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Ouderenmishandeling

‘Sommige ouderen dragen 
hun geld op hun lichaam 
om te voorkomen dat ze 
bestolen worden’
Ouderenmishandeling speelt zich vaak af in de familiesfeer. Maar ook in 
zorginstellingen en bij de thuiszorg gaat het wel eens mis. Sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundige Gerda Krediet was coördinator van het Meldpunt 
Ouderenmishandeling in Rotterdam. Ze schreef een boek over haar ervaringen, 
inclusief een leidraad voor de hulpverlening. ‘Het is altijd de patiënt die het 
heeft gedaan.’

Tekst Sigrid Starremans Foto’s Ina van Soest en Stockxpert
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Na afloop van het gesprek laat ze enkele foto’s van slacht-

offers zien. De blauwe plekken op de armen en in het 

gezicht van een oude vrouw. De holle, rode ogen en de 

lange, half ingegroeide teennagels van een oude man. De 

voet van een man die door jarenlange verwaarlozing zwart 

is geworden. ‘Nou’, zegt ze terwijl ze het fotoalbum dicht-

klapt: ‘Als je daar nog niet boos van wordt!’

Tien jaar lang was Gerda Krediet het gezicht van het 

Meldpunt Ouderenmishandeling in Rotterdam. Binnenkort 

gaat ze met pensioen. Ter ere van haar afscheid bundelde 

ze alle opgebouwde expertise van die jaren in het boek 

Ouderenmishandeling, ervaringen en interventies. Te meer 

omdat er in Nederland nog maar weinig ervaringen zijn 

met de aanpak van ouderenmishandeling en de hulpverle-

ning in de meeste plaatsen nog in de kinderschoenen staat. 

Het ministerie van VWS geeft al sinds 1998 

subsidie voor de oprichting van Meldpunten 

Ouderenmishandeling. Toch komt de daadwerke-

lijke hulpverlening maar moeizaam van de grond. 

Waar ligt dat aan? 

‘In het hele land zijn pilots uitgezet. Maar die stoppen dan 

vaak na een tijdje weer. Voor de signalering van ouderenmis-

handeling is heel veel gereedschap nodig. Je moet medisch 

geschoold zijn om ziektes en verwondingen te herkennen. 

Ouderenmishandeling wordt nu vaak ondergebracht bij Zorg 

en Welzijn. De adviseurs hebben geen medische achter-

grond, ze zijn beperkt in het stellen van een diagnose. Of 

ouderenmishandeling is ondergebracht bij Huiselijk Geweld. 

Dat is ook niet handig. De medewerkers hebben weinig 

ervaring met de financiële uitbuiting waar deze doelgroep zo 

vaak mee te maken krijgt. Verder is kennis van psychiatri-

sche ziektebeelden belangrijk. En levenservaring. Zet er niet 

iemand van vijfentwintig op. Die komt er niet uit.’ 

Je stelt ook in je boek dat het besluit om in te  

grijpen niet altijd zo zwart-wit ligt.

‘Soms is het in het belang van de ouderen om nog niets te 

doen. Zolang hun veiligheid niet in het geding is, moet je 

altijd goed uitzoeken wat de mensen zelf willen en wat 

hun motivatie is. Zo was er een zoon van vijftig jaar die 

nog bij zijn ouders inwoonde en hen financieel uitbuitte. 

Toen ik hen daarop attent maakte, was het: “Ja maar, het 

is onze lieve jongen.” Als de situatie was geëscaleerd, was 

er kans geweest dat ze hun zoon helemaal niet meer zou-

den zien. En die mensen vonden het niet erg om iedere 

dag aardappels te eten. Als je een vertrouwensband kunt 

opbouwen, dan is er een grote kans dat ze je weten te vin-

den als er werkelijk iets dramatisch gebeurt.’ 

Maar in andere situaties vind je hulpverleners 

te laks.

