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Ouderenmishandeling: Cijfers 2006
Registratie ouderenmishandeling 2006
De registratie van de meldingen over het jaar 2006 is afkomstig uit de volgende regio’s/ gemeenten:
Dordrecht, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Drenthe, Kop van Noord-Holland, Walcheren,
Gouda, Gelderland, Den Haag, Gelderse Vallei, Groningen, Noord-Brabant, West-Friesland, Regio
Utrecht, Enschede, Amstelveen en omstreken, Geleen, Monster/Westland, CBO Arnhem, Rotterdam,
Zuidelijk Limburg. Bij deze meldpunten of consultatienetwerken zijn in totaal 368 meldingen
binnengekomen. Uitgesplitst naar Melder, Slachtoffer Leeftijd, Woonsituatie, Soort, Relatie
Dader/Slachtoffer en Intentie zijn de volgende gegevens te melden.
Melder
In 256 situaties is bekend wie de melding deed. In 7% van de gevallen heeft het slachtoffer zelf een
melding gedaan en in 9% deden andere familieleden de melding. In 77% van de gevallen was de
melding afkomstig van een beroepskracht zoals thuiszorgmedewerker, politie, woningbouwvereniging,
arts, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur. 7% van de meldingen kwamen binnen op een andere
wijze binnen.
Geslacht
Mishandeling van ouderen is vaak gericht op vrouwen. Uit de registratie 2006 blijkt dat 74% van de
slachtoffers van ouderenmishandeling vrouw is.
Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers bedroeg 79,2 jaar. Het oudste slachtoffer was 94 jaar.
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50 – 59

4,2

60 – 69

17,8
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70 – 79

28

35,1

80 – 89

43,2

47,7

90-plus

6,8

5,9

Woonsituatie
Van 202 meldingen is de woonsituatie van het slachtoffer bekend. De meeste slachtoffers woonden
met een familielid samen. Hiervan woonden er 88 (36%) samen met een partner en 59 (24%) met een
kind. 47 Slachtoffers woonden alleen (37%) en 8 intramuraal (3%).
Vormen van ouderenmishandeling
Van de zes vormen van ouderenmishandeling scoren psychische (46%) en financiële mishandeling
(45%) het hoogst. Daarna volgen lichamelijke mishandeling (34%), Schending van de persoonlijke
rechten (22%), Verwaarlozing (17%) en Seksuele mishandeling (2%).
Relatie dader/slachtoffer
De daders van ouderenmishandeling zijn volgens de meldingen vooral te vinden in te vinden in het
directe familieverband: (ex)partner (28%) en (klein-)kinderen (46%), dat is samen 74%. De overige
daders zijn: Kennis/buur (14%), Familie (7%), Beroepskrachten (6%).
Intentie
In 76% van de gevallen was sprake van opzettelijke mishandeling of misbruik en in 24% van de
gevallen ging het om ontspoorde zorg.
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