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VLOCO	kan	tevreden	en	met	fierheid	terugkijken	op	de	verwezenlijkingen	
in	2017.		De	zeer	gesmaakte	inspiratiedag	voor	professionelen	die	op	15	juni	
doorging	 in	Gent	gaf	een	boost	om	het	 thema	‘ouderenmis(be)handeling’	
verder	onder	de	aandacht	te	brengen	en	hulpverleners	handvaten	mee	te	
geven.	Met	de	betrokkenheid	in	de	e-learning	module	intrafamiliaal	geweld	
(IFG)	van	Domus	Medica	is	een	belangrijke	stap	gezet	om	de	problematiek	
bij	huisartsen	aan	te	kaarten.	

Heel	wat	 lopende	projecten	en	 initiatieven	werden	verdergezet	en	uitge-
bouwd.	In	navolging	van	het	overleg	met	minister	Vandeurzen	in	2016	lag	nu	
de	nadruk	op	de	campagne	i.s.m.	1712	en	het	opzetten		van	een	masterproef	
om	noden	te	detecteren	bij	diensten	die	werken	rond	IFG	in	Vlaanderen.

Uiteraard	 werd	 de	 reeds	 bestaande	 ondersteuning	 van	 VLOCO	 aan	 
professionelen	via	de	consultfunctie,	het	vormingsaanbod,	het	gebruik	van	
het	RITI...	 gecontinueerd.	De	 rode	draad	doorheen	 al	 de	 activiteiten	 van	
VLOCO	blijft	de	noodzakelijke	sensibilisering	inzake	de	problematiek.

Ouderenmis(be)handeling, 
ongezien en ongehoord

Voorwoord
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MISSIE EN VISIE
Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling 
(VLOCO) is een expertisecentrum dat burgers en professionelen 
sensibiliseert over ouderenmis(be)handeling (OMB), om deze pro-
blematiek bespreekbaar te stellen en te voorkomen.  Medewerkers 
zijn experts en bieden deskundig advies, informatie en ondersteuning 
aan professionelen die met OMB te maken krijgen in de privécontext 
van ouderen.  

VLOCO doet aan beleidsbeïnvloeding bij (professionele) organisaties 
en de Vlaamse overheid omtrent het sensibiliseren, het voorkomen 
en het gericht aanpakken van OMB.  

Professionelen kunnen bij VLOCO terecht voor adequate en kwali-
tatieve informatie, vorming, advies, ondersteuning en deskundigheids-
bevordering. Het centrum streeft naar een betrokken partnerschap 
bij beleidsbeslissingen in de Vlaamse Gezondheids- en Welzijnssector  
over OMB.   

VLOCO beoogt als expertisecentrum OMB first in mind te zijn in 
het Vlaamse professionele landschap omtrent de problematiek van 
OMB. VLOCO schoolt zich daarom permanent bij om up-to-date te 
blijven wat betreft nieuwe inzichten in de problematiek en ruimere 
maatschappelijke tendenzen en evoluties1. 

Voor burgers wil VLOCO het thema OMB uit de taboesfeer halen 
door sensibilisering over de problematiek en door 1712 te promoten, 
zodat de kortste weg naar gerichte hulpverlening gegarandeerd is.  

 
Binnen VLOCO staat welzijnsverhoging van het slachtoffer én zijn con-
text voorop. Hierbij wordt voornamelijk krachtgericht gedacht, waar-
door de nadruk komt te liggen op de mogelijkheden die er zijn. Dit sluit 
aan bij het positief mensbeeld dat VLOCO wil uitdragen en het recht op 
een menswaardig leven voor iedereen in een harmonieuze samenleving. 
 

MEDEWERKERS
De medewerkers van VLOCO zijn:

Medewerker hulpverlening (19 uur): 

Jolien Van Damme (januari-juni)
Medewerker beleid (38 uur):

Sabine Temmerman
Medewerker vorming (19 uur):

Evelien Van Hauwaert 
De medewerkers worden ondersteund door:

Inhoudelijk directeur CAW Oost-Vlaanderen: Alain Slock 
Teambegeleidster: Elsie Vermeulen (januari-september)

De directie van CAW Oost-Vlaanderen nam de beslissing om de 
werking van VLOCO af te bouwen naar 1 FTE tegen zomer 2018. 
Dit met de belofte om de vrijgekomen middelen in te zetten in de 
hulpverlening specifiek naar OMB toe. VLOCO is ondertussen geen 
aparte deelwerking van CAW Oost-Vlaanderen meer, maar is opge-
nomen in de staf. de collega’s van het team ouderenmis(be)handeling 
maken sinds juni 2017 deel uit van de dienst PRW (Persoonlijk en 
Relationeel Werk).

Inleiding

VLOCO

1Een overzicht van de gevolgde vorming in 2016 is te vinden in bijlage
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DEFINITIE VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING (OMB)
‘Onder mis(be)handeling van een ouder persoon (iemand van 55 jaar of ou-

der) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die 

in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor 

de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materi-

ele schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de 

oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ 

(Comijs e.a.,1996)

Deze gehanteerde definitie van OMB is opgebouwd uit verschillende 
criteria en dient te worden bekeken in het licht van onderstaande  
opmerkingen: 

• Er wordt vertrokken vanuit de beleving van het slachtoffer. 
• Het slachtoffer van OMB is 55 jaar of ouder. Het stellen van een 
 leeftijdsgrens dient om het werkterrein van de specifieke hulp-
 verlening met betrekking tot OMB praktisch af te bakenen.  
• Er is sprake van een persoonlijke en/of professionele relatie tussen 

het slachtoffer en diegene die mis(be)handelt. Hierbij speelt het 
wederzijdse vertrouwen een belangrijke rol.

