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Definitie ouderenmis(be)handeling
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Definitie ouderenmis(be)handeling

‘Onder mis(be)handeling van een ouder persoon verstaan we al het handelen of 

nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie

met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke

en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en

waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of 

volledige afhankelijkheid’ (COMIJS e.a. 1996, pag. 18)

 Kwaad opzet ontbreekt - mis(be)handeling
 Vertrouwensrelatie 
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Prevalentie
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Prevalentie - WHO

WHO: 1 op 6 van de ouderen is slachtoffer
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Prevalentie - WHO

1 op 24

Melding
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Prevalentie - WHO

Zorginstellingen

64

36

2/3



Prevalentie
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Prevalentie – AVOW 2010

%

Oostenrijk 23.8

België 32.0

Finland 24.7

Litouwen 21.8

Portugal 39.4

Totaal 28.1

Percentage 60+ slachtoffer OMB

AVOW: 1 op 3 van de ouderen is slachtoffer



OUDERENMIS(BE)HANDELING 
VLOCO – 1712 – CAW’s 2020

1139 situaties familiaal 

geweld bij ouderen 60+
421 meldingen ouderenmis(be)handeling

118

600

421

oudermishandeling 60+ partnergeweld 60 + OMB



PROFIEL SLACHTOFFER 2020
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PROFIEL PLEGER 2020

57 % 43 %

RELATIE MET SLACHTOFFER
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Prevalentie

Pleger?
• Partner
• Kinderen (inwonend – niet inwonend)
• Kleinkinderen
• Naaste familie
• Buren
• Mantelzorger

• Professionele hulpverleners
• Verantwoordelijken zorginstellingen en zorgorganisaties
• Overheid 

In 2020: 70% pleger uit dichte omgeving
(< VLOCO)

2/3 van personeel geeft toe afgelopen jaar 
OMB (< WHO)



Prevalentie
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Prevalentie

Waar?

EVERY WHERE !
• Thuissituatie: bij alle gezinsvormen
• Thuiszorg
• Ziekenhuizen
• Woonzorgcentra
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Vormen van ouderenmis(be)handeling
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Er zijn 6 vormen van ouderenmis(be)handeling

• Lichamelijke mis(be)handeling

• Psychische mis(be)handeling

• Financieel en materieel misbruik

• Verwaarlozing

• Schending van de rechten

• Seksueel geweld

Multi problem (3+)
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Fysieke mis(be)handeling

• Lichamelijke letsels bij de oudere

• Slaan, knijpen, duwen, trekken, vastgrijpen, …

Signalen:

• Sporen van slagen: blauwe plekken, drukwonden,…

• Striemen op armen en benen

• Krabwonden, brandwonden,…

• …
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Voorbeeld fysieke misbehandeling - sensibiliseringscampagne
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Psychische mis(be)handeling

• Vernederen, kleineren, verbaal geweld, emotioneel chanteren, isolatie, 
pesterijen,…

• Veroorzaakt gevoelens van angst, woede, onmacht, verdriet,…

Signalen:

• Neerslachtigheid, depressie, verlies van eigenwaarde, agitatie,…

• Oudere wordt niet in gesprek betrokken, nooit alleen gelaten met verzorger,…

• …
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Financieel en materieel misbruik

• Nadelige financiële en/of materiële gevolgen

• Verkoop huis, volmachten rekening, leningen,…

Signalen:

• Waardevolle spullen verdwijnen

• Oudere kan niets zelf betalen

• Kledij niet aangepast aan seizoen

• …
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Financieel en materieel misbruik

Voorbeeld financieel misbruik
sensibiliseringscampagne uit Nederland
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Verwaarlozing

• Behoeften noodzakelijk aan het bestaan worden onthouden (voedsel en 
medicatie, huisvesting,…)

• Opgelet! zelfverwaarlozing 

Signalen

• De oudere draagt steeds dezelfde vuile kledij

• Er is geen eten in huis

• Onverzorgde wonden

• …
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Schending van rechten

• Rechten van oudere worden ingeperkt: zelfbeschikking, privacy, vrijheid

Signalen:

• Verzorgende loopt ongevraagd en zonder kloppen de kamer van de oudere 
binnen

• Bezoek wordt weggestuurd en de oudere wordt verhinderd het huis te 
verlaten

• Ongevraagd openen briefwisseling

• …
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Vormen van ouderenmis(be)handeling

Seksueel geweld

• Ernstig grensoverschrijdend gedrag met geweld of dwang

• Aanranding, verkrachting, ongewenst blootstellen aan beelden, zich moeten 
uitkleden, …

Signalen:

• Onverklaarbare bloedingen

• Zich ongevraagd uitkleden in het bijzijn van hulpverleners

• Schichtig gedrag bij aanrakingen



Prevalentie
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Vormen OMB – AVOW 2010
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Knipperlichten 
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Knipperlichten 

• afhankelijkheid

• sociaal isolement

• ingrijpende gebeurtenis

• rolverandering

• een geschiedenis van geweld

Oudere
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Knipperlichten

Pleger
• onkunde of onwetendheid

• overbelasting

• persoonlijke problemen

• verslavingsproblematiek

• afhankelijkheid

• geschiedenis van geweld

• normvervaging
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Signalen uit de omgeving

• Verandering in de gezinsstructuur

• Conflicten in de familie

• Samenwonen met kinderen

• Geschiedenis van geweld
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Taboe
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Taboe

▪ Schaamte

▪ Loyaliteit

▪ Schuldgevoelens over het verleden 

▪ Angst om hulp te verliezen

▪ Angst voor conflict

▪ Angst om controle te verliezen 

▪ Wantrouwen tegenover hulpverlening

Bij het slachtoffer 
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Taboe

Bij het slachtoffer 
%

Ik dacht dat het voorval niet erg genoeg was
71.8

Ik dacht dat niemand er iets aan zou kunnen doen 56.2

Ik wilde niet dat er iemand anders bij betrokken zou 
worden 50.3

Ik wilde niet dat de dader naar de gevangenis zou 
moeten gaan 22.8

Ik was beschaamd of voelde mij schuldig
21.8

Ik dacht dat niemand mij zou geloven
20.5

Ik was bang dat de dader zich zou wreken
20.1
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Taboe

▪ Schuldgevoelens

▪ Schaamte

▪ Wantrouwen tegenover hulpverlening

Bij de pleger
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Taboe

▪ Gebrek aan kennis: je ziet het pas als je het gelooft

▪ Gevoeligheid voor signalen

▪ Angst:
▪ Reactie betrokkenen
▪ Niet weten hoe  beginnen

Bij de hulpverlener
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Aanpak – Praat erover!
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Aanpak – Praat erover!

• Uitgangspunt: beleving van SO

• Denk niet zwart-wit

• Zowel met oudere als pleger!

• Verhaal opentrekken naar context 

• Belang van verhaal eens kwijt te kunnen 

• Tempo van SO 

• Er is niet altijd een oplossing voorhanden

• Benoem wat wel goed loopt 

• Ga op zoek naar eigen krachten

• Ontspoorde zorg
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Aanpak – een stappenplan

Herkennen van signalen en risicofactoren

Signalen objectiveren en duidelijk krijgen

Vermoedens bespreken met de oudere en eventuele andere 
betrokkenen

Vermoeden bespreken met externe hulpverleners

Formuleren van de hulpvraag
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Aanpak – een stappenplan

“ja”

Een gezamenlijk 
plan van aanpak

Het plan van 
aanpak uitvoeren

“Nee” + geen 
acuut gevaar

Aanvaarden en 
waakzaam blijven

Formuleren van de hulpvraag

Evalueren
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Aanpak – beslissingsboom KCE

Beslissingsboom KCE

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_331At_Beslissingshulp_voor_hulp-_en_zorgeverleners.pdf
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Aanpak

• Vertrouw op je intuïtie

• Gericht observeren wat je ziet en hoort

• Ook wat er niet gezegd wordt!

