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Inleiding
Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en

krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde in 2011 het Actieplan

‘Ouderen in veilige handen’ op, waarna er verschillende initiatieven,

voorlichtingscampagnes en scholingen van de grond kwamen om

hulpverleners, artsen, familieleden van ouderen en ouderen zelf nader

te informeren over dit fenomeen. Toch is het in de afgelopen jaren niet

echt gelukt om grip op het probleem te krijgen. Zo is nog altijd ondui-

delijk in welke mate ouderenmishandeling eigenlijk voorkomt. Staats-

secretaris Martin van Rijn van VWS kondigde afgelopen zomer aan dat

er – in vervolg op verkennende studies van het Sociaal en Cultureel

Planbureau – een groot onderzoek zal plaatsvinden naar aard en

omvang van ouderenmishandeling. Het laatste onderzoek naar de

prevalentie van ouderenmishandeling in Nederland dateert uit 1996.

Hierin gaf 5,6% van de geïnterviewde ouderen aan slachtoffer te zijn

van fysiek of verbaal geweld, verwaarlozing of financiële uitbuiting

(Comijs e.a. 1996).

Ouderenmishandeling is moeilijk te onderzoeken, zo blijkt uit het arti-

kel van Inger Plaisier en Mirjam de Klerk in dit themanummer. Inter-

nationaal zijn er opmerkelijke verschillen te zien in de prevalentiecij-

fers, maar volgens de genoemde auteurs zou dat heel goed kunnen lig-

gen aan de gebruikte onderzoeksmethode. Onderschatting van het

probleem dreigt bijvoorbeeld als een methode wordt gekozen die de

meer kwetsbare en afhankelijke ouderen niet of moeilijk bereikt. Daar

staat tegenover dat de meest in zwang zijnde en zeer ruime definitie

van ouderenmishandeling zou kunnen leiden tot een overschatting

van de prevalentie. Deze luidt:

‘al het handelen en het nalaten van handelen van al 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 een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijk-

heid’.

In de praktijk kunnen hier zowel zware mishandeling onder vallen als

situaties waarin – al dan niet opzettelijk – (mantel)zorgers steken laten
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vallen. Psychische mishandeling is soms eveneens moeilijk aan te

tonen, zeker als er sprake is van familierelaties die al jarenlang worden

gekenmerkt door conflicten en/of onaangename interactiepatronen

(zie hierover het artikel van Theo Royers in dit themanummer).

Ouderenmishandeling wordt nogal eens in verband gebracht met

‘ontspoorde’ mantelzorg (Wentzel e.a. 2015). De mishandeling vloeit

dan voort uit de overbelasting die familieleden of echtgenoten van de

zorgbehoevende oudere ervaren. In een algemeen overleg van de vaste

commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen oktober

hebben verschillende Kamerleden gewezen op het risico dat mantel-

zorgers overbelast raken als onbedoeld effect van het huidige beleid

om veel verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten en ouderen zo lang

mogelijk thuis te laten wonen.1 Het is de bedoeling dat gemeenten

ervoor zorgen dat hulpverleners tijdig misstanden signaleren en dat

mantelzorgers zo nodig worden ondersteund door een ruimere kring

van mensen bij de zorg te betrekken; of door hen te helpen om te gaan

met bijvoorbeeld veranderend gedrag van een partner, dan wel door

extra professionele zorg in te schakelen. Maar de praktijk wijst uit dat

dit in de ene gemeente beter lukt dan in de andere. Dit beeld wordt

bevestigd in een recent rapport van de Ouderenbond ANBO over de

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Diepeveen &

Veen 2015).

In dit themanummer zullen de diverse aspecten van ouderenmishan-

deling aan de orde komen. Er is voor gekozen om daarnaast enige aan-

dacht te schenken aan vormen van criminaliteit waarvan ouderen

slachtoffer worden. In sommige gevallen zijn ze ook een specifiek

doelwit van criminelen, zoals duidelijk wordt in het artikel van Lucas

Cremers en Esther de Kluijs over de strafrechtelijke vervolging van

financiële uitbuiting. In de ene casus over een zoon die zijn ouders

besteelt, is er wel sprake van ouderenmishandeling volgens de domi-

nante definitie. In de andere casus, waarin een private banker vermo-

gende oudere dames oplicht, is dat niet het geval.

