving.  

 

• Bewind voering (goederen vs. persoon) 

Bewind voering kan op maat van de te beschermen persoon toegepast worden. Dit kan gaan 

van bijstand tot het vertegenwoordigen –tijdelijk of voor onbepaalde duur - over de goederen 

of patrimonium, over de persoon of over beiden. www.bewindvoerder.vlaanderen.be 

 

• Bemiddeling 

Een erkend bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die beoogt de dialoog tussen 

de partijen te herstellen door te luisteren en respectvolle communicatie te bevorderen.  

www.fbc-cfm.be/nl, www.juridat.be/bemiddeling, www.uwbemiddelaar.be 

 

• Uitzondering bij urgenties: Procureur des konings contacteren 

De procureur des konings contacteren is een allerlaatste redmiddel in geval van een urgentie. 

Bij een urgentie moet er een acute dreiging zijn voor de fysieke en/of psychische integriteit: 

men is niet in staat om de integriteit van het slachtoffer te garanderen. (Art. 458 bis) 

 

• Family justice centrum 

Binnen een Family Justice Center werkt een multidisciplinair team van professionals aan een 

geïntegreerde aanpak voor meervoudige problematieken waarbij geweld meermaals 

voorkomt. Een hulpverlener kan een gezin aanmelden; de casus wordt besproken en 

opgevolgd door alle diensten onder één dak: politie, justitie, algemeen welzijnswerk, 

geestelijke gezondheidszorg, advocatuur en artsen. 

www.fjc-veiligthuis.be 

 

 

http://www.fbc-cfm.be/nl
http://www.juridat.be/bemiddeling
http://www.uwbemiddelaar.be/