• Onder OMB verstaan we hier niet criminaliteit tegen 
 ouderen gepleegd door personen met wie de oudere geen 
 vertrouwensrelatie heeft.
• Mis(be)handeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen 
 van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag.
• ‘Kwaadwillig opzet’ is geen vereiste om te spreken over OMB. OMB 

kan intentioneel zijn. De pleger heeft dan de bedoeling de oudere te 
kwetsen. In andere situaties is men zich niet bewust van de gevolgen 
van zijn handelingen voor de oudere (niet-intentioneel). Bijvoorbeeld: 
de oudere vastbinden overdag opdat deze niet kan rondlopen en dus 
ook niet kan vallen.

• We spreken reeds over OMB bij een éénmalige handeling of het 
nalaten van een handeling, als dit door het slachtoffer als mis(be)-
handeling wordt beleefd.

• De meeste ouderen die slachtoffer worden van OMB zijn gedeeltelijk 
of volledig afhankelijk van de pleger. Deze afhankelijkheid kan bestaan 
uit economische, lichamelijke, psychische of sociale afhankelijkheid, 
of een combinatie hiervan. Van de kant van de pleger kan echter ook 
sprake zijn van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid 
van de oudere. Deze afhankelijkheid dient dus ruim geïnterpreteerd 
te worden, we spreken hier zeker niet alleen van zorgafhankelijkheid.  

• Signalen van OMB kunnen heel subtiel zijn en zijn voor de buitenwe-
reld niet altijd zichtbaar. 

Eastman, Vier vormen van afhankelijkheid, 
Zorg om zorg

(Uitgeverij Garant, 1993)
 

VORMEN VAN 
OUDERENMIS(BE)HANDELING
Fysieke of lichamelijke mis(be)handeling: 

Knijpen, duwen, trekken, vastgrijpen, slaan, schoppen, schudden, ver-
branden, aan het haar sleuren, laten vallen, onverantwoord vastbin-
den, onrechtmatig toedienen van medicijnen…

Seksueel misbruik: 
Ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, zich onnodig 
moeten uitkleden…

Psychische mis(be)handeling: 
Schelden, pesten, intimideren, chanteren, dreigen, vernederen, infan-
tiliseren, negeren, familiale en/of sociale contacten van de oudere  
niet toelaten…

Financieel en materieel misbruik: 
Stelen van geld of eigendom, misbruik maken van goedgelovigheid, 
giften eisen, onder valse voorwendselen toe-eigenen van bezittin-
gen, misbruik van volmachten, erfenisbejaging…

Schending van rechten: 
Onrechtmatig schenden van het recht op vrijheid, privacy, zelfbe-
schikking, bijvoorbeeld ongevraagd post lezen of achterhouden, ie-
mand nooit alleen laten, geen bezoek toelaten…

Verwaarlozing: 
Onvoldoende of niet-aangepaste voeding geven, niet voldoende me-
dische zorg bieden, onaangepaste huisvesting…

Multiple problem-situaties: 
Situaties waar verschillende vormen (3 of meer) van OMB samen  
voorkomen.
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A. HULPVERLENING

Hoe kan VLOCO helpen?
Hulpverleners die zich vragen stellen over de detectie of aanpak van 
ouderenmis(be)handeling kunnen een casus (anoniem) voorleggen bij 
VLOCO. Een hulpverlener van VLOCO brengt samen met de hulp- 
vrager de gehele context in beeld.  Samen wordt gezocht naar mogelijk-
heden om de situatie te verhelpen.  Door gericht vragen te stellen, advies 
en informatie te geven of door te verwijzen, krijgt de hulpvrager hand-
vatten aangereikt om verder met de betrokkenen aan de slag te gaan. 

Bij een casusbespreking wordt steeds vertrokken vanuit een algemene 
situatieschets, de reeds ondernomen stappen en de concrete vraag van 
de hulpverlener. 
Het gegeven advies is vanzelfsprekend steeds casusspecifiek, maar  
grosso modo komen deze punten vaak aan bod:

• Stilstaan bij: hoe ziet de oudere de situatie zelf en wat zijn de verande-
ringen die hij/zij wil zien? Kan hij/zij actief betrokken worden. Welke 
ondersteuning is daarvoor nodig? Belangrijk daarbij is om nadruk te 
leggen op het respect voor het tempo van de oudere.

• Focussen op het verhaal van de pleger: wat maakt dat de pleger 
dergelijk gedrag stelt? Op die manier wordt de context waarin de 
mis(be)handeling plaatsvindt duidelijker en wordt meerzijdige partij-
digheid gestimuleerd.

• Het ruimere hulpverleningsnetwerk in kaart brengen en mits toe-
stemming van het slachtoffer, bezorgdheden delen en een gezamenlijk 
plan van aanpak opstellen met alle betrokken actoren, zowel profes-
sionelen als mantelzorgers.

Werking Vlaams 
Ondersteuningscentrum 
Ouderenmis(be)handeling

VLOCO
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Hoe wordt VLOCO gecontacteerd?