Het eerste artikel, geschreven door Inger Plaisier en Mirjam de Klerk,

inventariseert wat tot nu toe bekend is over de aard en omvang van

ouderenmishandeling, waarbij de resultaten van bestaand onderzoek

worden geanalyseerd. De auteurs gaan in op de vraag wat precies

onder ouderenmishandeling moet worden verstaan en benoemen de

1 Kamerstukken II 2015/16, 28345, 141.
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voor- en nadelen van de gebruikelijke definitie van het begrip. Ook

brengen zij de risicofactoren voor ouderenmishandeling in kaart. Ver-

volgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden om nader

onderzoek te doen naar de prevalentie van ouderenmishandeling en

de problemen die zich daarbij voordoen.

Het huidige beleid ter bestrijding van ouderenmishandeling wordt in

een beknopt overzicht namens VWS beschreven door José Pattiwael

en Ingrid Brons. De auteurs noemen ouderenmishandeling een inge-

wikkeld probleem, omdat er veel spelers bij betrokken zijn, van

bezorgde familieleden, hulpverleners en zorginstellingen tot banken,

notarissen en de politie. Ook valt onder één noemer een heel scala aan

verschijningsvormen van ouderenmishandeling, van ontspoorde

mantelzorg tot bewuste diefstal, van financiële uitbuiting tot seksueel

misbruik. Het door het ministerie opgestelde Actieplan ‘Ouderen in

veilige handen’ streeft in de eerste plaats naar het bespreekbaar

maken van ouderenmishandeling, onder meer via voorlichtingscam-

pagnes. Bij de verdere aanpak van het probleem worden verschillende

maatschappelijke partners betrokken. De projecten ‘Voorkomen van

financiële uitbuiting’ en ‘Voorkomen van ontspoorde mantelzorg’ zijn

daarvan een goed voorbeeld.

Jolanda Lindenberg, Yuliya Mysyuk en Rudi Westendorp leveren in

een theoretisch getinte bijdrage kritiek op de gebruikelijke benade-

ringswijzen van ouderenmishandeling. Deze zoeken de oorzaak van

het probleem in intrapersoonlijke en interpersoonlijke factoren, ter-

wijl steeds meer blijkt dat contextuele factoren minstens zo belangrijk

zijn. Deze zogeheten omgevingsbenadering doet ook meer recht aan

de zienswijzen van ouderen zelf. Uit onderzoek van de auteurs blijkt

dat ouderen zich geregeld mishandeld of verwaarloosd voelen door

het systeem – door de manier waarop instituties zijn georganiseerd.

Deze systeemmishandeling valt op dit moment buiten de meest

gebruikte definities van ouderenmishandeling en benaderingswijzen.

Het is, zeker met het oog op de voortschrijdende vergrijzing, belangrijk

om oog te hebben voor deze omgevingsfactoren, opdat het leed en de

schade die ouderen ondervinden daarmee kunnen worden herkend en

voorkomen.

Theo Royers focust in zijn bijdrage op zogeheten ontspoorde zorg,

waarbij ouderenmishandeling optreedt als een gevolg van intermense-

lijke mechanismen in de relatie tussen de zorgvragende oudere en de

zorggevende (mantel)zorger. De auteur stelt dat ouderenmishandeling
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niet alleen kan worden verklaard vanuit maatschappelijke achter-

stand. Er is een uitgebreider begrip nodig om het verschijnsel te kun-

nen verklaren. Mishandeling in huiselijke kring, in welke vorm dan

ook, is immers geen losstaande handeling, maar gedrag tussen men-

sen; vooral als het plaatsvindt binnen intiemere sociale relaties. Het is

daarom belangrijk om te kijken naar de interactiepatronen die plaats-

vinden tussen pleger en dader.