Herkennen van signalen en 
risicofactoren
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Aanpak

• Eigen waarden en normen - gewetensonderzoek

• Gericht observeren en/of registreren

• Overleg met collega’s of anderen: signalen evalueren
binnen hun context

• Mogelijke tool: RITI

Signalen objectiveren en duidelijk 
krijgen
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Aanpak

Met de oudere:
•Wie doet dit?
•Vertrouwelijke sfeer: alleen met het slachtoffer en 
vanuit bezorgdheid
•Gebruik een ik-boodschap
•Benoem feiten, concrete waarnemingen
•Erken de beleving van het slachtoffer
•Niet overhaast te werk gaan, tempo respecteren, 
vertrouwen primeert
•Eigen grenzen aangeven
•Respect voor de beslissing

Vermoedens bespreken met de 
oudere en eventuele andere 
betrokkenen
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Aanpak

Met de pleger:
•Open en neutrale houding
•Toestemming slachtoffer 
•Gebruik een ik-boodschap
•Spreek vanuit je bezorgdheid
•Benoem feiten, concrete waarnemingen
•Bevraag de draagkracht (ontspoorde zorg)
•Benadruk de positieve aspecten: 

•Wat doet de pleger wel? Is het voor hem/ haar 
ook niet moeilijk? Wat heb je allemaal al 
geprobeerd? 

•Heb oog voor de hele context (vb. geschiedenis van 
het gezin)
•Vermijd de term “misbehandeling”
•Informeer over mogelijkheden
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Aanpak

• welke hulpverleners zijn nog betrokken?

• mits toestemming oudere

Vermoeden bespreken met externe 
hulpverleners
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Aanpak

• wat is de hulpvraag van de oudere?
• wat is de hulpvraag van de omgeving?

“Wat zou voor jou een goede oplossing zijn?”

• overloop de verschillende pistes + gevolgen
• stel realistische doelstellingen
• respecter de keuze van de oudere
• geen acuut gevaar aanvaarden

Formuleren van de hulpvraag
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Aanpak

Opstellen:
• al dan niet multidisciplinair

•(huisarts, dagverzorgingscentrum, gezinshulp, DMW 
ziekenfonds, sociale dienst ZH, WZC, …)

• verschillende partijen beluisteren en actief betrekken
• vertrekpunt: hulpvraag van de oudere

Uitvoeren:
• Monitoren/vinger aan de pols houden
• Weerstanden
• Geduld ifv tempo oudere

Gezamenlijk plan van aanpak
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Aanpak

• wat liep goed

• wat was helpend ifv doelstellingen

• waar liep het minder goed

• waar bijsturen

• aandachtspunten voor een volgende casus

Evaluatie
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Aanpak

• deelwerking CAW
• huisarts
• DMW ziekenfonds
• sociale dienst OCMW
• CGG
• LDC
• seniorenconsulent(e)
• WZC
• sociale dienst ziekenhuis
• VLOCO
• notaris/advocaat
• vrederechter

….

Samenwerken met en/of 
doorverwijzen naar
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RITI

Het risicotaxatie-instrument ifv OMB
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RITI

▪ Handige tool bij het herkennen van signalen
▪ i.s.m. VUB – Prof. Liesbeth Dedonder
▪ Gratis online te gebruiken

https://www.ouderenmisbehandeling.be/RITI/Index.aspx

https://www.ouderenmisbehandeling.be/RITI/Index.aspx


51

RITI

▪ 3 delen: vragen mbt
▪ oudere zelf
▪ steunfiguur
▪ signalen OMB

▪ Invullen op basis van:
▪ Observatie
▪ Aanvoelen
▪ Signalen

▪ Geen ondervraging van slachtoffer – pleger - omgeving

Nut:
• Preventie
• Detectie
• Ondersteuning
• Bevestiging
• Staving
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RITI – DEEL 1 - oudere
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RITI – DEEL 2 - steunfiguur
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RITI – DEEL 3 – signalen OMB
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RITI – DEEL 3

Er is geen risico op ouderenmis(be)handeling

Er is een licht risico op ouderenmis(be)handeling

Er is een matig risico opouderenmis(be)handeling

Er is een groot risico opouderenmis(be)handeling

Resultaat: scorebepaling
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Meer weten

• auteur: VLOCO

• uitgave: 2019

• uitgever: Politeia

• kostprijs: € 24,99
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Meer weten

• auteur:  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

• uitgave: 2020

• Download lange synthese in het Nederlands

• Download wetenschappelijk rapport in het Engels

• Download de beslissingsboom

KCE Reports 331A (2020)
‘Hoe kunnen we ouderenmis(be)handeling in België beter aanpakken?’

