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1 Begripsbepaling van de termen ‘acute onveiligheid’ en ‘structurele  

onveiligheid’ 1 

 

(a) Acute onveiligheid betekent dat een persoon in direct fysiek gevaar verkeert, dat diens 

veiligheid de komende dagen niet gegarandeerd is en dat direct bescherming nodig is. Het gaat 

hierbij bijvoorbeeld om (een ernstig vermoeden van) seksueel geweld of (dreiging van) fysiek 

geweld, zoals bij ex-partnergeweld met wapengebruik of het fysiek mishandelen van kinderen. 

Maar ook om het onnodig toedienen van medicijnen of een gevaarlijke afwezigheid van basale 

verzorging bij zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen (waaronder eten, drinken, 

kleding en onderdak). 

 

(b) Structurele onveiligheid: van structurele onveiligheid wordt gesproken als in gezinnen of 

huishoudens sprake is van zich herhalende of voortdurende onveilige gebeurtenissen en situaties. 

Herhaald huiselijk geweld en/of kindermishandling is de belangrijkste voorspeller voor voortduren 

van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst. Structurele onveiligheid heeft 

schadelijke gevolgen door de voortdurende dreiging en (emotionele) onveiligheid. Er kan sprake 

zijn van een patroon van herhaald geweld maar bijvoorbeeld ook van permanente gebreken in de 

geestelijke en lichamelijke verzorging van zorgafhankelijke kinderen en/of volwassenen. 

Bijvoorbeeld minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanige verslavingsproblematiek dat hun 

fysieke en emotionele veiligheid wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze 

minderjarigen structureel ingeperkt worden. Of vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en 

een mantelzorger met psychiatrische problematiek. Denk ook aan escalerende vormen van stalking 

in partnerrelaties als specifiek voorbeeld. 

 

(c) Disclosure is een specifieke uiting van onveiligheid die in het afwegingskader uitwerking 

verdient. We spreken van disclosure als slachtoffers, kinderen en/of volwassenen, uit zichzelf een 

beroepskracht om hulp vragen bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, of zich 

hierover uiten zonder hulp te vragen. Dit betekent veelal dat het slachtoffer een acute crisis ervaart 

en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden. Het met onvoldoende 

voorbereiding met de ouders/pleger bespreken van de (door het kind) geuite zorgen, kan ook 

secundair leiden tot (verergering van) situaties van acute of structurele onveiligheid. Dit geldt 

uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van geweld zoals: (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, 

eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Een professionele norm tot melden bij disclosure 

betekent dan ook zorgvuldige afstemming over vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis 

en het slachtoffer. 

 

  

                                                
1 Bron: Basisdocument: Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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2 Factsheet ouderenmishandeling2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Bron: Factsheet, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) i.s.m. diverse 

ketenpartners. 
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3 Dossiervoering, Informatieverstrekking aan derden, Zorgplicht, 

Beroepsgeheim en meldrecht 

 

Dossiervoering  

Goede verslaglegging uitermate belangrijk 

Een goede feitelijke verslaglegging van de waargenomen signalen, van de gezette stappen en van 

de resultaten daarvan is een belangrijke basis voor zorgvuldig handelen. 

Bovendien kun je met een goed opgebouwd dossier je handelen verantwoorden, ook als het gaat 

om een eventuele melding bij Veilig Thuis. 

Ook voor de continuïteit van de zorg is een goede verslaglegging van belang, zodat je vervanger of 

opvolger weet wat er aan de hand is en wat er gedaan is. 

 

Er wordt bij het eerste vermoeden van huiselijk geweld altijd een MIC melding gedaan.  

(Bij ’type incident’ wordt onder ‘anders nl:’ “vermoeden huiselijk geweld” genoteerd.)  

Door altijd een MIC melding te doen is er organisatie breed ook zicht op het aantal meldingen. 

 

In QIC wordt zorgvuldig en zo feitelijk mogelijk gerapporteerd over (aanwijzingen voor) 

ouderenmishandeling, de onderzoeken die met het oog daarop zijn gedaan, de uitkomsten 

daarvan, de inhoud van het overleg met collega’s, andere beroepskrachten en/of instanties zoals 

Veilig Thuis en van alle stappen die in het kader van (het vermoeden van) ouderenmishandeling 

zijn gezet. 

Ook wordt vastgelegd of voor het verstrekken van gegevens aan derden toestemming werd 

gevraagd en/of verkregen en van de redenen daarvoor.  

