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Over ouderenmishandeling
Wat is ouderenmishandeling?

Vormen van ouderenmishandeling

‘Al het handelen of het nalaten van handelen van
degenen die in een terugkerende persoonlijke of
professionele relatie met de oudere (iemand van
65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere
persoon lichamelijke en/of psychische en/of
materiële schade lijdt en waarbij van de kant van
de oudere sprake is van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.’

We onderscheiden vijf vormen van
ouderenmishandeling.
1.
2.
3.
4.
5.

Fysieke mishandeling
Psychische mishandeling
Verwaarlozing
Seksueel misbruik
Financieel misbruik

Bron: Factsheet Ouderenmishandeling Movisie, herziene
uitgave juli 2020

Hoe ontstaat ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling kan plaatsvinden vanuit een patroon van geweld
dat al jaren in het gezin bestaat. Maar ook daar waar nooit eerder sprake
is geweest van geweld, kan er op oudere leeftijd geweld ontstaan. Met
het ouder worden neemt de hulpbehoevendheid en kwetsbaarheid toe.
Door ziekte en soms optredende karakterverandering kan een relatie
veranderen en uit balans raken. Het huidige Nederlandse zorgsysteem
zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig wonen. Ze moeten veel
zelfstandig regelen en mantelzorgers worden vaker en langer ingezet om
hen te ondersteunen.
Mantelzorgers kunnen overbelast raken, waardoor situaties sneller escaleren. In zo’n geval is de mantelzorg
vanuit een gezonde relatie gestart, maar gaandeweg ontspoort. Dat wordt ontspoorde mantelzorg genoemd.
Ontspoorde mantelzorg kan in alle vijf de vormen van ouderenmishandeling ontaarden. De meest
gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik.

Financieel misbruik van ouderen: een groot probleem
Jaarlijks worden er naar schatting zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik of van financiële
uitbuiting, een vorm van ouderenmishandeling. Er worden bankrekeningen geplunderd, er verdwijnen
goederen van waarde en worden testamenten gedwongen gewijzigd. In veel gevallen is een familielid of een
bekende de schuldige en is de oudere afhankelijk van deze persoon.
Het is lastig om zicht te krijgen op de (ernst van) de problemen. Vaak speelt schaamte of afhankelijkheid een
grote rol. De oudere doet geen aangifte of melding, praat er niet over of is onwetend. Geregeld komt het
misbruik pas na het overlijden van de oudere aan het licht.
Het voorkomen van financiële uitbuiting of financieel misbruik van ouderen door het nemen van een aantal
maatregelen is belangrijk. Mocht een oudere slachtoffer zijn, dan is het zaak om dit misbruik zo snel mogelijk te
stoppen om grotere problemen te voorkomen. Dat begint bij een stukje basiskennis waar we u als lezer graag
in meenemen.

Opzettelijke mishandeling
Er zijn ook situaties waarbij er sprake is van opzettelijke mishandeling. De plegers zijn zich bewust van de
schade die ze aanrichten. Er wordt dan gehandeld vanuit eigen belang, onverschilligheid, uit woede of uit
wraak.
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Wanneer spreek je van financieel misbruik of financiële uitbuiting?
Financieel misbruik is het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander. Het gaat dan onder
meer om pinpasfraude, een gedwongen testamentwijziging of hypotheekopname, ontvreemding of diefstal
van goederen.
Vaak betreft het ouderen die de financiën aan een ander heeft toevertrouwd hebben, waarbij dat vertrouwen
wordt geschonden. In de meeste gevallen is de pleger een bekende van de oudere, maar soms ook een ‘nieuwe
vriend(in)’ die plotseling opduikt. Ook professionals of vrijwilligers die betrokken zijn bij de oudere kunnen zich
schuldig maken aan financieel misbruik.

Vormen van financieel misbruik
wegnemen van geld, sieraden en goederen
verkoop van eigendommen zonder
toestemming
misbruik van machtigingen
PGB-fraude
koop op naam van het slachtoffer
uitoefenen van druk om een testament of
wilsbeschikking te veranderen
financieel kort houden
misbruik van rekeningen
noodzakelijke hulpmiddelen, medicatie of
voeding onthouden

Kenmerken van de slachtoffers
Vaak alleenwonend, ouder dan 80 jaar en
vrouw.
Ze hebben zich vaak niet goed verdiept in hun
financiële situatie.
Door onwetendheid of onbekendheid met
(betaal)systemen laten ze hun financiële en
administratieve zaken over aan een familielid
of bekende.
Naast onwetendheid kunnen fysieke, sociale
of mentale beperkingen een rol spelen. Een
beperking kan ervoor zorgen dat iemand
aangewezen is op de hulp van een naaste.
Denk aan (beginnende) dementie.