‘Ik heb bijvoorbeeld gezien dat medewerkers van de thuis-

zorg heel kortzichtig kunnen zijn en beperkt in hun des-

kundigheid. In mijn boek staat een anekdote van een oude 

man die geen thuiszorg meer krijgt omdat hij handtastelijk 

zou zijn. Dat dit symptoom een gevolg kan zijn van 

dementie was hun niet bekend. Intussen had die man 

geen zorg meer en kreeg hij maar één keer per dag eten 

van Tafeltje Dekje. Ik trof hem totaal ontredderd aan. Er is 

niemand die medewerkers van de thuiszorg controleert. Er 

is een gebrek aan leiding en controle. Wat er achter de 

deuren gebeurt, dat weet niemand.’ 

Wat kunnen hulpverleners doen als ze erachter 

komen dat ouderen financieel mishandeld of 

uitgebuit worden?

‘Als er niks is geregeld op juridisch vlak, dan heb je geen 

poot om op te staan. Hulpverleners kunnen een mentor-

schap of een onderbewindstelling aanvragen bij het 

Openbaar Ministerie. Dat gebeurt nu te weinig. En veel 

hulpverleners maken zich er te makkelijk vanaf. Dossiers 

worden nu naar het OM verzonden met verzoeken als: 

“Meneer is dement en vindt het goed dat hij onder 

bewind wordt gesteld.” Zulke rare verzoeken worden, zon-

der onderbouwing, ingediend. Het kost mij zes uur om 

een goed dossier samen te stellen. Maar als het dossier 

goed is, dan wordt de aanvraag vrijwel nooit afgewezen. 

Op de lange termijn heb ik dan iedereen op de rail. Nu 

doet het ministerie niks anders dan incomplete dossiers 

terugsturen. Zo modder je maar aan met je cliënten.’

Casus 1

Negentig is mevrouw Van de Berg als ze valt. De buurman, die 

al enkele jaren haar financiën regelt, zorgt ervoor dat ze in 

het ziekenhuis wordt opgenomen. Ze kan al snel weer naar 

huis. ‘O, nee, zij kan niet meer naar huis’, zegt de buurman, 

bang als hij is om nog een keer opgezadeld te worden met de 

zorg voor zijn buurvrouw. ‘Er is wel eens iemand van de Riagg 

bij haar geweest’, zegt hij. Hé, de Riagg, denkt de verpleeg-

kundige, die zal ik bellen. Binnen de kortst mogelijke tijd is er 

een noodbed in een psychogeriatrisch verpleeghuis geregeld.
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Mevrouw Van de Berg zelf heeft geen idee waar ze terechtgeko-

men is maar accepteert de overplaatsing. Ze heeft echter één pro-

bleem: ze is hardhorend en dat belemmert de communicatie. Ze 

krijgt een hoorapparaat. Plotseling kan ze iedereen weer verstaan. 

Ze bloeit helemaal op. De buurman, die haar af en toe bezoekt om 

de financiën met haar door te nemen, staat er versteld van.

Ondertussen vertoeft mevrouw Van de Berg al drie maanden 

onder de dementen. Ze wil weg. Maar waarheen? En hoe? Ze 

zit op een gesloten afdeling en mag alleen met begeleiding het 

paviljoen verlaten. Mondig als ze is, kaart ze het met regel-

maat bij de verpleging aan. ‘Waarom moet ík hier blijven, ik 

ben toch niet dement?’ Ze krijgt alleen standaardantwoorden.

Vreemde situatie, denk ik, als ik het verhaal hoor. Ik ga op bezoek 

bij mevrouw Van de Berg. Ik ontmoet een gezellige, zeer verzorg-

de dame, met goede manieren, vol humor. Al snel is het mij dui-

delijk dat ze goed georiënteerd is in tijd, plaats en persoon!

Ik vraag haar of ze er iets voor zou voelen om naar een ver-

zorgingshuis te gaan. ‘Dat wil ik wel, als het maar niet bij 

dementen is’, zegt ze stellig.

De directrice van een verzorgingshuis zegt mij dat ze welkom is. 

Ik bel het verpleeghuis waar mevrouw is opgenomen.

‘Heeft mevrouw Van de Berg een indicatie voor een psychogeri-

atrisch verpleeghuis?’, wil ik eerst weten. ‘Ik weet niet wat ik u 

mag vertellen, daar hebben we een speciaal beleid voor’, ant-

woordt de teamleidster. Wat dat beleid is, weet ze niet. Dus 

neem ik contact op met de Riagg die de indicatie afgegeven zou 

kunnen hebben.