Blijkt een vermoeden onterecht, dan wordt dat uitdrukkelijk in het dossier vermeld. 

Voor de rapportage in QIC is er een extra rapportage titel gemaakt: ‘vermoeden HG’. Zodat 

rapportage over vermoedens van huiselijk geweld ook makkelijk te selecteren is.  

Rapportage over huiselijk geweld hoeft niet direct gekoppeld te zijn aan het zorgleefplan. Of het 

vermoeden van huiselijk geweld wordt opgenomen in het ZLP wordt door de medewerker, HBO-V 

en behandelend arts overlegd/ afgestemd. Afhankelijk van situatie, van wat cliënt wil, van wie de 

dader is etc. 

 

Inzage en afschrift 

Een cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van zijn dossier. Het recht op inzage en afschrift kan 

alleen worden beperkt voor zover de privacy van een ander dan de cliënt daardoor wordt geschaad. 

 

Goed hulpverlenerschap kan meebrengen dat de vertegenwoordiger inzage in en/of afschrift van 

gegevens over volwassenengeweld wordt geweigerd. 

 

Correctie 

De cliënt kan ook vragen om feitelijke gegevens in het dossier aan te passen als de gegevens 

feitelijk onjuist zijn. 

 

Eigen verklaring 

Is de cliënt het niet eens met een oordeel dat in zijn dossier is opgenomen, dan heeft hij het recht 

om aan dit oordeel een eigen verklaring toe te voegen, zodat duidelijk is dat de cliënt het niet met 

het in het dossier opgenomen oordeel eens is. 
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Bewaartermijn van het dossier 

De bewaartermijn van de gegevens uit het zorgdossier is vijftien jaar, tenzij een langere termijn 

vanuit de zorg van een goed zorgverlener nodig is (artikel 454, lid 3 BW). 

 

Vernietiging van het dossier 

Cliënt kan om (gedeeltelijke) vernietiging van zijn dossier vragen. Volgens de WGBO (artikel 

7:455, lid 1 Burgerlijk Wetboek) moet een instelling binnen drie maanden aan dit verzoek voldoen.  

 

De WGBO voorziet echter in de mogelijkheid om in een bijzonder geval niet in te gaan op dit 

verzoek. Dat kan als: 

• het belang van een ander dan de cliënt zich tegen de vernietiging verzet; 

• de vernietiging wettelijk verboden is; 

• vernietiging in strijd is met goed hulpverlenerschap ten opzichte van de cliënt. 

 

Informatieverstrekking aan derden  

Overleg alleen met betrokken medewerkers 

Als uitgangspunt is gekozen dat overleg met (en dus informatieverstrekking aan) medewerkers die 

niet rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zonder toestemming in het geheel niet kan 

plaatsvinden. Als een uitzondering op het beroepsgeheim gemaakt moet worden, dan moet dat 

primair in de richting van Veilig Thuis gebeuren. 

 

Informatie op verzoek van Veilig Thuis geweld 

• De behandelend arts of (HBO)-verpleegkundige die door Veilig Thuis wordt benaderd om 

informatie over een vermoeden van ouderenmishandeling, verstrekt Veilig Thuis bij voorkeur 

met toestemming van betrokkenen relevante informatie.  

• Weigert het slachtoffer weloverwogen om toestemming te geven, dan kan alleen informatie 

worden verstrekt als dat noodzakelijk kan worden geacht om ernstig gevaar voor zwaar 

lichamelijk of psychisch letsel of het leven van betrokkene af te wenden. 

• Is betrokkene wilsonbekwaam ter zake, dan moet toestemming worden gevraagd aan de 

vertegenwoordiger, tenzij het vermoeden juist betrekking heeft op deze vertegenwoordiger.  

In dat geval dient een andere vertegenwoordiger om toestemming te worden gevraagd. Is die 

niet voor handen of kan deze niet geacht worden het belang van betrokkene voldoende te 

behartigen, dan kan zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis worden verstrekt voor 

zover dat noodzakelijk is om met hulpverlening een reële kans op schade af te wenden. 

• Veilig Thuis onderbouwt haar verzoek zodanig dat de behandelend arts of (HBO)-

verpleegkundige kan bepalen welke gegevens relevant kunnen zijn en welke niet. 

