Het risicotaxatie-instrument voor ouderenmis(be)handeling :
een voorbeeld
Hieronder vindt u een verkorte versie van het instrument.
De originele vragenlijst bestaat uit 22 vragen.
Deze vragen zijn in de originele versie aangevuld met een link waarbij u de mogelijkheid
heeft om het handboek te raadplegen, waarin de vragen nader worden toegelicht.
In de applicatie wordt het risico automatisch berekend. En bij het resultaat van de risicobepaling is er ook een link naar het handboek, waarbij de mogelijkheden van aanpak worden
beschreven.
Gebruikersorganisaties kunnen door de RITI-registratie op www.ouderenmisbehandeling.be
de gegevens verder ontleden, zodat men meer zicht krijgt op de gegevens van situaties van
ouderenmis(be)handeling.
Persoonsgegevens:
Datum
Geslacht
□ man
□ vrouw
Leeftijd
Postcode
Zorgregio
Samenwonend?

□ nee
□ met partner
□ met kinderen
□ met anderen

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de oudere en zijn omgeving? (kruis aan
a.u.b.) A = helemaal niet akkoord
C = eerder wel akkoord
B = eerder niet akkoord
D = helemaal akkoord
DEEL 1
In welke mate hebt u het gevoel dat:
A B C D
…de oudere afhankelijk is van een steunfiguur ? (vb. voor zorg, financieel,
administratief, voor woonplaats,…)
…de oudere geïsoleerd is?
…er tekenen zijn dat de oudere de situatie niet meer aan kan (vb. signalen van
overbelasting, oververmoeidheid, emotionaliteit, gejaagdheid, opvliegendheid,
onverschilligheid, onmacht, frustratie, angst…)
… er sprake is van lichamelijke beperkingen, dementie, depressieve gevoelens,
verslaving, laagbegaafdheid, psychiatrische of psychosociale problemen bij de
oudere?
….
Totaal (optellen hoeveel keer wordt A en B , C en D geantwoord?)

DEEL 2
In welke mate hebt u het gevoel dat:
A B C D
… de relatie tussen de steunfiguur en oudere problematisch is? (stress, ruzie, ..)
… de relatie tussen de steunfiguur en de naaste omgeving problematisch is? (vb.
stressvol, spanningen, ruzie, ..)
… de steunfiguur afhankelijk is van de oudere?
… de zorg die door de steunfiguur gegeven wordt aan de oudere (te) zwaar is?
…
Totaal (optellen hoeveel keer wordt A en B , C en D geantwoord?)
DEEL 3
In welke mate hebt u het gevoel dat:
A B C D
… er signalen zijn van schending van de rechten? (vb. Verhinderd dat de post
gelezen wordt, vrienden ontmoeten, …)
… er signalen zijn van emotionele mis(be)handeling? (vb. Angstig zijn, beschaamd
zijn, bedreigd voelen, gekleineerd worden,…)
… er signalen zijn dat hulp en verzorging te wensen over laat? (vb. Kleding,
boodschappen, maaltijden, huishouden, …)
… er signalen zijn van financiële mis(be)handeling? (vb. Geld of goederen moeten
afgeven tegen hun wil, papieren moeten tekenen, erfenisbejagening, plotse
onverklaarbare veranderingen in de financiële situatie…)
…
Totaal (optellen hoeveel keer wordt A en B , C en D geantwoord?)

Scoren van het RITI
Situatie
Geen risico
De oudere heeft een licht risico op ouderenmis(be)handeling.
De oudere heeft een matig risico op ouderenmis(be)handeling. Er is
misschien op dit ogenblik nog geen zichtbare ouderenmis(be)handeling,
maar deze situatie vertoont een hoog risico.
Er is een groot risico dat de oudere slachtoffer is van
ouderenmis(be)handeling.

Bij ouderen (vooral in een zorgcontext) is vaak iemand een steunfiguur. Dit kan zowel de partner zijn, of één van de
(schoon)kinderen, als iemand van de buren, als een professionele zorgverlener. Kortom iemand die dicht bij de oudere staat
en er nauw mee verbonden is.