80% telefonisch

17% mail

3% direct contact

In vier gevallen op vijf wordt VLOCO telefonisch gecontacteerd voor 
consultvragen, wat duidt op het belang van een blijvende profilering van 
het telefoonnummer. In tweede instantie gebeurt de contactname via 
email (17%). ‘Direct contact’ verwijst naar o.a. adviesvragen na afloop 
van een vorming of op een beurs (3%). 

In de meeste gevallen zijn er meerdere contacten noodzakelijk met 
de aanwezige hulpverlener(s). VLOCO voorziet ook de nodige opvol-
ging. Complexe casussen worden in het team van VLOCO bespro-
ken om de uitgebrachte adviezen zo adequaat en uitgebreid moge-
lijk te maken. Deze extra contactnames en opvolgingen worden  
niet geregistreerd.

De meeste hulpverleners en intermediairs vinden het aanbod van VLO-
CO via de website. Dit wijst op het belang van een aantrekkelijke en 
toegankelijke website over het thema ‘ouderenmis(be)handeling’ .

Uit welke provincie komen de consultvragen?
Het grootste deel van de in totaal 144 consultvragen komt uit de pro-
vincie Oost-Vlaanderen (44%). Een belangrijke verklaring hiervoor is 
de aanwezigheid van VLOCO en het Team Ouderenmis(be)handeling 
van het CAW Oost-Vlaanderen in deze regio. In 2017 is er een sterke 
stijging van vragen uit de provincie Antwerpen. Dit kan te maken heb-
ben met de aanwezigheid van stuurgroepen en netwerkvormingen in de 
regio, die het thema OMB in de picture plaatsen en waar VLOCO ook 
deel van uit maakt.

Onderstaande cijfergegevens staven de blijvende noodzaak aan sensibi-
lisering in de andere Vlaamse  provincies.

Oost-Vlaanderen: 44%

Antwerpen: 30%

Vlaams-Brabant: 11%

Brussel: 2%

West-Vlaanderen: 5%

Limburg: 8%

B. BELEID
In 2017 heeft VLOCO heel wat inspanningen geleverd om het thema 
‘ouderenmis(be)handeling’ en de werking van VLOCO op de kaart te 
zetten bij het beleid. Deze acties zijn moeilijk in cijfers te vatten, maar 
wel van onmiskenbaar belang in de werking van VLOCO.

Een aantal beleidsacties van VLOCO in 2017 gebeurden in navolging 
van eerder overleg op het kabinet. Zo ging VLOCO, ondersteund door 
een aanbevelingsbrief van minister Vandeurzen, op zoek naar een pro-
motor voor een masterproef waarin de noden m.b.t. OMB bij diensten 
die werken rond intrafamilaal geweld geïnventariseerd  worden. Vanuit 
KUL ging prof. K. Van Leeuwen hier op in. Ter voorbereiding hiervan 
stuurde VLOCO een vragenlijst rond om de diensten die werken rond 

Contactname met VLOCO
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IFG en (al dan niet) rond OMB, in kaart te brengen. Er werden meer dan 
500 diensten aangeschreven waaronder sociale diensten van mutualitei-
ten, OCMW’s en ziekenhuizen, maar ook politiediensten, Justiehuizen, 
CAW’s, CGG’s. Huisartsen werden bevraagd via Domus Medica. 

Bijna 25% van de aangeschreven diensten beantwoordde de vragenlijst. 
Uit de reacties blijkt dat er weinig oog is voor OMB an sich, maar dat 
diensten OMB beschouwen als een vorm van IFG, waardoor vaak geen 
specifiek protocol voorhanden is. Enkele diensten vermeldden wel hun 
inzet op een aanspreekpunt ‘ontspoorde zorg’ en/of een senioren-in-
specteur. Vooral bij de sociale diensten van mutualiteiten en ziekenhui-
zen bleek de werking van VLOCO en ons aanbod naar hulpverleners 
gekend te zijn. Heel markant was dat sommige huisartsen aangaven met 
deze problematiek niet in aanraking te komen… In 2018 worden al 
deze diensten opnieuw aangeschreven om hun noden over het omgaan 
met en werken rond OMB specifieker te bevragen.

In 2017 vonden ook enkele gesprekken plaats op het kabinet van minis-
ter Vandeurzen over de inbedding van VLOCO in CAW Oost-Vlaande-
ren. Daarnaast had VLOCO contact met het kabinet i.f.v. het voorberei-
den van parlementaire vragen aan de minister.

Op Vlaams niveau is VLOCO betrokken bij diverse regionale werkingen 
rond ouderenmis(be)handeling. Zo nam VLOCO deel aan de stuurgroep 
IFG/OMB  Mechelen, de stuurgroep OMB Waasland en de stuurgroep 
OMB van SEL Amberes. Door onze aanwezigheid en deelname aan deze 
overlegorganen kan VLOCO meewerken aan de verdere uitbouw van 
een ruimer netwerk van hulpverleners die geëngageerd zijn om rond 
deze problematiek te werken. Daarnaast wordt een vinger aan de pols 
gehouden m.b.t. lokale ontwikkelingen en initiatieven ter zake en kan 
VLOCO waar mogelijk ook constructief meehelpen aan de verdere uit-
bouw hiervan.

VLOCO houdt contact met de collega’s van het Brussels Meldpunt om 
op de hoogte te blijven van elkaars werkingen, deze op elkaar af te 
stemmen en te bekijken wat ze samen kunnen betekenen m.b.t. sensibi-
lisering van de problematiek.