Hoe kan een mens de regie houden over zijn eigen leven, ook in

omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wils-

onbekwaamheid? Chanien Engelbertink gaat uitvoerig in op deze

vraag in een artikel over het levenstestament. Deze notarieel opge-

maakte en geregistreerde akte kan uitkomst bieden bij het beheer van

vermogen, administratie en financiën, maar ook op persoonlijk en

medisch vlak. Zo kan bijvoorbeeld financieel misbruik worden voorko-

men. De auteur schetst de ontstaansgeschiedenis van het levenstesta-

ment en hoe dit zich verhoudt tot wettelijke regelingen via de rechter,

zoals bewind, mentorschap en curatele. Ook wordt dieper ingegaan op

de problematiek van de wilsonbekwaamheid en de verschillende ver-

schijningsvormen daarvan. De auteurs schetst de verschillende onder-

delen waaruit het levenstestament kan bestaan en hoe controle kan

worden ingebouwd. Zij besluit met een korte blik op soortgelijke rege-

lingen in andere Europese landen.

Lucas Cremers en Esther de Kluijs beschrijven de ervaringen van de

financiële recherche en het Openbaar Ministerie bij de vervolging van

financieel misbruik van ouderen. Zij maken onderscheid tussen ener-

zijds de daders die ouderen bewust als doelwit nemen, binnendringen

in hun leven en hun vermogen wegsluizen, en anderzijds de gelegen-

heidsdaders (uit de kring van familie en zorgverleners) die hun directe

contact met de oudere gebruiken om er zelf financieel beter van te

worden, wat kan leiden tot langdurige uitbuiting. De auteurs beschrij-

ven een casus uit elk van deze categorieën. Zij zetten vraagtekens bij

enkele wettelijke beperkingen die een adequate strafvorderlijke reactie

op uitbuiting in de weg staan. Daarnaast zien ze ook juist mogelijkhe-

den om uitbuiting tijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, een halt toe

te roepen. De auteurs denken daarbij aan de toepassing van wetsarti-

kelen waarmee ervaring is opgedaan in het project ‘Integraal slim

slaan’, zoals het voorwaardelijk sepot of de strafbeschikking ex artikel

257a van het Wetboek van Strafvordering (Sv), waarbij de officier van

justitie zelf een geldboete kan opleggen.
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In tegenstelling tot financieel misbruik komt een delict als woning-

overvallen op ouderen weinig voor. Opvallend is wel dat áls het

gebeurt, er vaak buitensporig veel geweld bij te pas komt. Ben Rovers

en Sally Mesu onderzochten dit fenomeen door een meta-analyse toe

te passen op data uit het (inmiddels opgeheven) Landelijk Overvallen

Registratiesysteem (LORS) van de politie. Overvallen blijken vaak

slecht gepland en uitgevoerd. Overvallers denken gemakkelijk een

flinke buit te kunnen bemachtigen, maar die verwachting komt

meestal niet uit: ouderen blijken zich juist vaker te verzetten tegen

aanvallers dan jongere mensen, wat een verklaring zou kunnen zijn

voor het vaak gewelddadige verloop van de overval. En bovendien is

de buit vaak gering. De auteurs bespreken nadere kenmerken van

daders, risicofactoren en mogelijkheden voor preventie. Uit de

gebruikte data blijkt voorts dat ouderen niet meer risico lopen dan

anderen om te worden overvallen in hun woning.

We besluiten dit themanummer met een bijdrage van Math Akker-

mans, die de vraag stelt in welke mate 65-plussers slachtoffer zijn van

veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- en vanda-

lismedelicten. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheids-

monitor, een grootschalige slachtoffer- en veiligheidsenquête van het

Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Veiligheid en

Justitie, en hebben merendeels betrekking op het jaar 2014. De auteur

schetst de ontwikkeling van het slachtofferschap in de afgelopen jaren,

waarna aspecten als bekendheid met de daders en het type plaats

delict aan de orde komen. Ook wordt ingegaan op de attitude van

ouderen tegenover criminaliteit en slachtofferschap en vermijdings-

gedrag. Ouderen zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit dan

andere leeftijdsgroepen. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat

zij zich doorgaans minder in de openbare ruimte begeven, waardoor

zij een kleinere kans lopen om te worden geconfronteerd met crimina-

liteit.

Marit Scheepmaker
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