 

Informatie aan politie en justitie 

• In contacten met politie/justitie bewaart de behandelend arts of (HBO)-verpleegkundige in 

beginsel zijn beroepsgeheim en beroept zich op zijn verschoningsrecht. Waarheidsvinding 

alléén is niet voldoende voor doorbreking van het beroepsgeheim, niet tijdens een 

opsporingsonderzoek, niet tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en niet ter terechtzitting. 

• Het beroepsgeheim kan in de richting van politie of justitie zonder toestemming alleen worden 

doorbroken om gevaar voor de veiligheid of het leven van een volwassene af te wenden. 

• Weigert het slachtoffer weloverwogen toestemming voor informatieverstrekking op verzoek van 

politie/justitie, dan kan het beroepsgeheim alleen worden doorbroken indien en voor zover dat 

noodzakelijk is om ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk letsel of het leven van het slachtoffer 

af te wenden. 
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• Dreigt acuut gevaar voor zwaar lichamelijk letsel of het leven van een volwassene, dan neemt 

de behandelend arts of (HBO)-verpleegkundige naast een melding bij Veilig Thuis, zelf eerst 

contact op met de politie. 

• De behandelend arts of (HBO)-verpleegkundige stelt betrokkenen vooraf op de hoogte van de 

informatieverstrekking, tenzij dit niet mogelijk is in verband met de veiligheid van het 

slachtoffer of met die van anderen (waaronder de arts zelf), of als redelijkerwijs gevreesd moet 

worden dat de cliënt dan geen contact meer met de behandelend arts zal houden. 

 

Uitwisseling van informatie tussen behandelaars 

De WGBO gaat er vanuit dat de cliënt instemt voor de informatie-uitwisseling tussen verschillende 

medisch behandelaars die rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken. Voor deze informatie-

uitwisseling hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Te denken valt aan het overleg tussen 

verschillende behandelende artsen, het overleg tussen de fysiotherapeut en de behandelend arts, 

tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de behandelend arts, enzovoort. Door deze 

mogelijkheid om informatie over een cliënt uit te wisselen, kan een verpleegkundige of een 

verzorgende ook overleg plegen met een collega-verpleegkundige, een collega verzorgende, een 

arts, of een verloskundige over signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Daarbij kan de naam van de cliënt of het gezin worden genoemd. 

Bij een ontslag van cliënt maakt de behandelend arts een inschatting van de risico’s en bepaald of 

vermelding van vermoedens en/of melding van huislijk geweld in de overdracht vermeld wordt. 

 

Zorgplicht, Beroepsgeheim en meldrecht 

Als zorginstelling hebben wij een zorgplicht naar cliënten. 

Deze zorgplicht brengt met zich mee dat medewerkers ook dreigende schade voor de (ex)partner 

of andere ouderen uit de huiselijke kring van de cliënt helpt te voorkomen. Niet alleen als de cliënt 

(vermoedelijk) slachtoffer is van ouderenmishandeling maar ook als de cliënt (vermoedelijk) dader 

van ouderenmishandeling is of kan worden, wordt de medewerker geacht stappen te ondernemen 

om zijn/ haar vermoeden te onderzoeken en te bespreken, het geweld te (laten) stoppen en hulp 

op gang te brengen. 

Wie een beroepsgeheim of zwijgplicht heeft, kan zich daardoor geremd voelen om op te treden bij 

vermoedens van mishandeling. 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn. 

 

Daarnaast vindt je in het KMS de Brochure 'Horen, zien en zwijgplicht' en hier ook een link naar de 

‘digitale wegwijzer Huiselijk geweld en beroepsgeheim’. 

Deze zijn bedoeld voor beroepskrachten die in zo'n situatie zitten. Hier kun je nagaan of en welke 

informatie je met collega's of anderen kunt uitwisselen. Geheimhoudingsplicht is niet absoluut, de 

wegwijzer zet op een rijtje wat mogelijk is. 

 

1.1 Het beroepsgeheim 

Als medewerker in de zorg ben je gebonden aan het medisch beroepsgeheim: informatie van en 

over de cliënt  houd je geheim en vertel je - zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt - niet 

aan anderen. Dit is het uitgangspunt voor je omgang met informatie van en over de cliënt . 

Het beroepsgeheim is vastgelegd in de Wet BIG en in de WGBO.  