Via het lidmaatschap van de Vlaamse Oude-
renraad en haar aanwezigheid binnen de 
Commissie van Welzijn, Gezondheid en Zorg 

kon VLOCO adviezen meegeven over de preventie en aanpak van 
ouderenmis(be)handeling, onder andere in het kader van ‘lokale dien-
stencentra’ en ‘zorgzame buurt’.

Een andere belangrijk pijler binnen het 
beleidsdomein van VLOCO is zijn be-
trokkenheid bij de werking van 1712. 
Net als de voorbije jaren sloot VLOCO 

in 2017 aan bij de stuurgroep en de werkgroep ‘communicatie’. Op die 
manier levert VLOCO inspanningen om de aandacht en het belang voor 
de doelgroep ‘ouderen’ bij 1712 te bewaken en aan te moedigen. Bij elke 
sensibiliseringsactie van VLOCO wordt het nummer 1712 gepromoot 
naar burgers.

Ook in 2017 nam VLOCO deel aan het 
rondetafelgesprek in het kader van het lo-
pende D-SCOPE-project. Dit project heeft 
als doel om de kwetsbaarheid of ‘frailty’ bij 
ouderen preventief te detecteren en wil 

daarbij de juiste ondersteuning en begeleiding aanreiken zodat ouderen 
langer op een kwaliteitsvolle manier in de eigen thuisomgeving kunnen 
blijven wonen. De focus ligt op het sensibiliseren van het lokaal beleid.

C. VORMING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VLOCO onderneemt heel wat acties om de eigen expertise zo ruim 
mogelijk uit te dragen.  In 2017 kwamen volgende acties in de spotlights 
te staan: 

VLOCO biedt vormingen op maat voor professionelen, ouderen, 
mantelzorgers, …
Een belangrijk kanaal om te sensibiliseren en handvatten te bieden in 
het omgaan met OMB is het vormingsaanbod van VLOCO. 

In 2017 gaf VLOCO 20 vormingen verspreid over Vlaanderen. Inhoude-
lijk wordt de vorming steeds op maat van het doelpubliek uitgewerkt, 
waarbij er zo interactief mogelijk gewerkt wordt. 

Bij ouderen zelf en vrijwilligers van thuiszorgorganisaties ligt eerder de 
nadruk op bewustwording van de problematiek en het belang van ‘er 
niet mee te blijven zitten’. 
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Bij studenten en hulpverleners (verpleegkundigen, medewerkers sociale 
diensten, eerstelijnsmedewerkers...) ligt de focus op het detecteren van 
signalen en het aanreiken van concrete handvatten in het mee op weg 
gaan met de oudere en zijn omgeving.  
 

Hulpverleners Opleiding Vrijwilligers Senioren
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VLOCO organiseert het overlegplatform ouderenmis(be)handeling
in West-Vlaanderen
Het opzet van het overlegplatform ouderenmis(be)handeling is het thema 
onder de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden rond de proble-
matiek. Het overlegplatform richt zich naar hulpverleners die dagelijks met 
ouderen werken. De deelnemers komen uit een waaier van  organisaties: 
thuiszorgdienst, OCMW, psychiatrisch ziekenhuis, dagverzorgingscentrum, 
dienst voor thuisverpleegkunde... De diversiteit in de groep draagt bij tot 
een optimaal leren kennen van de verschillende diensten en disciplines en 
zicht krijgen op wat iedereen kan doen in de aanpak van ouderenmis(be)-
handeling. 

In 2017 werden 3 bijeenkomsten georganiseerd met als thema’s: omgaan 
met beroepsgeheim, de positie en het mandaat van de hulpverlener en 
ethische dilemma’s in de zorg.

Eind 2017 werd de werking geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. 
Uit de bevraging blijkt dat deelnemers vooral de meerwaarde vinden in de 
relevante thema’s die behandeld worden en de kennismaking met andere 
sectoren.

VLOCO organiseerde een inspiratiedag voor hulpverleners
op 15 juni 2017

Inspiratiedag
ouderenmis(be)handeling
VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) 
en het Team OMB (deelwerking CAW Oost-Vlaanderen) organise-
ren deze inspiratiedag naar aanleiding van de internationale dag tegen 
ouderenmis(be)handeling.

Aanbod van workshops:

Voor wie?
De inspiratiedag richt zich tot hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector, werkzaam 
met en voor ouderen.

Waar?
Geuzenhuis, Kantienberg 9 in 9000 Gent

Kostprijs?
80 euro (documentatiemap en catering inbegrepen).  Gelieve dit bedrag over te schrij-
ven op rekeningnummer BE52 0682 3407 8609 op naam van CAW Oost-Vlaanderen 
met als mededeling “inspiratiedag OMB 15 juni 2017, naam en voornaam van de inge-
schreven persoon”.

Bereikbaarheid
• MET HET OPENBAAR VERVOER: 
Aan het station Gent-Sint-Pieters kan je de volgende bussen nemen 
tot aan de halte ‘Muinklaan’:  55 - 57 - 58 en 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77.   
Aan het station Dampoort kan je de bussen 70 t/m 74 – 76 & 77 
nemen tot de halte ‘Muinklaan’. 

• MET DE WAGEN:
Er is parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein.

Hoe inschrijven?