Risicofactoren om slachtoffer te worden van financieel misbruik
❖ afhankelijkheid
❖ sociaal isolement
❖ cognitieve stoornis (bijv. ten gevolge van
dementie)
❖ fysieke beperking (bijv. moeilijk ter been zijn
of slecht kunnen horen of zien)
❖ veranderde omstandigheden (bijv. overlijden
van de partner die altijd de financiën deed)

❖ loyaliteit naar de pleger toe
❖ angst voor verlies van contact en/of zorg
❖ (inwonend) familielid met (financiële)
problemen (bijv. door een verslaving)
❖ persoonlijke problemen van de pleger
❖ familieconflicten
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Signalen van financieel misbruik
Er zijn waardevolle spullen verdwenen (zoals schilderijen, sieraden, etc.)
Brieven van incassobureaus of een bezoek van deurwaarders
Betalingsachterstanden voor telefoon, internet, gas, elektra, huur, zorgverzekering of hypotheek
Ontbreken of kwijt zijn van bankpasjes en/of geld
Plotseling geen geld meer hebben voor eten, medicatie of verzorgingsproducten
Onverklaarbare geldopnames of betalingen voor aankopen die niet passen bij de oudere
Zorg gefinancierd vanuit PGB wordt niet geleverd of is ondermaats
Weigering van pleger om inzage te geven in financiën
De oudere is nooit alleen te spreken of de pleger spreekt voor de oudere

Motieven van financieel misbruik
❖ Financiële nood
❖ Hebzucht
❖ Vermeend recht op aanspraak

Verborgen leed
De meeste ouderen die financieel worden misbruikt,
praten hier niet over. Sommige mensen weten niet
dat ze slachtoffer zijn van financieel misbruik.
Bijvoorbeeld omdat ze geen inzicht in hun financiën hebben of omdat de pleger het zo stiekem doet dat het
niet opvalt. Soms zijn de slachtoffers zich wel bewust van het feit dat er financieel misbruik van ze gemaakt
wordt, maar wil hij/zij er geen werk van maken door:
schaamte
vergoelijking van het gedrag van de pleger
angst voor de gevolgen van aangifte (is er dan nog iemand die zorg verleent?)
angst voor de pleger
berusting
Loyaliteit en afhankelijkheid spelen in veel gevallen een rol en maakt het bespreekbaar maken van financieel
misbruik lastig.

Het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn verplicht om de stappen van de meldcode te doorlopen bij een
vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling, in welke vorm dan ook van.
Ouderenmishandeling – en dus ook financieel misbruik van ouderen- valt daarmee ook onder de Wet
meldcode. De meldcode bestaat uit een stappenplan die de professional moet doorlopen bij vermoedens of
signalen van mishandeling.
Het doel van de wet is niet zozeer het melden op zich, maar in gang zetten van de hulpverlening.
Niets doen is geen optie!
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Stappen van de meldcode

Stap 1
Breng signalen in kaart

Stap 5
Neem 2 beslissingen:
1. Is melden noodzakelijk?
Dit is noodzakelijk als de veiligheid en/of het
welzijn van de oudere in het geding is

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook)
mogelijk?
Is de professional in staat hulp te organiseren of te
bieden?
Werken de betrokkene(n) mee aan de hulp?

Stap 2
Overleg met een collega
(bijv. een
aandachtsfunctionaris) en/of
vraag advies aan Veilig Thuis
(0800-2000)

Leidt de hulp tot duurzame veiligheid?
Als hulp niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk

Stap 4
Wegen van de
oudermishandeling/financie
el misbruik:
Heb ik op basis van stap 1
t/3 een vermoeden van
ouderenmishandeling?

Stap 3
Ga in gesprek met de
betrokkene(n)

Heb ik vermoeden van acute
of structurele onveiligheid?