De verpleegkundige schiet meteen in de verdediging.

‘Wat heb jij eigenlijk met deze zaak te maken?’, begint ze.

‘De psychohygiëne is in het geding. Ik wil weten of deze 

vrouw een psychogeriatrische indicatie heeft.’

‘Ja, ze heeft een P.G.-indicatie’, is haar antwoord.

‘Vreemd,’ merk ik op, ‘is zij gescreend met of zonder gehoorap-

paraat in?’‘Dat is zonder gehoorapparaat gebeurd en dat gege-

ven hebben wij ook in de indicatiecommissie meegenomen.’

Ik kan mijn oren niet geloven. Nu de situatie zo ligt, dien ik 

een verzoek in om de P.G.-screening te herhalen mét gehoor-

apparaat in. Nog geen week later komt het antwoord dat 

mevrouw Van de Berg opnieuw ‘multidisciplinair’ besproken 

is en dat de ‘P.G.-indicatie’ gehandhaafd blijft. (Ingekort frag-

ment uit Ouderenmishandeling van Gerda Krediet.)

Hoe is dit mogelijk? 

‘Dit is een van de weinige zaken waar ik ’s nachts van 

wakker heb gelegen, waarvan ik in bed heb liggen kronke-

len. Dit was een pure machtsstrijd. De zorgverleners had-

den zoiets van: waar bemoei jij je mee? Wij bepalen zelf 

wel wat er met deze patiënt aan de hand is. Er wordt niet 

gekeken naar het belang van de patiënt. Er is niemand die 

luistert. En het is altijd de patiënt die het heeft gedaan. 

Gelukkig heb ik deze mevrouw uiteindelijk wel in een ver-

zorgingshuis kunnen plaatsen.’

Ook in verzorgingshuizen gaat wel eens iets mis … 

‘Wat je wel eens ziet, ik zou het een fenomeen willen noe-

men, is dat verzorgenden die op geld uit zijn en die mer-

ken dat ze een vermogend iemand onder hun hoede heb-

ben, ontslag nemen om alleen voor die persoon te gaan 

zorgen. Dan prenten ze degene in dat ze er helemaal voor 

hem of haar zijn en slepen langzaam het hele vermogen 

in de wacht. Dat begint vaak met het afgeven van een 

bankpasje en een pincode en eindigt in sommige gevallen 

met een huwelijk. 

Het komt ook voor dat medewerkers van zorginstellingen 

cliënten bestelen. Als de ouderen dat merken en er iets 

van zeggen, dan zegt het personeel al snel: “De mensen 

zijn oud en achterdochtig. Ze weten niet meer wat er pre-

cies gebeurt.” Laatst nog was er een vrouw van negentig 

die een medewerkster in de val lokte. Er werd veel gesto-

len in de zorginstelling en deze mevrouw wilde dat bewij-

zen. Ze liet haar portemonnee in haar kamer achter met 

vier briefjes van tien erin. Toen ze terugkwam, zaten er 

nog maar twee briefjes in. Ze heeft dat gemeld en gelukkig 

trad de directeur van de instelling daadkrachtig op. Degene 

die op de kamer van de oude dame was geweest, werd 
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gefouilleerd. De betreffende twintig euro zaten in haar zak. 

In haar locker werd nog meer geld aangetroffen. Het ging 

hier wel om een gediplomeerd ziekenverzorgende! 

Sommige ouderen dragen hun geld op hun lichaam om te 

voorkomen dat ze bestolen worden. Dat is toch vreselijk!’

Casus 2

Herman is 86 jaar. Hij heeft suikerziekte, is blind en hardho-

rend. Hij ontvangt ‘zorg’ van een dame, mevrouw Cecilia, die 

een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt van € 5.500,- 

per maand. Ofschoon ze voor het PGB volgens de indicatie 

acht uur verpleging per dag moet bieden, stuurt ze slechts 

tweemaal per dag – hooguit een uur – een man genaamd 

Duncan langs. Hij brengt een boterham met een kroket, waar 

Herman extra voor moet betalen, haalt een washand over zijn 

gezicht en handen en doet hem een schone luier om. 