08u45 - 09u15 Onthaal met koffie
09u15 - 09u30 Verwelkoming
09u30 - 09u45 Korte inkijk op de visie vanuit het beleid op de problematiek OMB
 Stefaan Berteloot, raadgever woonzorg kabinet Jo Vandeurzen
09u45 - 11u00 Workshop 1
11u00 - 11u15 Pauze
11u15 - 12u30 Workshop 2
12u30 - 13u15 Broodjeslunch   
13u15 - 14u30 Workshop 3
14u30 - 15u15 Terugkoppeling vanuit de 4 workshops

PROTOCOL ROND OMB BINNEN ORGANISATIES
door Marc Koninckx,  stafmedewerker Familiehulp vzw

Meer en meer organisaties maken werk van de opmaak van een protocol rond 
ouderenmis(be)handeling. Het biedt de medewerkers handvaten over welke stap-
pen men kan  ondernemen, welke tools men kan hanteren bij het signaleren alsook 
nuttige informatie over juridische aspecten... We staan stil bij wat er nodig is om zo’n 
protocol op te maken en hoe je dit kan implementeren in je organisatie.

OMGAAN MET ZORGWEIGERING
door Freia Peeters, outreacher - hulpverlener CAW Brussel

Cliënten die zorg weigeren, roepen bij de hulpverlener vaak  gevoelens op van on-
macht en frustratie. Wat houdt zorgweigering precies in? Is het een vorm van weer-
stand? Hoe kan je het netwerk erbij betrekken? Wat zijn je eigen valkuilen en wat 
als er gevaar dreigt? Binnen deze workshop worden er theoretische én praktische 
handvaten aangereikt om alsnog tot verbinding en vertrouwen te komen.

JURIDISCHE ASPECTEN BIJ DEMENTIE 
door Ilse Bosman, stafmedewerker en trainer/coach Optimum C

In de begeleiding van personen met dementie en hun familie kom je vroeg of laat 
in contact met vragen rond (on)bekwaamheid, vertegenwoordiging, bewindvoering, 
lastgeving…  Zeker bij (een vermoeden van) ouderenmis(be)handeling is het be-
langrijk om over de juiste informatie te beschikken om de belangen van de oudere 
zo optimaal mogelijk te beschermen. 

ZORGZAAM COMMUNICEREN 
door Mie Baert, trainer-coach/Zorg-Saam

Hoe doorbreek je het taboe om over OMB te praten met slachtoffer, omgeving 
en pleger m.a.w. welke handvaten en kennis heb je nodig om dit te doen? Welke 
grondhouding is hierbij van belang, hoe kan je sterktes gebruiken om de situatie aan 
te pakken, hoe kan je constructief op zoek gaan naar oplossingen waarin niet alleen 
de oudere maar ook de ruimere omgeving zich kan terug vinden?

versterkt welzijn

VLOCO

VLOCO

DONDERDAG 15 JUNI 2017

Inschrijven kan via deze link voor maandag 29 mei 2017

Let wel, het aantal deelnemers is beperkt tot 60 
en de inschrijving is pas definitief 
na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Naar aanleiding van 15 juni, internati-
onale dag tegen ouderenmis(be)-
handeling, organiseerde VLOCO een 
inspiratiedag voor hulpverleners en 
intermediairs die in contact komen 
met de problematiek. In een mum 
van tijd waren de 60 beschikbare 
plaatsen volzet, wat duidelijk de 
noodzaak aan informatie rond het 
thema accentueert. Deelnemers 
konden kiezen uit 4 workshops: pro-
tocol rond OMB in organisaties, juri-
dische aspecten bij dementie, om-
gaan met zorgweigering en zorgzaam 
communiceren. 

Mediacampagne 1712

De Vlaams Overheid lanceerde in juni 2017 een sensibiliseringscampagne rond partnergeweld 

bij ouderen. Via affiches en tv-spots op lokale zenders werd de problematiek in de kijker gezet.



11

VLOCO nam deel aan het opmaken van een protocol rond
ouderenmis(be)handeling (project SEL Waasland)
Midden 2015 kwam vanuit het werkveld een noodkreet over enkele zorg-
wekkende evoluties in de ouderenzorg. Diverse hulpverleners uit de eer-
stelijnszorg stelden een toename vast van het aantal complexe dossiers, 
die het dagdagelijkse werk overstijgen en vragen om een structurele en 
gestructureerde aanpak. SEL Waasland nam deze taak op zich en richtte 
een stuurgroep op om een strategisch plan te ontwikkelen. Op basis daar-
van werd overgegaan tot het installeren van een werkgroep ‘protocol’ 
en een werkgroep ‘vorming’, waarin VLOCO telkens vertegenwoordigd is.  

Ook in 2017 kwam de werkgroep protocol regelmatig samen met als 
doel het inventariseren en aantonen van de noden van het werkveld. 
Céline Debeuckelaere werkte in het kader van haar stage-opdracht bij 
VLOCO het protocol rond OMB verder uit, op basis van het voorbe-
reidende werk van de stuurgroep. Daarbij was er aandacht voor een 
visueel overzicht in enkele handige steekkaarten.

VLOCO  houdt de website up-to-date
Een attractieve website is een onmisbaar kanaal om informatie te delen 
over de problematiek. Eind 2017 stond de teller op www.ouderenmis-
behandeling.be  op zo’n 10 000 unieke bezoekers!