Wat als een beroepskracht of vrijwilliger pleger is van financieel misbruik?
Het kan voorkomen dat niet een naaste van het slachtoffer maar een professional of een vrijwilliger een
oudere financieel misbruikt. In dat geval heb je als professional een interne meldplicht. Dit houdt in dat je je
vermoedens met je leidinggevende bespreekt en deze de vervolgstap onderneemt.
Aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
hebben te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze zorgaanbieders hebben
de plicht om zelf beleid te maken waarin de procedure beschreven wordt hoe een organisatie handelt bij
vermoeden van ouderenmishandeling door een medewerker of vrijwilliger. De zorgaanbieder heeft in ieder
geval de plicht om misstanden te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) via het Landelijke Meldpunt
Zorg. Bij dit meldpunt kunnen professionals, familie en de ouderen zelf ook melding doen of advies vragen.
Aanbieders van zorg en ondersteuning die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn
de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Voor de meeste gemeenten geldt dat ze de
modelverordening van de VNG volgen. Daarin staat dat aanbieders zelf een regeling vast moeten stellen voor
de afhandeling van klachten. Veilig Thuis heeft geen rol in de aanpak van ouderenmishandeling door een
zorgprofessional of vrijwilliger.
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Gespreksvoering bij vermoeden van financieel misbruik
Ouderen vinden het vaak lastig om te praten over financieel misbruik. Schaamte, loyaliteit naar de pleger en
afhankelijkheid van (de zorg van) de pleger kunnen een rol hierin spelen. Neem de tijd om dit gesprek te
voeren.

Voorbereiden op het gesprek
Ga altijd goed voorbereid een gesprek aan met de oudere wanneer er een vermoeden is van financieel
misbruik. Zet op papier waar jouw vermoeden vandaan komt. Wat heb je gezien of gehoord? Maak het zo
concreet en feitelijk mogelijk. Bepaal ook vooraf het doel van het gesprek: wat wil je bereiken of verhelderd
krijgen?

Stappen die kunnen helpen bij het voeren van een gesprek
Neem de tijd en pas het (spreek)tempo aan. Ouderen hebben soms meer tijd nodig om informatie in zich op te
nemen of om een vraag goed te begrijpen. Het kan helpen om het gesprek te structureren. Bijvoorbeeld met
behulp van de 6 stappen hieronder.
1) Maak kort even contact
“Dag meneer/mevrouw van de Berg, wat fijn dat ik vanmiddag al bij u langs kan komen.”
2) Alle zorgen direct op tafel
“Ik wil het graag met u hebben over twee dingen die me zorgen baren. Het eerste is het feit dat het mij opviel
dat er spullen uit uw huis verdwenen zijn in de tijd dat u in het ziekenhuis lag. De tweede zorg die ik heb, is dat
ik van verschillende collega’s hoorde dat u over het algemeen erg weinig eten in huis hebt.”
3) ‘Normaliseer’ de situatie van de oudere en toon begrip voor de lastige situatie waar hij/zij in zit
“Het gebeurt veel vaker - ook bij andere mensen- dat als iemand in het ziekenhuis ligt een familielid spullen
weg haalt uit het huis. Het lijkt me lastig als dit je overkomt. Juist wanneer het een familielid is die dit zonder
uw toestemming heeft gedaan.”
4) Vraag toestemming om samen te kijken naar een oplossing
“Vindt u het goed als we kijken wat ik, of iemand anders voor u kan
doen om te voorkomen dat dit door gaat of weer gebeurt? Misschien
lukt het niet om de verdwenen spullen weer terug te krijgen, maar
we kunnen wel samen een plan maken om dit in de toekomst te
voorkomen.”
5) Breng de situatie in kaart en en schenk daarbij aandacht aan
emoties. Luister, vat samen en vraag door.
“Dus als ik het goed begrijp (…)? Betekent dat dan ook (…)? Ik zie dat het u raakt als u over uw kleinzoon
vertelt.”
6) Maak concrete afspraken voor het vervolg
“Dan spreken we af dat ik volgende week dinsdag weer bij u lang kom en we dan samen gaan kijken of we (…)
kunnen regelen. Is dat goed?”

Algemene tips voor het gesprek
❖ Maak het gesprek niet te zwaar.
❖ Respecteer de grenzen van de oudere. Dwing hem/haar niet om te praten.
❖ Beloof geen geheimhouding; je kunt wel afspreken dat je eerst met de oudere overlegt wat je gaat doen
voordat je daadwerkelijk tot actie overgaat.
❖ Bespreek wat de oudere zelf zou willen en neem dat als uitgangspunt. Maak duidelijk wat de
vervolgstappen zijn en welke rol jij hierin speelt. Laat de regie zo veel mogelijk bij de oudere.
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Het voorkomen van financieel misbruik
Vroegtijdig signaleren van financieel misbruik is belangrijk, maar nog belangrijker is het voorkomen ervan. Dit
lukt het beste wanneer de oudere nog vitaal en wilsbekwaam is.

