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: Ouderenmishandeling
: College B&W
: Ongevraagd
: 8 september 2014

De ACO heeft op 18 juni 2014 een themabijeenkomst gehouden over ouderenmishandeling. Hier kwamen knelpunten naar voren die aanleiding waren voor een
advies aan het college.
Het oplossen van deze knelpunten is noodzakelijker omdat het aantal meldingen
van ouderenmishandeling blijft stijgen. Bovendien is in de nieuwe Wmo opgenomen dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor de opvang van
slachtoffers van huiselijk geweld. De groep ouderen valt uiteraard ook onder
deze groep slachtoffers. Door het groeiend aantal meldingen van ouderenmishandeling in Utrecht spreekt de ACO haar zorgen uit en vraagt om extra aandacht voor het voorkomen en bestrijden van ouderenmishandeling. Vooral nu
per 1 januari 2015 een reorganisatie van meldpunten wordt doorgevoerd. Het
Meldpunt Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld én het Meldpunt Kindermishandeling wordt samengevoegd tot één meldpunt, het AMHGK. De volledige naam is Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
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De ACO heeft op 7 onderdelen adviezen onder de aandacht gebracht bij het
college B&W:
Verplicht de (nieuwe aanbieder van de) buurtteams tot een goede registratie
en signaleringen van en hulp bij ouderenmishandeling.
Investeer in goede informatievoorziening over de (inloop)mogelijkheden in 		
iedere buurt/wijk waar ouderenmishandeling kan worden gemeld.
Spoor de buurtteams aan om een deel van de sociaal werkers specialist te 		
maken en te houden op het gebied van ouderenzorg.
Handhaaf bij de fusie-organisatie AMHGK ouderenmishandeling als apart
aandachtsgebied.
Zorg dat zorginstellingen onderling een dwingende afspraak maken om 		
in een acute situatie een plek beschikbaar te hebben voor tijdelijke opvang 		
van oudere slachtoffers van mishandeling en zorg er eveneens voor dat er 		
financieringsafspraken met de zorgverzekeraar worden gemaakt.
Laat de buurtteams alert zijn op overbelasting van mantelzorgers, aangezien er
bij overbelasting een verhoogde kans bestaat op mishandeling, zo blijkt uit de
praktijk. Overleg met het Steunpunt Mantelzorgers Utrecht over eventuele uitbreiding van respijtzorg.
Zorg voor betere voorlichting zowel mondeling als schriftelijk, vanuit de 		
gemeente over mishandeling en vooral over het voorkomen daarvan.
Reactie
De adviezen zijn betrokken bij de inrichting van het Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling (AMHGK) en de regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling. Per 1 januari 2015 gaat dit meldpunt verder onder de naam
“Veilig Thuis”. Er is geen officiële reactie gekomen van het College B&W.
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