Reden voor het beroepsgeheim is op de eerste plaats de toegankelijkheid van de zorg. Als 

medewerker heb je een vertrouwensrelatie met de cliënt. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat 

informatie die hij jou in het kader van de hulpverlening geeft geheim blijft en niet ‘op straat’ 

terecht komt. Anders ontstaat het risico dat de cliënt de zorgverlening gaat mijden. Dat kan slecht 

https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/publicaties/huiselijk_geweld_en_beroepsgeheim
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voor zijn eigen gezondheid zijn en, afhankelijk van zijn aandoening, ook slecht voor anderen (bij 

bijvoorbeeld een infectieziekte). 

Daarom geldt dat je geen informatie van en over de cliënt mag verstrekken aan anderen, zonder 

dat hij daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Op deze regel gelden een paar 

uitzonderingen. 

 

Zorgvuldigheid kan over het algemeen worden bereikt wanneer men zich 

de volgende vijf vragen stelt. 

1. Welk doel wil ik bereiken door met een ander te spreken? 

2. Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat 

ik mijn beroepsgeheim hoef te verbreken? 

3. Waarom is het niet mogelijk om toestemming te vragen of te krijgen? 

4. Zijn de belangen die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar mijn oordeel 

opwegen tegen de belangen die gediend zijn met de zwijgplicht? 

5. Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan, welke informatie verstrekken zodat degene 

die ik wil beschermen kan worden geholpen? 

 

Voor beantwoording van deze vragen is een taxatie nodig van de risico’s. 

Die taxatie kan ook samen met anderen worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer de behandelend 

arts Veilig Thuis benadert om advies. Zolang de casus anoniem wordt besproken is er geen sprake 

van problemen met het beroepsgeheim. Zoals hierboven uiteen gezet is het soms wel noodzakelijk, 

en te rechtvaardigen, om het beroepsgeheim te schenden. Het beroepsgeheim moet dan wel zo 

min mogelijk worden geschonden. 

Zou de (tucht)rechter achteraf gevraagd worden om een oordeel te geven over het optreden van 

de arts, dan wordt vooral de zorgvuldigheid beoordeeld van de totstandkoming van het besluit. 

Daarbij wordt o.a. gelet op collegiale consultatie, zorgvuldige verzameling van relevante feiten en 

een zorgvuldige en concrete afweging van belangen. Mede daarom is het ook zo belangrijk dat alle 

stappen en redenen die tot deze stappen hebben geleid, zorgvuldig worden vastgelegd in het 

dossier. 

 

Uitzonderingen op het beroepsgeheim 

1. Andere medisch hulpverleners die rechtstreeks bij de medische behandeling zijn betrokken, 

delen in het beroepsgeheim voor zover het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de 

behandeling. 

Toestemming daarvoor van de cliënt wordt verondersteld zonder dat dit hem uitdrukkelijk hoeft 

te worden gevraagd. Op basis van deze uitzondering kun je dus intern overleggen over je 

signalen met bij de behandeling/ zorg betrokken medewerkers. 

2. Het beroepsgeheim kan worden verbroken als een wet je de plicht op legt om informatie over 

een cliënt te verstrekken. Voorbeelden van dergelijke wettelijke plichten zijn onder andere te 

vinden in de Wet Publieke Gezondheid en in de Wet op de Lijkbezorging. 

3. Vanwege een conflict van plichten kun je als medewerker besluiten om je beroepsgeheim te 

verbreken. Een conflict van plichten wil zeggen dat de plicht om te zwijgen botst met de plicht 

om juist door te spreken hulp te bieden aan een cliënt die in een ernstige situatie verkeert. Je 

mag je beroepsgeheim opzij zetten als dat nodig is om reëel kans op schade af te wenden. 

4. Weigert een slachtoffer ondanks aandringen van de arts echter weloverwogen zijn 

toestemming en accepteert hij dus willens en wetens een reële kans op schade voor zichzelf, 

dan brengt het zelfbeschikkingsrecht van de wilsbekwame volwassen cliënt  mee dat het 

beroepsgeheim in beginsel moet worden gerespecteerd. Van dit principe kan slechts worden 

afgeweken als sprake is van ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel of het 
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leven van de patiënt dat niet op een andere manier kan worden afgewend dan door het doen 

van een melding. Weigert een mogelijke dader toestemming te geven voor verstrekking van 

gegevens die op hem betrekking hebben of wordt een weigering van het slachtoffer te zeer 

ingegeven door de afhankelijkheidsrelatie met de dader, bijvoorbeeld uit angst voor 

repercussies, dan kan het ruimere criterium worden aangelegd zoals dat ook bij 

kindermishandeling wordt gehanteerd.  Melding kan dan plaatsvinden ‘bij een reële kans op 

schade die niet met hulpverlening is af te wenden. 