Eenzaamheid
Mensen die eenzaam zijn lopen meer risico om slachtoffer te worden van financiële uitbuiting. Pak die
eenzaamheid dus aan! Ouderen kunnen terecht bij het welzijnswerk in de woonplaats, hun huisarts,
wijkverpleegkundige of een medewerker WMO van de gemeente.
Meer informatie over (de aanpak van) eenzaamheid is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-meeenzaam-voel
In Ede kunt u hiervoor terecht bij:
Malkander (welzijnsorganisatie)
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
info@malkander-ede.nl
https://www.malkander-ede.nl
0318 20 80 80
Maatschappelijk Werk Ede
Maatschappelijk werk in Ede wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz
Postbus 677
6710 BR Ede
088 7846206
info@maatschappelijkwerkede.nl
www.maatschappelijkwerkede.nl
Contactpersonen:
Margreet Kingma (maatschappelijk werker en vertrouwenspersoon Opella)
mkingma@opella.nl | 06 33 33 46 27
Annet de Kruijff (maatschappelijk werker)
adekruijff@opella.nl | 06 53 83 72 29
Marianne Kamphuis (maatschappelijk werker)
mkamphuis@opella.nl | 06 33 34 24 68

Advies bij (vermoedens van) financieel misbruik
Gemeente Ede
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Telefoonnummer: 14 0318 | https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/maatwerkgesprek
Moviera | Aanpak huiselijk geweld en mensenhandel
Halstraat 56
7321 AH Apeldoorn
088 3 744 744 | www.moviera.nl
Veilig Thuis Gelderland-Midden
Snelliusweg 1
6827 DG Arnhem
0800 2000| https://veiligthuisgm.nl/
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Geldzaken goed regelen
Ouderen die afhankelijk zijn van anderen wat betreft geldzaken, lopen een risico om slachtoffer te worden van
financieel misbruik. Veel banken kunnen meedenken over of hebben speciale diensten voor ouderen waarmee
dit grotendeels te voorkomen is. Bijvoorbeeld door ze te voorzien van (contant) geld of inzicht in hun financiën.
Een checklist om inzicht te krijgen in hoe iemand zijn financiën heeft geregeld is te vinden op:
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Checklist-ouder-voorkomen-van-financiele-uitbuiting.pdf
Daarnaast zijn er een aantal praktische tips voor ouderen die hen veel leed kunnen besparen.
Doet iemand anders de boodschappen?
Geef nooit de pinpas en pincode mee. Ook niet aan familie. Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra
gepind worden. Vraag degene die boodschappen doet om het bedrag voor te schieten of geeft contant geld
mee om boodschappen te doen. Bewaar echter geen grote bedragen contant geld in huis!
Toch liever een betaalpas meegeven? Overweeg dan om een aparte zakgeldrekening of boodschappenrekening
te openen bij de bank. Daar kan maandelijks automatisch een vast bedrag op gezet worden, een opnamelimiet
ingesteld worden en het is mogelijk om de mogelijkheid tot rood staan uit te schakelen.
Controle op financiën
Soms zijn ouderen afhankelijk van anderen om de financiën te regelen. Belangrijk is het dan wel om controle en
overzicht te houden op die financiën. Bijvoorbeeld door middel van een cursus of training om digitaal vaardig
te worden en online transacties in te zien.
Is dit niet mogelijk, dan kan er bij de bank ook een aanvraag tot papieren afschriften gedaan worden.

Geldzaken (deels) uit handen geven
Mocht een oudere zijn/haar geldzaken (deels) uit handen willen geven, dan zijn daar verschillende ogelijkheden
voor.

Machtigen bij de bank
Via de bank kan de oudere iemand machtigen, zodat diegene betalingen of overboekingen kan doen. De
oudere blijft dan zelf de bankafschriften ontvangen en houdt zo de regie over zijn/haar financiën.
Het is ook mogelijk om twee personen te machtigen. Dit biedt extra controle.

