
Waar kan men terecht ? 

Bent u slachto� er of heeft u als vriend, buur, 
familielid,… weet of vermoeden van een situatie 
van ouderenmis(be)handeling, dan kan u contact 
opnemen met het gratis nummer 1712.

Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, 
verzorgende, arts, politie, medewerker van een 
hulpverleningsorganisatie,…, dan kan u recht-
streeks contact opnemen met het:

Vlaams Ondersteuningscentrum 
Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) 

Via het nummer 078 15 15 70 
of ouderen@cawzuidoostvlaanderen.be. 

Het Vlaams Ondersteuningscentrum biedt 
informatie, advies en vorming op maat over 
ouderenmis(be)handeling. We richten ons op 
professionelen, mantelzorgers en leden van 
ouderen- en socio-culturele verenigingen in heel 
Vlaanderen. Voor meer informatie kan u terecht op 

de website van het Vlaams Ondersteuningscentrum:   

www.ouderenmisbehandeling.be

OUDEREN-
MIS(BE)HANDELING

Praat erover

VLOCO

Ik wil naar een rusthuis, maar dit mag niet van 
mijn zoon. Het is te duur.

Mijn kleinzoon was op een dag weer heel kwaad 
op mij. Hij schopte mijn wandelstok weg waardoor 
ik viel.

Als ik geen nieuwe auto koop voor mijn dochter, 
mag ik mijn kleinkinderen niet zien.

Mijn man is heel erg gierig. Hij wil geen 
incontinentiemateriaal kopen voor mij. 
Ik moet het hergebruiken.

Ik woon samen met mijn zoon en schoon-
dochter. Ik heb een eigen kamer. Jammer dat ik 
nooit bij hen in de living mag komen.

De enige die nog langs komt is mijn buurvrouw 
Zij scheldt mij telkens uit en eist geld.
Ik durf hier niet op te reageren want dan zie ik 
niemand meer.

In meer dan 75% van de gevallen zijn de eigen 
kinderen of partner de pleger

Ken je een situatie van ouderenmis(be)handeling? 
Blijf er niet alleen mee zitten, Praat erover!

Vlaams Ondersteuningscentrum 
Ouderenmis(be)handeling

078 15 15 70
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Signalen van ouderenmis(be)handeling kunnen 
heel subtiel zijn. Ouderenmis(be)handeling is vaak 

een verdoken problematiek.

Vormen van ouderenmis(be)handeling

Lichamelijk
Knijpen, duwen, trekken, vastgrijpen, slaan, 
schoppen, schudden, onverantwoord vastbinden, 
…
Psychisch

Schelden, pesten, intimideren, dreigen de klein-
kinderen niet te mogen zien, vernederen, infantili-
seren, negeren, …
Financieel en materieel

Stelen van geld of eigendom, giften eisen, onder 
valse voorwendselen toe-eigenen van bezittingen, 
misbruik van volmachten, …
Schending van rechten

Schenden van het recht op vrijheid, privacy, zelf-
beschikking, bijvoorbeeld ongevraagd post lezen 
of achterhouden, iemand nooit alleen laten, geen 
bezoek toelaten…
Verwaarlozing

Onvoldoende of onaangepaste voeding geven, niet 
voldoende medische zorg bieden…
Verzorging laat te wensen over

De oudere krijgt verzorging maar deze voldoet 
niet, …
Seksueel

Ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, 
zich onnodig moeten uitkleden…

Risicofactoren

• Afhankelijkheid op lichamelijk, verzorgend, 
sociaal, emotioneel of fi nancieel vlak. Ouderen 
zijn vaak afhankelijk van derden en minder 
weerbaar ten aanzien van ongewenst gedrag.

• Sociale isolatie

• Overbelasting van de mantelzorger

• Onkunde en/of onwetendheid bij de mantel-
zorger omtrent ziekteproces of zorg

• Bepaalde ziektebeelden met gedrags- en/of 
persoonlijkheidsveranderingen bv. dementie

• Geschiedenis van geweld in het gezin 

• Ingrijpende, stresserende gebeurtenissen in 
het leven van de oudere en/of mantelzorger 
of problemen zoals verslaving, fi nanciële 
problemen, psychische problemen, …

“De volwassene zal morgen leven in de 
omstandigheden die hij vandaag creëert voor 
de oude mens.” 

Simone de Beauvoir

Wanneer is er sprake van 
ouderenmis(be)handeling?

• Het slachto� er is 55 jaar of ouder.

• Er is sprake van een persoonlijke en/of profes-
sionele relatie tussen het slachto� er en diegene 
die mis(be)handelt. 
Hierbij speelt het wederzijdse vertrouwen 
een belangrijke rol.

• Er is een afhankelijkheidsrelatie tussen de 
oudere en de pleger. Voorbeelden hiervan zijn 
afhankelijkheid op vlak van zorg, emotioneel 
en/of fi nancieel vlak, …

• De mis(be)handeling kan het resultaat zijn van 
zowel actief als passief gedrag. 
Zo is het onthouden van de nodige verzorging 
evengoed een daad van ouderenmis(be)hande-
ling als het slaan of afpersen van een oudere.

• In situaties van ouderenmis(be)handeling is 
er niet altijd spraken van kwaadwillig 
opzet. Onkunde, onwetendheid of onmacht 
kunnen tevens een onderliggende oorzaak zijn 
van ouderenmis(be)handeling.

• We spreken reeds over ouderenmis(be)handeling 
bij een éénmalige gebeurtenis. Vaak zijn situaties 
van ouderenmis(be)handeling reeds jaren aan de 
gang vooraleer men hiermee naar buiten durft 
komen. 
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