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_331A_Ouderenmis%28be%29handeling_in_Belgie_Synthese.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_331_Elder_Abuse_Belgium_Report_1.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_331At_Beslissingshulp_voor_hulp-_en_zorgeverleners.pdf
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Meer weten

• auteur: Domus Medica

• uitgave: 2020

• kostprijs: gratis

• www.domusmedica.be/actueel/onlinecursus-aanpak-

ouderenmisbehandeling-de-huisartsenpraktijk

Onlinecursus
‘Aanpak ouderenmis(be)handeling in 
de huisartsenpraktijk’

https://www.domusmedica.be/actueel/onlinecursus-aanpak-ouderenmisbehandeling-de-huisartsenpraktijk
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Besluit: eenzaamheid en OMB: communicerende vaten?

Sociaal isolement als vorm van eenzaamheid  meer risico op OMB

• zie risicofactoren bij ouderen
• onderhouden door pleger?
• vergroot het taboe om te melden

• Ook risicofactor bij plegers
• Vb. ontspoorde zorg
• Vb. persoonlijke problemen
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Besluit: eenzaamheid en OMB: communicerende vaten?

OMB  meer risico op eenzaamheid

taboefactoren: toegeven SO van geweld = moeilijk
• schaamte
• loyaliteit
• controleverlies
• angst voor represailles
• …. 

 oudere blijft er alleen mee zitten
 relatie pleger niet wat men verwacht
 laag zelfbeeld, depressie, …
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

< CAW Oost-Vlaanderen

Werkingsgebied Vlaanderen

° 2000 – project ZOVL

≠
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

5 opdrachten:

• Preventief
• Deskundigheidsbevordering en expertise-

ontwikkeling
• Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek
• Beleidsvoorbereidend werk
• Consultfunctie
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

▪ Sensibilisering – ruime publiek

▪ 1712

▪ Lokale besturen – vb. Stad Gent

▪ Persberichten nav themadagen

▪ Sensibilisering – professionelen

▪ Evenementen, studiedagen
▪ website

Preventie
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

▪ Studiedagen ~ webinars

▪ Vormingsaanbod professionelen

▪ Uitbouw en ondersteuning regionale steunpunten

Deskundigheidsbevordering- en expertiseontwikkeling

Uitnodiging 2-delige 

webinarreeks

“Ouderenmis(be)handeling”
16 november 2021 

VM – inleiding op OMB

NM –geheimhoudingsplicht bij OMB
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

https://www.age-platform.eu/project/wedo-wellbeing-and-dignity-older-people
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

Beleidsvoorbereidend werk

▪ Deelname werk- en stuurgroepen 

▪ Aanbevelingen vanuit werkveld

▪ Jaarverslag
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Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling - VLOCO

▪ Voor professionelen

▪ Situatie of een vermoeden van OMB voorleggen
▪ Gaat het hier wel over OMB?
▪ Soms tips hoe de situatie aanpakken?

▪ Bellen of mailen

▪ Anoniem
Contact

Lily De Clercq
078/ 15 15 70

ouderen@cawoostvlaanderen.be

Consult 
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Vragen?



Bedankt!

VLOCO

Lily De Clercq

Visserij 153, 9000 Gent

078 15 15 70

ouderen@cawoostvlaanderen.be

www.Ouderenmisbehandeling.be

CAW Oost-Vlaanderen vzw
Maatschappelijke zetel: Visserij 153, 9000 Gent

T. +32 9 265 89 20 | caw.be | facebook.com/cawoostvlaanderen
Ondernemingsnummer: 0508 774 601 | RPR Gent

mailto:ouderen@cawoostvlaanderen.be