In Ede kunt u hiervoor terecht bij:
Rabobank Ede
Galvanistraat 2
6716 AE Ede
088 722 6600
particulieren.vr@rabobank.nl
Contactpersonen:
• Carin Masssen
• Thilda Tempelman
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Levenstestament laten opstellen bij de notaris
Een levenstestament bestaat uit een machtiging die door de oudere wordt vastgelegd bij de notaris. Die
machtiging gaat in op het moment dat de oudere zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
Bijvoorbeeld door dementie of coma.
In het levenstestament wordt vastgelegd wie namens de oudere handelt en/of beslist. Hierbij kan gekozen
worden om één of meerdere personen te machtigen. Deze machtiging heeft betrekking op de financiën en
eventueel ook op medische beslissingen.
Meer informatie is te vinden op https://www.notaris.nl/levenstestament/levenstestament-en-volmacht

In Ede kunt u hiervoor terecht bij:
VPVA notarissen
Stationsweg 36
6711 PS Ede
0318-685685
www.vpvanotarissen.nl
Contactpersonen
•

M. (Marion) ten Heuw-Hof
0318-685630
mtenheuw@vpvanotarissen.nl

•

mr. E. (Liesbeth) van den Brink-Baggerman
0318-685632
evandenbrink@vpvanotarissen.nl
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Onderbewindstelling via de rechtbank
Wanneer een oudere als gevolg van een ziekte, handicap, ouderdom, verslaving of door een andere oorzaak
niet meer in staat is om zelf de financiën te beheren, is het noodzakelijk om onderbewindstelling aan te vragen.
Het aanvragen van onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank. De
bewindvoerder kan een familielid of naaste zijn, of kan worden uitgevoerd door een professionele instelling.
Ook hierbij is het mogelijk om twee bewindvoerders aan te wijzen.
Het bewind is een financiële maatregel. Degene die onder bewind staat blijft handelingsbekwaam. De oudere
kan bijvoorbeeld zonder toestemming van de bewindvoerder een testament maken. De bewindvoerder moet
jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Mentorschap via de rechtbank
Mentorschap is bedoeld voor ouderen die hun persoonlijke belangen op het gebied van verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding niet meer kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als het gaat om het wel of niet
uitvoeren van een medische handeling. Een mentor wordt net als een bewindvoerder benoemd door een
kantonrechter en legt hier ook verantwoording aan af.

Curatele via de rechtbank
Curatele is een bundeling van bewindvoerders- en mentorschapstaken. Op het moment dat een oudere niet
meer in staat is zijn/haar persoonlijke en financiële belangen zelf te behartigen, is het noodzakelijk dat iemand
onder curatele wordt gesteld.
De oudere verliest hiermee zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet zonder toestemming van de
curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het sluiten van een huur- of koopovereenkomst. De
curator wordt benoemd door de kantonrechter waar de curator ook verantwoording aan af moet leggen.
Meer algemene informatie over onderbewindstelling, mentorschap en curatele is te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-enmentorschap/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap

In Ede kunt u hiervoor terecht bij:
AMM Bewindvoering
Contactpersoon: Martine Maassen van den Brink (bewindvoerder/ mentor)
Landjuweel 58c
3905 PH Veenendaal
0318 - 30 45 06
info@ammbewindvoering.nl
Voor vragen en advies over mentorschap kunt u terecht bij:
Mentorschap Overijssel en Gelderland
Contactpersoon: Marjo Blotenburg
Coördinator Veluwe en Arnhem-Noord
06 82 25 20 90
m.blotenburg@mentorschapog.nl
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Samen met anderen: de lokale alliantie!
Bij het signaleren en bij het stoppen van financieel misbruik van ouderen kunnen veel partijen betrokken zijn.
Afspraken maken, afstemmen en samenwerken is belangrijk om hulp in gang te zetten voor alle betrokkenen.
Overleg binnen de Alliantie Veilig Financieel Oud Worden in jouw gemeente wie wat kan doen om tot een goed
plan te komen om zo de hulpverlening op gang te brengen.
Zo zorg je met elkaar voor een (financieel) veilige situatie voor de oudere die slachtoffer is en kan er eventueel
ook hulpverlening voor de pleger aangeboden worden.

Onze lokale alliantie
In de gemeente Ede is de lokale alliantie veilig ouder worden actief. Heeft u vragen naar aanleiding van dit
document, over ouderenmishandeling of financiële uitbuiting? Of wilt u als professional graag aansluiten om
een bijdrage aan onze missie te leveren? Neem dan gerust contact met ons op via https://www.aanpakouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/ede/contact

Deelnemers aan de lokale alliantie veilig worden Ede zijn:
Moviera

Veilig Thuis

Verian

Gemeente Ede

AMM Bewindvoering

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opella

Rabobank

Politie

ElanBarneveld

Buurtzorg

Stimenz

Uitvaartsupport

Van de Weerd uitvaartzorg

Neboplus

Huisartsen Bennekom
(Bennekomzorg)

Stichting Mentorschap
Overijssel Gelderland

Van Putten van
Apeldoorn Notarissen
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