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‘Als	  jij	  me	  geen	  geld	  geeft,	  dan	  zie	  je	  de	  kleinkinderen	  niet	  meer.’	  
Volgens	  Iris	  De	  Roeck,	  beleidsmedewerker	  van	  het	  Vlaams	  
Ondersteuningscentrum	  Ouderenmis(be)handeling	  (VLOCO)	  is	  dat	  
een	  typisch	  voorbeeld	  van	  emotionele	  chantage	  van	  
hulpbehoevende	  ouderen.	  ‘Het	  gebeurt	  ook	  dat	  familieleden	  die	  de	  
ouderen	  verzorgen,	  hen	  slaan.	  Vooral	  personen	  ouder	  dan	  zeventig	  
jaar	  zijn	  kwetsbaar.	  Ze	  kunnen	  zich	  niet	  goed	  verweren	  en	  zijn	  
afhankelijk	  van	  hulp’,	  zegt	  De	  Roeck.	  

Volgens	  haar	  lopen	  nogal	  wat	  ouderen	  een	  hoog	  of	  zeer	  hoog	  risico	  op	  emotionele	  of	  
fysieke	  mishandeling	  door	  personen	  die	  hen	  verzorgen:	  één	  op	  de	  tien.	  Dat	  cijfer	  is	  
het	  resultaat	  van	  de	  risico-‐inschatting	  die	  hulpverleners	  bij	  2.000	  ouderen	  in	  
Vlaanderen	  uitvoerden.	  De	  vragenlijst	  die	  de	  hulpverleners	  daarbij	  zelf	  invulden,	  
werd	  ontwikkeld	  door	  VLOCO	  en	  de	  onderzoeksgroep	  Belgian	  Ageing	  Studies	  aan	  de	  
VUB,	  en	  ze	  wordt	  morgen	  voorgesteld	  aan	  hulpverleners	  en	  -‐organisaties	  die	  met	  
ouderen	  werken.	  ‘Het	  risico	  op	  mishandeling	  moet	  op	  termijn	  voor	  alle	  ouderen	  
bepaald	  worden,	  bijvoorbeeld	  door	  thuisverpleegkundigen.’	  
Blauwe	  plekken	  zijn	  zichtbaar.	  Maar	  hoe	  kan	  je	  als	  buitenstaander	  het	  risico	  
op	  emotionele	  mishandeling	  juist	  inschatten?	  
‘De	  vragenlijst	  over	  het	  risico	  op	  mishandeling	  peilt	  naar	  wat	  vaak	  achter	  de	  
mishandeling	  zit.	  Bijvoorbeeld	  een	  geschiedenis	  van	  geweld	  in	  de	  familie,	  of	  de	  
machtsverhoudingen	  in	  de	  familie	  die	  zich	  omkeren,	  eens	  de	  ouder	  niet	  meer	  de	  
sterkste	  is.	  Ook	  drugs-‐	  of	  financiële	  problemen	  van	  de	  steunfiguur	  houden	  een	  risico	  
in,	  bijvoorbeeld	  voor	  chantage.	  Ouderenmishandeling	  komt	  dus	  niet	  uit	  de	  lucht	  
vallen,	  het	  gaat	  doorgaans	  om	  een	  probleem	  dat	  al	  jarenlang	  aansleept.’	  
Een	  hoog	  risico	  op	  mishandeling	  betekent	  toch	  nog	  niet	  dat	  de	  oudere	  ook	  
effectief	  mishandeld	  wordt.	  
‘Dat	  is	  juist.	  Uit	  de	  testfase	  blijkt	  wel	  dat	  het	  juiste	  inschatten	  de	  hulpverleners	  alert	  
maakt	  voor	  echte	  mishandeling.	  Zo’n	  vragenlijst	  helpt	  bovendien	  om	  “een	  raar	  
gevoel”	  te	  objectiveren.	  Echte	  signalen	  worden,	  zo	  blijkt,	  minder	  vaak	  weggewuifd	  
omdat	  de	  hulpverlener	  bijvoorbeeld	  zogezegd	  overdrijft.	  Zodra	  er	  sprake	  is	  van	  een	  
hoog	  risico,	  en	  dat	  ook	  op	  die	  manier	  benoemd	  wordt,	  kunnen	  hulpverleners	  er	  
gemakkelijker	  met	  hun	  team	  over	  praten.	  Dat	  is	  een	  eerste	  stap	  om	  iets	  te	  
ondernemen.’	  
Hoe	  kan	  een	  mishandelde	  oudere	  geholpen	  worden?	  
‘Dat	  hangt	  af	  van	  de	  ernst	  van	  de	  situatie.	  Soms	  is	  voor	  de	  dader	  de	  verzorging	  van	  
zijn	  familielid	  er	  te	  veel	  aan.	  Extra	  steun	  kan	  dan	  al	  voldoende	  zijn	  om	  de	  oudere	  te	  
helpen.	  Maar	  in	  sommige	  gevallen	  moet	  ook	  de	  politie	  erbij	  geroepen	  worden.’	  
	  