 

Meldrecht 

In het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zal voor 

professionals met een beroepsgeheim (net als bij kindermishandeling in de richting van het AMK) 

naar verwachting een algemeen geformuleerd recht worden opgenomen om zonder toestemming 

van betrokkene(n) gegevens te verstrekken aan Veilig Thuis (meldrecht) als dat noodzakelijk is om 

een situatie van huiselijk geweld te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken. 

In het Onderdeel Volwassenengeweld van deze Meldcode is en blijft, ook als dit meldrecht in 

werking is getreden, het uitgangspunt dat een melding van volwassenengeweld tegen de 

weloverwogen weigering van het slachtoffer in, alleen kan worden gedaan als voldaan is aan 

bovenstaand, aangescherpt, criterium. 

 

Het conflict van plichten 

Bij een conflict van plichten sta je voor de vraag of je je beroepsgeheim moet doorbreken, omdat 

je een conflict ervaart tussen je plicht tot geheimhouding en je plicht om ernstige schade voor de 

cliënt  of een ander te voorkomen. 

Je kunt niet zomaar concluderen dat je een conflict van plichten hebt. Om te bepalen of er echt 

sprake is van een conflict van plichten, moet je nagaan of aan de volgende criteria is voldaan: 

• je moet alles geprobeerd hebben om toestemming van de cliënt  te krijgen voor het 

verstrekken van zijn gegevens aan een ander; 

• je zwijgplicht brengt je in gewetensnood door de ernst van de situatie waarin de cliënt  of een 

ander verkeert; 

• er is geen andere manier dan doorbreking van het beroepsgeheim om ernstige schade voor de 

cliënt  of een ander te voorkomen; 

doorbreken van je beroepsgeheim zal er redelijkerwijs toe leiden dat de ernstige schade wordt 

voorkomen of wordt beperkt.  

 

Als deze criteria gelden voor de situatie waarin je je bevindt, heb je te maken met een conflict van 

plichten. In dit conflict van plichten kun je tot de conclusie komen dat je plicht om ernstige schade 

voor de cliënt  of een ander te voorkomen zwaarder weegt dan je plicht om je te houden aan je 

beroepsgeheim. Als je tot het oordeel komt dat je je beroepsgeheim moet doorbreken, moet je het 

geheim zo min mogelijk schenden door alleen de relevante gegevens te verstrekken. 

 

Hieronder volgen vijf vragen aan de hand waarvan je in een geval van een conflict van plichten tot 

een zorgvuldig besluit kunt komen over het al dan niet verstrekken van informatie als je daarvoor 

geen toestemming kon vragen of kon krijgen van de cliënt . 

1. Is het echt niet mogelijk om toestemming te vragen of te krijgen? 

2. Welke ernstige schade kan er voor de cliënt  of een ander ontstaan als ik besluit om geen 

informatie te verstrekken? 

3. Is er geen andere manier dan het verbreken van mijn beroepsgeheim om deze ernstige schade 

te voorkomen? 
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4. Kan deze ernstige schade redelijkerwijs worden voorkomen als ik mijn beroepsgeheim 

verbreek? 

5. Welke informatie moet ik aan een andere beroepskracht of instelling verstrekken om 

de ernstige schade redelijkerwijs te voorkomen, terwijl ik daarbij mijn beroepsgeheim niet 

verder dan noodzakelijk verbreek? 

 

De zorgplicht 

Als medewerker in de zorg (bijvoorbeeld behandelend arts, verzorgende, verpleegkundige) heb je 

een zorgplicht. Dit betekent dat je je als goed hulpverlener naar de cliënt op moet stellen en die 

zorg moet bieden die van je mag worden verwacht. Bovendien mag je een cliënt niet in een 

hulpeloze toestand brengen of (achter) laten. Als je dat opzettelijk wel doet, ben je strafbaar. 

Deze zorgplicht wordt nogal eens als argument aangevoerd voor het doorbreken van het 

beroepsgeheim. Het klopt inderdaad dat de zorgplicht of goed hulpverlenerschap kan leiden tot het 

doen van een melding of het anderszins verbreken van het beroepsgeheim. Maar de zorgplicht leidt 

daar niet automatisch toe. 

