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Ouderenmishandeling: Cijfers 2007
Registratie ouderenmishandeling 2007
Hulpverleners spelen een belangrijke rol bij de signalering van ouderenmishandeling. Bijna driekwart
van de meldingen was afkomstig van een professional zoals een ouderenadviseur, arts,
wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of politie. In 12% van de gevallen deed het slachtoffer zelf
een melding en in 10% deden andere familieleden de melding.
De registratie van de meldingen ouderenmishandeling over het jaar 2007 is afkomstig van meldpunten
en consultatienetwerken uit de volgende regio’s en gemeenten:
Groningen, Stadskanaal, Winschoten, Vlagtwedde, Delfzijl, IJsselvecht, Twente, Gelderse Vallei, Tiel,
ASHG Gelderland, stad Utrecht, West-Friesland (=Hoorn en Enkhuizen), Zaanstreek-Waterland,
Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Gouda, Den Haag, Delft, Dordrecht, Rotterdam, ZuidHolland Noord, Hollands Midden, Walcheren, Eindhoven/De Kempen, Midden-Brabant, West-Brabant
en Zuid-Limburg
Veel regio’s en gemeenten hebben geen gegevens aangeleverd, o.a. Friesland, Drenthe, Flevoland,
provincie Utrecht, regio Enschede, delen van Noord-Holland, Amsterdam, enkele Zeeuwse regio’s en
het noorden en midden van Limburg. Dit betekent dat er sprake is van onderrapportage; de cijfers die
hieronder vermeld zijn, maken slechts een deel uit van het totaal aantal gevallen van
ouderenmishandeling. Daarnaast vindt er ook een andere vorm van onderrapportage plaats, want
steeds meer hulp- en zorgverleners herkennen ouderenmishandeling in een vroeg stadium en
ondernemen daartegen preventieve acties of plegen effectieve interventies, waardoor het niet tot een
melding komt.
In totaal zijn er 366 meldingen binnengekomen bij de bovengenoemde meldpunten.
Melder
In 274 situaties is bekend wie de melding deed. In 12% van de gevallen heeft het slachtoffer zelf een
melding gedaan en in 10% deden andere familieleden de melding. In 73% van de gevallen was de
melding afkomstig van een professional, zoals een ouderenadviseur, arts, wijkverpleegkundige,
thuiszorgmedewerker en politie. 5% van de meldingen kwamen binnen op een andere wijze.
Geslacht
Net als de afgelopen jaren is mishandeling van ouderen veel vaker gericht op vrouwen. Uit de
registratie 2007 blijkt dat 74% van de slachtoffers van ouderenmishandeling een vrouw is.
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Woonsituatie
Van 205 meldingen is de woonsituatie van het slachtoffer bekend. De meeste slachtoffers woonden
met een familielid samen: 49% woonde met een partner, 7% met een kind of kleinkind, 2% met andere
familieleden. 34% van de slachtoffers woonde alleen en 8% intramuraal.
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Soort
Van de zes vormen van ouderenmishandeling scoort psychische mishandeling het hoogst (37%). Ook
lichamelijke mishandeling (31%) en financiële uitbuiting (27%) scoren hoog. Daarna volgen
verwaarlozing (11%), schending van rechten (9%) en seksueel misbruik (1%).
Relatie pleger/slachtoffer
In 274 gevallen is bekend hoe de relatie tussen het slachtoffer en de pleger is. De plegers van
ouderenmishandeling zijn volgens de meldingen vooral te vinden in direct familieverband: (ex)partner
(38%) en (klein)kinderen (45%). Dat is samen %. De overige plegers zijn: kennis/buren (5), familie (5),
beroepskrachten/professionals(7).
Opzet of ontspoorde zorg
Van 231 meldingen is bekend of er sprake is geweest van opzettelijke mishandeling of ontspoorde
zorg. In 74% van de gevallen ging het om opzet en in 26% betrof het ontspoorde zorg.
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