VLOCO investeert in het stimuleren tot het gebruik van het
risicotaxatie-instrument (RITI)
Om hulpverleners ondersteuning te bieden in het detecteren van 
ouderenmis(be)handeling werd enkele jaren geleden samen met VUB  
een risicotaxatie-instrument ontwikkeld. 

Het RITI is een korte en praktijkgerichte checklist, gebaseerd op ge-
kende signalen en risicofactoren van OMB. Er wordt rekening gehouden 
met signalen en risicofactoren die men bij het slachtoffer kan zien, maar 

ook signalen die bij de pleger of omgeving kunnen worden opgemerkt. 
Dit helpt hulpverleners alerter te zijn voor bepaalde signalen en/of 
mogelijke probleempunten (zoals bijvoorbeeld overbelasting van de 
mantelzorger). Het geeft dus een indicatie dat er in dat gezin belas-
tende factoren aanwezig zijn of zich zouden kunnen ontwikkelen.

In 2017 werden diverse vragen hierover via mail beantwoord.  
Bij een initiële interesse wordt vaak een testlogin aangemaakt,  
zodat de organisatie kan inschatten of het een bruikbaar instru-
ment is voor hun werking. Tijdens vormingen en voorstellingen van  
VLOCO wordt het RITI ook steevast vermeld. Momenteel  
maken 26 organisaties gebruik van het RITI, voornamelijk OCMW’s 
en diensten gezinszorg. Via de e-learning module ‘intrafamiliaal  
geweld’ van Domus Medica hebben nu ook huisartsen toegang  
tot RITI.

Meer en meer klinkt de vraag ook vanuit de residentiële setting om het 
RITI te gebruiken en te implementeren. Op initiatief van het kabinet 
werd al twee keer samengekomen om te kijken hoe tegemoet gekomen 
kan worden aan deze nood. In 2018 staat een testfase gepland met en-
kele geïnteresseerde woonzorgcentra.

VLOCO schreef een draaiboek OMB voor 1712
In het kader van de sensibiliseringscampagne van 1712 rond geweld bij 
ouderen, kwam de vraag vanuit de werkgroep Praktijkondersteuning 
om het draaiboek OMB te herschrijven. 

Naast een verduidelijking van ‘wat is OMB?’ en een oplijsting van signalen, 
indicatoren en risicofactoren werd vooral aandacht besteed aan algemene 
richtlijnen en specifieke richtvragen bij een melding van ouderenmis(be)
handeling. Dit draaiboek werd opgenomen in het handelingskader dat via 
het Kennisplein beschikbaar is voor leden van de kenniskring 1712.
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• Afronden van de situatie
• Loslaten & aanvaarden
• Alert blijven!
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• Intern
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• Overleg
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Bij uitbreiding werd eind 2017 ook een testlogin voor het RITI voorzien. 
Op deze manier hebben 1712-medewerkers toegang tot het risicotaxa-
tie-instrument en het achterliggende protocol.

VLOCO leverde een bijdrage aan de e-learning module
‘intrafamiliaal geweld’ van Domus Medica
In 2017 finaliseerde Domus Medica de e-learning module rond intrafa-
miliaal geweld. Daarin wordt stil gestaan bij zowel kindermishandeling, 
partnergeweld als OMB. Aan de hand van een concrete casus worden 
alle stappen behandeld, van het opmerken van signalen tot het be-
spreekbaar stellen met de patiënt en zijn omgeving. VLOCO kon door 
zijn deelname aan de stuurgroep relevante informatie, tips rond com-
municatie... meegeven. Mogelijks kan in 2018 de module OMB nog ver-
der uitgebreid worden indien hiervoor subsidies beschikbaar zijn.

D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

VLOCO nam deel aan de gebruikersgroep D-SCOPE
In 2017 ging fase 3 van het project van start. Hierbij werd het D-SCOPE 
model longitudinaal getest in de drie testgemeenten Gent, Knokke-Hei-
st en Tienen. Meer dan 850 ouderen met een hoger kwetsbaarheids-

profiel werden via steekproeftrekkingen geselecteerd. Voor de verdere 
uitwerking, met name de contactnames met deze ouderen, werd vooral 
beroep gedaan op vrijwilligers, ondersteund door enkele beroepskrach-
ten. Tijdens het rondetafelgesprek werd dieper ingegaan op de toepas-
baarheid hiervan in andere settings, op de rol van de dispatcher, het 
concept van preventieve huisbezoeken en het betrekken van niet-evi-
dente sleutelfiguren. Hieruit bleek vooral het belang van horizontaal en 
verbindend werken om zo de samenwerking tussen verschillende lokale  
diensten te versterken.

VLOCO nam deel aan de gebruikersgroep Universiteit Antwerpen
De Universiteit Antwerpen bereidt een project voor over de manipula-
tie en verwaarlozing van ouderen. Het doel van deze toekomstige pro-
jectaanvraag is tweeërlei. Enerzijds wil men nagaan hoe men manipula-
tie en mishandeling van ouderen in Vlaanderen detecteert, aanpakt en 
eventueel meldt. Anderzijds wil men tools ontwikkelen voor een betere 
preventie, identificatie en aanpak van ouderenmis(be)handeling.

In 2017 nam VLOCO tweemaal deel aan de usergroep. Hierbij werd 
het thema vooral belicht vanuit de medische en juridische invalshoeken. 
Rond de tafel zaten voornamelijk huisartsen, medewerkers van woon-
zorgcentra, thuisverpleging, vrederechters en notarissen.

