
SIGNALENLIJST

FINANCIEEL

MISBRUIK

OUDEREN 

UITERLIJK &

OMGEVING
Onverzorgd uiterlijk: niet gewassen, te lange teennagels, kapotte kleding
Vervuilde omgeving: bergen afwas, veel stof, geen geld meer voor thuishulp
 vies beddengoed, urinevlekken in lakens
Eten & drinken: bedorven eten in koelkast, weinig eten in huis, steeds goedkopere eet-
en drinkwaar in huis, nooit honger zeggen te hebben, steeds meer vermageren

PLEGER GEDRAG

Hulpverlening: agressief naar hulpverleners of andere mantelzorgers,
afspraken met instanties vaak afzeggen, niet reageren op contactpogingen
hulpverleners of  op verzoek aanschaf hulpmiddelen
Bewindvoering: verantwoording constant uitstellen met smoesjes, eens met
mentorschap en niet met aanstellen bewindvoerder, 
Bankzaken: altijd aanwezig bij regelen bankzaken, maakt afspraken bij de bank
of notaris, vertelt bank of notaris wat de vraag / het verzoek van de oudere is
Erfenis: bemoeilijkt inzage administratie van de nalatenschap
Verzorging: koopt geen of tweedehands kleding, vraagt zich af of nieuwe
spullen nog wel nodig zijn, neemt ongevraagd zorg over van oudere
Overige: bij opname oudere in zorginstelling direct vragen naar kosten eigen
bijdrage, onbekende familieleden duiken plotseling op of zijn ineens veel
actiever aanwezig

GELD & BEZIT

(levens)Testament: niet voor de hand liggende wijzigingen in testament,
vreemde begunstigde in testament, vreemde bevoegdheden via
levenstestament
Pinpas: niet in bezit van oudere, kind/kleinkind/mantelzorger zegt regelmatig
geld te brengen en heeft de pincode, grote opnamen van contant geld,
geldopnames passen niet bij de situatie
Bankrekening: bij belastingaangifte blijkt spaargeld jaarlijks stevig minder te
worden, betalingsverkeer dat niet bij leefsituatie oudere past
Bezit: waardevolle spullen verdwijnen
Overzicht: oudere heeft geen zicht op financiële situatie, oudere heeft geen
realistisch beeld van de eigen situatie, iemand anders beheert alle bankzaken
digitaal
Achterstand: betalingsachterstanden voor huur, verzekeringen en andere
rekeningen

Hulpverlening: afspraken afzeggen, nooit alleen komen op afspraak, 
Mantelzorg: van verhaal veranderen als ander erbij is, ophemelen mantelzorger
die het goed bedoelt, geen kritiek dulden op mantelzorg, alles checken bij
mantelzorg ook tijdens gesprekken met hulpverlening
Gesprekken: vermijden gesprekken met anderen, stilvallen als anderen binnen
komen, antwoorden veel en overdreven zorgvuldig afwegen

GEDRAG

Lokale Alliantie Midden-Groningen

Niet ieder signaal betekent dat het mis is. Twijfel je? Bespreek je
zorgen. Of vraag advies bij Veilig Thuis Groningen: 0800 2000 
of kijk op www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties


