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Ouderenmishandeling
Signalering door vrijwilligers

Als sleutelfiguur of vrijwilliger heeft u regelmatig contact met ouderen. U bent betrokken bij de
dagopvang, organiseert ontmoetingsactiviteiten, brengt regelmatig een bezoek aan ouderen, doet u
klusjes, of helpt hen bij de administratie. Dan bestaat er vaak tussen u en de oudere een
vertrouwensband. Immers ze kunnen bij u terecht met hun vragen.
Toch kan het zijn dat zij niet alles met u durven te bespreken. Dat kan komen door schaamte  of dat zij
bijvoorbeeld de vuile was niet buiten willen hangen. Als u het gevoel krijgt dat er iets aan de hand is,
maar niet de vinger erop kan leggen wat precies, zou er misschien sprake kunnen zijn van
ouderenmishandeling.
Bijvoorbeeld als de oudere vertelt dat hij regelmatig geld mist, dat zonder toestemming geld van de
bankrekening is opgenomen of dat er bezittingen worden gemist. In dat geval is er sprake van
financiële uitbuiting.
Klaagt de oudere over pijn, heeft de oudere onverklaarbare blauwe plekken of valt die plotseling
regelmatig, dan kan het dat er sprake is van lichamelijke mishandeling.
Is de oudere angstig, verdrietig en denkt van het ene op het andere moment dat hij/zij dingen
verkeerd doet, dan is er wel misschien sprake van psychische mishandeling of seksueel misbruik.
Ziet de oudere steeds minder verzorgd uit of gaat het steeds minder goed met haar of hem dan is het
mogelijk dat het gaat om verwaarlozing.

Achtergrond  Ouderen blijven steeds meer langer thuis wonen. Naarmate zij ouder worden neemt
hun kwetsbaarheid toe door bijvoorbeeld een slechtere gezondheid. Nu zijn er veel voorzieningen
waar een beroep op gedaan kan worden om langer zelfstandig te kunnen wonen. Maar het is niet
altijd eenvoudig om aan die hulp te komen. Vaak zijn oudere mensen daarom afhankelijk van familie
en vrienden en/of beroepskrachten om hen bij te staan. In deze situatie kan misbruik ontstaan.
Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Uit onderzoek uit 2018 is gebleken dat
een op de twintig thuiswonende ouderen ooit te maken heeft gehad met ouderenmishandeling.

Veel ouderen met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar en afhankelijk
van kinderen en familie omdat zij de Nederlandse taal niet of matig
beheersen, digitaal niet vaardig zijn en de weg niet weten in het doolhof
van voorzieningen en regels. Met het ouder worden neemt de
kwetsbaarheid door ziekte toe, waardoor zij voor hulp en goede zorg nog
meer afhankelijk worden van kinderen en familie. Deze kwetsbare relatie
kan door allerlei zaken ontsporen. Oudermishandeling kan ontstaan door
onwetendheid, maar ook door onkunde of gevoelens van
machteloosheid kan de relatie uit balans raken.

Uit onderzoek is gebleken dat ouderenmishandeling voorkomt in gezins-
of familierelaties en in relatie met vrienden en beroepskrachten. Het kan
gaan om:

o actief gedrag (plegen van de handelingen)
o passief gedrag (nalaten van handelingen).

      Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (uitschelden, 
pesten, isoleren) maar ook financieel misbruik en verwaarlozing. In deze infosheet wordt
ingegaan op deze laatste twee vormen.
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Financieel misbruik
Financieel misbruik is het ongeoorloofd
gebruik maken van bezittingen van een
ander. Diefstal van geld of sieraden,
pinpasfraude, misbruik van machtigingen
en gedwongen testamentwijziging zijn
voorbeelden van financieel misbruik.
Financieel misbruik begint meestal klein,
maar kan al snel ernstige vormen
aannemen.

Signalen van financiële
ouderenmishandeling:
o (Plotseling) geldgebrek voor basale

levensbehoeften
o (Plotseling) een achterstand betaling

huur, energie, zorgverzekering
o Verdwijnen van waardevolle spullen

uit huis
o Ontbreken of “kwijtraken” van contant geld of pinpas
o Brieven van deurwaarder
o Onverklaarbare kosten
o Geen informatie willen geven over financiële zaken door de dader.

Tips bij een vermoeden van financieel misbruik:

o Bespreek uw vermoedens met een collega vrijwilliger. Bestaat er twijfel bij uw collega vrijwilliger,
blijf alert. Onderschrijft uw collega uw vermoeden ga dan eerst in gesprek met de oudere. Bent u
vrijwilliger bij een zorg- of welzijnsinstelling, bespreek uw vermoedens met een beroepskracht of
vrijwilligerscoördinator.

o Maak tijdens het gesprek met de oudere duidelijk dat u niet de kinderen of de familie wantrouwt,
maar wijs op het belang van goede afspraken maken (4-ogen principe).

o Stel open vragen (wie, wat waar, wanneer, hoe)
o Oordeel niet, luister met een open houding
o Ga na hoe de familierelaties zijn.
o Bespreek met de oudere de conclusie van het gesprek, eventuele verdere stappen en blijf

hierover in contact met de oudere.

        Is er sprake van een onveilige situatie, dan kunt u voor informatie en advies altijd (anoniem)
        contact opnemen met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar).

Verwaarlozing
Als er niet goed gezorgd wordt voor de oudere kan er lichamelijke of psychische verwaarlozing
ontstaan. Dit kan ontstaan doordat de oudere bijvoorbeeld niet genoeg te eten of te drinken krijgt,
geen/onvoldoende persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen en/of te weinig liefde en aandacht
wordt gegeven. Signalen die hierop kunnen duiden zijn:

o angstig gedrag;
o onverzorgd uitzien;
o vaak vallen en/of steeds ziek zijn;
o vies huis, lege en/of vieze koelkast.
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Voordat ze nog meer details vertelt, zegt mevrouw A: “Wilt u mij 
beloven dat u dit aan niemand verder vertelt?”

o 
voor zijn moeder geld te halen. Hij neemt elke keer iets extra’s op, dat hij voor zichzelf houdt. 
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Bij wijze van samenvatting

Ouderenmishandeling is een serieus onderwerp en komt vaker voor dan gedacht. Ouderen die
dit aan den lijve ondervinden kunnen sterk vereenzamen,
angststoornissen ontwikkelen en depressief raken. Het is
belangrijk om de signalen op te vangen en er ook iets mee te
doen. Tegelijkertijd moeten we ook voorzichtig zijn met het
vellen van een oordeel. Niet alles is wat het lijkt. Belangrijk is
dat u als vrijwilliger:

o alert blijft of een bepaald gedrag langere tijd achter elkaar
voorkomt of dat de oudere erg verandert;

o met de oudere in contact blijft en zoveel mogelijk
ondersteunt;

o uw vermoedens met anderen bespreekt, bijv. een andere
vrijwilliger of een (vrijwilligers)coördinator én direct
betrokkenen;

o weet dat u voor advies en informatie altijd (anoniem) met
Veilig Thuis: 0800 200 (24/7) kunt bellen;

o bij direct gevaar 112 belt.

Meer info en materialen over
ouderenmishandeling:

o http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verborgen-leed/: campagne
‘Verborgen leed. Praat erover’ van de Alliantie ouderenmishandeling
Rotterdam: hier vindt u o.a. verhalen, video’s, signaleringskaarten
voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals (ook in het
Arabisch en Turks).

o http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling:
o.a. lijst om signalen te herkennen bij ouderen en bij plegers; tips in
gesprek gaan met anderen en een lijst met organisaties die men kan
benaderen voor hulp en advies.

o ook op de NOOM-website vindt u achtergrondinformatie en
voorlichtingsmaterialen:

www.netwerknoom.nl/financieel-misbruik/
www.netwerknoom.nl/ouderen-in-veilige-handen/

Met dank aan de gemeente Rotterdam voor het gebruik van de afbeeldingen van de
campagne ‘Verborgen leed’: www.rotterdam.nl/wonen-leven/verborgen-leed/

Meer info en materialen over ouderenmishandeling

-  http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verborgen-leed/: campagne ‘Verbor-
gen leed. Praat erover’ van de Alliantie ouderenmishandeling Rotterdam: hier 
vindt u o.a. verhalen, video’s, signaleringskaarten voor ouderen, vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals (ook in het Arabisch en Turks).

-  http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling: o.a. lijst om 
signalen te herkennen bij ouderen en bij plegers; tips in gesprek gaan met 
anderen en een lijst met organisaties die men kan benaderen voor hulp en 
advies.

-  www.movisie.nl/publicatie/ouderenmishandeling-wat-kan-ik-vrijwilliger-doen: 
In deze infographic wordt toegelicht watouderenmishandeling is, wat de sig-
nalen zijn, wat de wet zegt overouderenmishandeling en wat u als vrijwilliger 
kunt doen.

-  ook op de NOOM-website vindt u achtergrondinformatie en voorlichtingsma-
terialen:

   www.netwerknoom.nl/ouderen-in-veilige-handen