Artikel in Geron
In de december-editie van Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving, kon VLOCO een genuanceerd beeld schetsen van OMB 

en de uitdagingen waar hulpverleners mee geconfronteerd worden.

Aanwezig op beurzen
Om het grote publiek, zowel hulpverleners als ouderen en man-

telzorgers, te sensibiliseren rond OMB staat VLOCO regelmatig 

op beurzen met een infostand. In 2017 kwam VLOCO in beeld 

bij de Wintermeeting BVGG in Oostende en de seniorenbeurs 

in Herne.
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Om een zicht te krijgen op de prevalentie van ouderenmis(be)handeling 
in Vlaanderen doet VLOCO een beroep op verschillende kanalen. 

Eerst en vooral zijn er de eigen cijfers, afkomstig van de consultvragen 
van hulpverleners. Daarnaast kan ook informatie gehaald worden uit 
de ingevulde RITI-schalen. Burgers (oudere, mantelzorgers, kennissen...) 
komen met hun vragen terecht bij 1712.  Bij de CAW’s in Vlaanderen 
werden cijfers opgevraagd van andere deelwerkingen (vb. slachtoffer-
hulp, partnergeweld...).  

Uit de optelsom blijkt dat in totaal 505 meldingen van OMB geregis-
treerd werden in Vlaanderen in 2017. Vanzelfsprekend is dit een on-
derschatting van het probleem. Heel veel ouderen durven om verschil-
lende redenen (schaamte, angst, loyaliteit...) niemand in vertrouwen te 
nemen. Bovendien zijn heel veel hulpverleners actief in situaties van 
ouderenmis(be)handeling, maar worden deze nergens geregistreerd. Dit 
maakt het heel moeilijk een realistisch beeld te schetsen van de preva-
lentie van ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen.

In wat volgt, worden de registratiecijfers vanuit de verschillende kanalen 
concreter omschreven. 

A. REGISTRATIECIJFERS VAN VLOCO
Elke consultvraag die bij VLOCO toekomt wordt geregistreerd in een 
online registratiesysteem. Een aantal medewerkers van regionale OMB-
werkingen hebben hier ook toegang toe. Dit biedt de mogelijkheid om 
de aangemelde casussen uitgebreid te analyseren en zo meer inzicht te 
verwerven in de problematiek van ouderenmis(be)handeling. In 2017 
werden 144 consultvragen geregistreerd.
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Volgend op de tendens van de laatste jaren werd ook in 2017 het 
meeste advies gevraagd rond situaties van psychische mis(be)hande-
ling (28%), gevolgd door fysiek (17%) en financieel/ materieel misbruik 
(16%). In iets meer dan 10% is sprake van een ‘multiple problem’ situ-
atie, waarbij 3 of meer verschillende vormen aanwezig zijn.

90% ja

4% neen

6% onbekend

In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn reeds 1 of meerdere 
vormen van hulpverlening betrokken (sociale dienst, huisarts, thuis-
verpleegkundige...). Dit is evident aangezien de melders hulpverleners 
zijn. In 4% van de gevallen is geen hulpverlening aanwezig in het gezin. 
Mogelijks betreft dit consultvragen vanuit hulpverleners die aan de 
deur gezet werden, politionele diensten, bezorgde burgers...

Wie is het slachtoffer?
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Het is duidelijk dat meer dan de helft van de geregistreerde slachtoffers 
ouder zijn dan 80 jaar. Met de leeftijd stijgt vaak ook de zorgbehoevend-
heid, wat een belangrijke risicofactor blijkt te zijn.

74% vrouw

23% man

3% onbekend

In net geen driekwart van de gevallen worden vrouwen aangemeld als 
slachtoffer. Demografisch gezien kan dit verklaard worden door het 
grotere percentage oudere vrouwen ten opzichte van mannen in onze 
huidige samenleving. Een andere mogelijke hypothese is dat de factor 
‘schaamte’ bij de mannelijke slachtoffers een grote rol speelt, waardoor 
zij nog minder geneigd zijn om met hun moeilijkheden naar buiten  
te komen.

WOONSITUATIE SLACHTOFFER
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In meer dan 70% van de gevallen woont het slachtoffer samen met 
ofwel hun partner, kinderen of anderen. Daarnaast blijkt dat in 67% 
van de gevallen het slachtoffer samenwoont met de pleger. Dit gege-
ven kan soms grote bezorgdheden met zich meebrengen over de vei-
ligheid of schending van de integriteit van de oudere. Het toont ook 
aan dat hulpverlening doorgaans complex is aangezien er veel partijen  
betrokken zijn.

Hulpverlening aanwezig?

Geslacht slachtoffer
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Wanneer de kwetsbaarheden van het slachtoffer in kaart gebracht wor-
den, blijkt dat het hebben van een lichamelijke beperking een sterke 
risicofactor is (35%). Daarnaast zien we ook dat hulpverleners vaak een 
consult vragen indien sprake is van een dementieproblematiek bij de 
oudere (20%).
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PLEGERS

In 81% van de gevallen is de pleger iemand uit de dichte familiale kring 
van het slachtoffer (partner of (schoon)kind). Dit lijkt evident gezien de 
oudere in moeilijke situaties het meest een beroep doet op steunfigu-
ren uit de dichte omgeving. Mis(be)handeling kan o.a. een gevolg zijn van 
overbelasting van de steunfiguur, waardoor de zorg ontspoort.

