Ouderenmishandeling: Cijfers 2008

Registratie Ouderenmishandeling 2008
Het aantal meldingen ouderenmishandeling is in 2008 met 81%
toegenomen in vergelijking met 2007. Vrouwen zijn vaker slachtoffer
van ouderenmishandeling dan mannen. Dat blijkt uit de registratie van
een aantal Nederlandse meldpunten in 2008. Psychische en
lichamelijke mishandeling komen het meest voor. Daarna volgen
financiële uitbuiting, schending van rechten en seksuele
mishandeling. Het zijn vooral gezinsleden zoals kinderen en partners
die zich hieraan schuldig maken.
De meldingen over het jaar 2008 zijn binnengekomen bij Steunpunten
Huiselijk Geweld, zelfstandige meldpunten Ouderenmishandeling,
consultatienetwerken ouderenmishandeling en bij Meldpunten Overlast. Bij
deze meldpunten of consultatienetwerken zijn in totaal 662 meldingen
binnengekomen tegen 366 in 2007. De stijging van het aantal meldingen
komt vooral doordat het publiek en professionals langzamerhand de weg
naar deze adressen weten te vinden. “Ook stijgt het bewustzijn dat
ouderenmishandeling een reëel feit is en een goede aanpak behoeft”, aldus
Mirjam van Dongen, voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding
Ouderenmishandeling.

Melder

In 380 situaties is bekend wie de melding deed. In 15% van de gevallen
heeft het slachtoffer zelf een melding gedaan en in 9% deden andere
familieleden de melding. In 71% van de gevallen was de melding afkomstig
van een beroepskracht zoals thuiszorgmedewerker, politie,
woningbouwvereniging, arts, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur. 5%
van de meldingen kwamen binnen op een andere wijze binnen.

Geslacht

Mishandeling van ouderen is vaker gericht op vrouwen dan op mannen. Uit
de registratie 2008 blijkt dat 70% van de slachtoffers van
ouderenmishandeling vrouw is.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers bedroeg 76 jaar.
Ouderenmishandeling komt tot op zeer hoge leeftijd voor; 22 slachtoffers
waren ouder dan 90 jaar, waaronder twee van honderd jaar of ouder.
(voor cijfers bij verschillende leeftijdsgroepen, zie tabel op de volgende
pagina)
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Woonsituatie

Van 248 meldingen is de woonsituatie van het slachtoffer bekend. De
meeste slachtoffers woonden met een familielid samen. Hiervan woonde
43% samen met een partner en 12% met een kind. 41% van de
slachtoffers woonde alleen en 4% in een zorginstelling.

Soort

Van de zes soorten ouderenmishandeling scoren psychische (51%) en
lichamelijke mishandeling (40%) het hoogst. Daarna volgen financiële
mishandeling (32%), schending van de persoonlijke rechten (9%),
verwaarlozing (8%) en seksuele mishandeling (0,6%). De percentages
overschrijden hier de 100%, omdat er per slachtoffer meer dan één soort
mishandeling van toepassing kan zijn.

Relatie pleger /
slachtoffer

De plegers (N=318) van ouderenmishandeling zijn volgens de meldingen
vooral te vinden in het directe familieverband: (ex)partner (39%) en (kleinkinderen (42%), dat is samen 81%. De overige plegers zijn: kennis/buur
(11%), familie (5%) en beroepskrachten (3%)).

Intentie

In 74% van de gevallen (N=220) was sprake van opzettelijke mishandeling
of misbruik en in 26% van de gevallen ging het om ontspoorde zorg.

Meer informatie

Nog niet alle meldpunten hebben hun cijfers over 2008 vrijgegeven. De
genoemde cijfers zijn dan ook voorlopig en zullen vermoedelijk nog stijgen.
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Voor meer informatie en de laatste stand van zaken
www.movisie.nl/ouderenmishandeling of neem contact op met
Maria van Bavel, Senior Adviseur Bestrijding Ouderenmishandeling,
telefoon 030 789 2043
Het project STOP Ouderenmishandeling is een samenwerkingsproject van
LPBO, Vilans en MOVISIE.

