
Risicofactoren ouderenmishandeling 
 

Onderstaande lijst1 kan de hulpverlener gebruiken als hulpmiddel om risicofactoren in kaart te 

brengen. Hij of zij maakt hierbij gebruik van informatie van betrokkenen zelf (indien de veiligheid dit 

toelaat) en van het betreffende systeem, eventueel aangevuld met informatie van derden 

(zorgverleners, familieleden).   
  

Risicofactor  Slachtoffer 
Ja = X  

Pleger 
Ja = X  

Toelichting  

Er is sprake van (toenemende) zorgafhankelijkheid        

Er zijn (vermoedens van) dementie of dementie is al 
vastgesteld – Is er (mogelijk) sprake van een 
ziektebeeld met gedrags-of met 
persoonlijkheidsveranderingen (bijv dementie of 
NAH) 

      

Er zijn signalen van overbelasting door mantelzorg        

Er is sprake van afhankelijkheid van anderen voor 
financieel beheer  

      

Er is (mogelijk) sprake van een verstandelijke 
beperking  

      

Er is (mogelijk) sprake van een psychiatrische 
stoornis of ernstige psychische problemen  

      

Er is sprake van een patroon van alcohol-
/drugs/middelenmisbruik  

      

Er is sprake van zorgmijding en/of zorgmoeheid        

Er is een zorgelijke dynamiek in de relatie waarbij 
betrokkenen samen escaleren en/of elkaar niet met 
rust laten  

      

Er zijn voorbeelden van eerder ernstig geweld        

Het gewelddadige gedrag is in de afgelopen 
periode toegenomen in ernst of frequentie  

      

Er is ook sprake van agressie buitenshuis door 
betrokkene  

      

Er speelt of dreigt een breuk in de omgang        

Er speelt jaloezie en/of er wordt controle 
uitgeoefend op de ander  

      

Er is sprake van angst voor de ander        

Er is sprake van zorgelijk gedrag als gevolg van 
een psychische toestand of oude trauma’s waarbij 
hij/zij zichzelf niet in de hand heeft (reageert ernstig 
in de war, agressief, opgewonden, somber, zint op 
wraak, uit zich suïcidaal of heeft moorddadige 
gedachten)  

      

                                                           
1 Voor deze lijst is gebruik gemaakt van het triage instrument Veilig Thuis: ‘triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen 

melding’.   



Er is sprake van zorgelijk gedrag als gevolg van 
alcohol- of drugsgebruik (bv. agressie, apathie, 
tijdelijk minder bekwaam zijn)  

      

Er is nu of eerder huisverbod opgelegd        

Betrokkene is eerder veroordeeld/gearresteerd         

Er is sprake van gevaar of verwaarlozing uit het 
grotere familienetwerk  

      

Er is sprake van afhankelijkheid mbt huisvesting, 
financiën etc.  

      

Er is sprake van fysieke of mentale 
onmogelijkheden om eigen financiën te beheren 
en/of te controleren  

      

  

 