Ook vanuit de zorgplicht is een medewerker in de zorg gehouden om zich in te spannen om 

toestemming te krijgen voor het verstrekken van informatie aan een ander. Pas als dat niet lukt, of 

niet mogelijk is, komt de vraag aan de orde of er sprake is van een conflict van plichten. Dat kan 

mogelijkerwijs leiden tot het verbreken van het beroepsgeheim. Anders gezegd: dat je een 

zorgplicht hebt, zegt nog niet wat je moet doen en in welke situatie je wel of niet aan je zorgplicht 

hebt voldaan. 

 

In alle gevallen dien je aan de hand van de hiervoor beschreven vragen na te gaan of er sprake is 

van een conflict van plichten en of het verbreken van het beroepsgeheim de enig mogelijke weg is. 

 

Verantwoording afleggen over het verbreken van het beroepsgeheim 

Als het beroepsgeheim wordt doorbroken, handel je in strijd met de zwijgplicht in de Wet BIG en 

de WGBO. Dit verbreken van het beroepsgeheim is strafbaar gesteld. Bovendien kan over het 

verbreken van het beroepsgeheim een klacht worden ingediend bij het Medisch Tuchtcollege. 

Zowel in een strafzaak als in de tuchtrechtspraak gaat het er om of je op een zorgvuldige wijze tot 

het besluit bent gekomen over het verbreken van het beroepsgeheim. Gekeken wordt of er 

inderdaad sprake was van een conflict van plichten en of het belang van de zwijgplicht zorgvuldig 

is afgewogen tegen het belang van het spreken om daarmee de cliënt te beschermen. 

Daarnaast geldt als eis dat je, voordat er een besluit wordt genomen, een deskundige collega of 

een leidinggevende raadpleegt en de arts met wie jij samengewerkt. Bij huiselijk geweld kun je 

advies vragen aan Veilig Thuis. 

Ook voor het achteraf afleggen van verantwoording is het van belang om een besluit over het 

verbreken van het beroepsgeheim zorgvuldig vast te leggen in het verpleegkundig of zorgdossier. 
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Bijlage 4 Tips voor gesprekken met slachtoffers3 

 

Laat je eigen OMA thuis! (Oordeel, Mening en Advies) 

In welke fase je bij een vermoeden van mishandeling het best een gesprek kunt voeren met het 

slachtoffer is afhankelijk van de situatie en de mate van vertrouwen. Het is belangrijk om niet te 

lang te wachten met het uitspreken van je bezorgdheid en het slachtoffer de gelegenheid te geven 

zijn/haar verhaal te doen. 

 

Goed voorbereiden 

• Goed voorbereiden/informatie verzamelen 

• Ga na of er al hulp is 

• Vraag andere betrokken instellingen of het SHG om advies of ondersteuning voor 

gespreksvoering 

• Kijk of een collega met jou samen het gesprek wil oefenen 

• Zorg voor een veilige omgeving 

 

Een gesprek voeren 

• Maak het doel van het gesprek duidelijk 

• Deel je zorgen, zeg concreet wat de zorg is zonder het woord mishandeling te gebruiken. 

• Vraag hoe de betrokkenen de geuite zorgen beleven 

• Vraag naar de veiligheid 

• Vraag welk gevaar concreet dreigt 

• Nodig uit om te praten door open vragen te stellen (wie, wat, waar, hoe, wanneer …) 

• Praat vanuit jezelf (ik zie dat …) 

• Bespreek niet alle problemen in één keer 

• Accepteer, toon empathie, wees oprecht geïnteresseerd nieuwsgierig en oordeel niet 

• Luister actief en reflecteer 

• Zorg voor concrete zinnen/respons voor situaties waarin betrokkene weer naar het hier en nu 

moet worden gehaald. Het gaat erom, iets simpels te vragen 

• Discussie en weerstand zijn tekenen dat er iets moet veranderen in de communicatie en 

strategie 

• Wees eerlijk en open, pas op voor vrijblijvendheid 

• Als aanwezigen zich dreigend uitlaten (wat uitzonderlijk is), benoem dat de ander dreigt en 

stop het gesprek 

• Doe geen toezeggingen die je niet waar kunt maken 

• Beloof niet te snel geheimhouding 

 

Soms kan het nodig zijn om te confronteren met 

• de consequenties van het gedrag; 

• de ontoelaatbaarheid van de mishandeling; 

• de eigen verantwoordelijkheid 

 

                                                
3 Bron: Richtlijn ouderenmishandeling. www.zorgvoorkennis.nl 