Vervolgens zet hij een kopje koffie, een glas water en een glas 

sap neer op het tafeltje naast het bed en vertrekt. 

Omdat Herman zorg ‘inkoopt’ met een persoonsgebonden 

budget, wordt hij geacht, zo stelt het reglement, de budget-

houder te zijn van de € 5.500,-. En hij moet zelf toezicht 

houden op de zorg die hij inkoopt. Of Herman het PGB zelf 

aangevraagd heeft, blind, hardhorend en beperkt ontwikkeld, 

wordt door de AWBZ niet nagetrokken. Nee, de sluwe 

mevrouw Cecilia werkt voor de thuiszorg en ontdekt dat ze 

via Herman een mooi inkomen in de wacht kan slepen. Ze 

zegt haar baan bij de thuiszorgorganisatie op en gaat als zelf-

standig ondernemer verder. Ze vult de formulieren in die de 

AWBZ naar Herman stuurt en doet ze op de post. Er is nie-

mand die controleert of er goede zorg geleverd wordt en of de 

betrokkene de eigen verantwoordelijkheid kan dragen om de 

juiste zorg in te kopen. En zo komt Herman in een ernstig 

verwaarloosde toestand terecht.

Herman is opgenomen in het ziekenhuis. Hij had doorligplekken 

op zijn billen en zijn rechtervoet was helemaal zwart. Ik bezoek 

Herman in het ziekenhuis. De verpleging vroeg zich af hoe het 

kon dat deze man ’s nachts alleen gelaten was in huis. (Ingekort 

fragment uit Ouderenmishandeling van Gerda Krediet.)

In je boek zeg je dat daders vrijwel nooit veroor-

deeld worden. Hoe is dat mogelijk?

‘De politie kijkt naar de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen. Dan zeggen ze: “Ja maar, u heeft hem toch zelf 

dat geld gegeven. U heeft toch zelf een handtekening 

onder de papieren gezet.” De bewijzen voor uitbuiting zijn 

meestal moeilijk te leveren. Het geval van Herman en 

mevrouw Cecilia heb ik aangeven bij Justitie en de 

Inspectie voor de Volksgezondheid. Die besloten om de 

zaak op te pakken. Dat heeft bijna een jaar geduurd. Toen 

er een verslag verscheen, lag de betreffende man al lang 

en breed onder de grond. Uiteindelijk is er helemaal niets 

mee gebeurd. Een kleindochter die haar demente oma 

opsloot en ernstig verwaarloosde, werd ook niet veroor-

deeld. Ze was tenslotte niet opgeleid om voor een dement 

iemand te zorgen, zo stelde de rechter.’

Tegelijkertijd zeg je dat je als hulpverlener de dader 

nooit mag veroordelen. Dat lijkt me erg lastig.

‘In het begin ben je verontwaardigd. Maar als je soms hoort 

wat daders meegemaakt hebben. Familie-intriges kunnen zo 

gruwelijk, zo bizar zijn. Soms geven de slachtoffers dat ook zelf 

aan. “Mijn zoon slaat me maar hij weet niet beter want zijn 

vader sloeg hem ook.” In het geval van financiële uitbuiting 

gaat het vaak om pure hebzucht. Dat geeft aan hoe er in deze 

tijd met ouderen wordt omgegaan. Ze worden vaak als objecten 

gezien, als spaarvarkens met een flinke sleuf. Zo veel mensen 

zitten in de schulden en ouderen zijn een makkelijke prooi. Als 

ik me dat elke keer weer aantrek, dan heb ik geen leven meer.’

Dit werk brengt veel frustraties met zich mee. Hoe 

heb je het al die jaren volgehouden? 

‘Je kunt mishandeling, in welke vorm dan ook, een halt toeroe-

pen. En als je ziet hoe mensen daarna opbloeien, ook nog als 

ze heel oud zijn! Dan blijf je gewoon je werk doen.’ 
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