38% vrouw

56% man

6% onbekend

Het merendeel van de plegers blijkt een man te zijn. Het gaat dan vooral 
over de zonen en in tweede instantie ook over de mannelijke partners. 
Het zou interessant zijn te weten welke factoren hierin een rol spelen.
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Bij de pleger kunnen verschillende factoren een rol spelen. Vaak is een 
psychosociale problematiek aanwezig (22%). Opvallend is de grote 
toename van situaties waarbij overbelasting of onkunde een rol speelt 
(14%), het betreft een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. In net geen kwart 
van de gevallen heeft de hulpverlener nog geen zicht op de kwetsbaar-
heden van de pleger. De focus ligt in eerste instantie natuurlijk op het 
slachtoffer, maar om de aanpak van ouderenmis(be)handeling een kans 
te geven, dien je als hulpverlener ook de moeilijkheden van de pleger 
in kaart te brengen. Dit is vaak een belangrijk aandachtspunt in het 
aangereikte advies.

Contact met studenten
Studenten die een eindwerk of masterproef maken rond OMB vra-

gen frequent ondersteuning aan VLOCO. 7 groepjes studenten kre-

gen een antwoord op hun vragen via mail, telefonisch of op dienst.

Geslacht pleger
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B. REGISTRATIECIJFERS RITI
In 2017 werd de RITI vragenlijst 36 keer ingevuld. Dit is een stijging 
van meer dan 20% t.o.v. 2016. Op 3 na (code oranje) was bij allemaal de 
kleurcode ‘rood’, wat erop wijst dat het risico op ouderenmis(be)han-
deling binnen deze casussen zeer groot is. De vragenlijsten werden inge-
vuld door OCMW’s, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten en mutualiteiten. 

C. REGISTRATIECIJFERS 1712
Bij 1712 kwamen 187 meldingen van situaties van ouderenmis(be)han-
deling. Dit is een duidelijke stijging in vergelijking met 2016 (138 oproe-
pen). Dit is mogelijks te linken aan de doorgevoerde aanpassingen aan 
het registratiesysteem waardoor de situaties van OMB nadrukkelijker 
geregistreerd werden. Ook was er medio 2017 een sensibiliseringscam-
pagne rond partnergeweld bij ouderen vanuit de Vlaamse Overheid. Het 

aantal meldingen van OMB omvat zo’n 4% van het totale aantal oproe-
pen bij 1712. 

De melders waren in meer dan 75% van de situaties de (stief)kinderen, 
het slachtoffer zelf en andere familieleden van de oudere. Een melding 
(te begrijpen als 1 contactname) kan ook over verschillende perso-
nen gaan. Het aantal gemelde personen binnen de problematiek van 
ouderenmis(be)handeling bedraagt 195.  

D. CAW
In de verschillende deelwerkingen van alle CAW ‘s in Vlaanderen 
werd in 2017 bij 138 hulpverleningstrajecten rond de thematiek van 
ouderenmis(be)handeling gewerkt. In CAW Oost-Vlaanderen betrof 
het 75 trajecten met 84 betrokken personen.

Aandacht in de nationale pers
Naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag 2016 publiceerde Het Nieuwsblad een interview met VLOCO. Het item werd ook aange-

haald in het nieuwsoverzicht op Radio 1 en Radio 2.

Een kind dat zijn ouders in huis neemt, maar eigen-
lijk geen tijd heeft om voor hen te zorgen. Of ie-
mand die zijn dementerende partner uit voorzorg 
vastmaakt aan de zetel. Voorbeelden van “ontspoor-
de zorg”, die begonnen met goede bedoelingen, 
maar door een gebrek aan kennis en ondersteu-
ning tot schrijnende situaties bij ouderenzorg heb-
ben geleid. Om het probleem beter bespreekbaar 
te maken, lanceert Vlaams minister van Welzijn, 
Jo Vandeurzen (CD&V), vandaag een campagne. 

Dagelijks komt er in Vlaanderen gemiddeld ruim 
één melding binnen over ouderenmishandeling. 
Voor 2016 registreerde het Ondersteuningscen-
trum Ouderenmis(be)handeling in totaal 436 mel-
dingen van mishandeling. “Maar er hangt nog een 
groot taboe rond dat thema”, zegt medewerkster 
Jolien Van Damme. “Daarom gaan we ervan uit dat 
het er in werkelijkheid een pak meer zijn.”

De meest voorkomende vormen zijn psychische, 
fysieke en financiële mishandeling, en de dader is 
meestal een familielid van het slachtoffer. Het cen-
trum waarschuwt in haar jaarverslag ook voor een 
opmerkelijke vorm van mishandeling, namelijk de 
“ontspoorde zorg”. “Dat gaat bijvoorbeeld om ie-
mand die uit voorzorg zijn dementerende partner 
aan de zetel vastmaakt”, zegt Van Damme. “Of ie-
mand die zijn (groot)ouders in huis neemt, maar 
eigenlijk niet de tijd heeft om voor hen te zorgen.” 
Met andere woorden: het begint met goede bedoe-
lingen, maar door een gebrek aan kennis en vaar-
digheden draait het uit op een hel voor de betrok-
kene zelf.

“Er zijn steeds meer ouderen, en vanuit het beleid 
wordt gepusht om die mensen thuis op te vangen. 
Maar de familieleden die deze zorg op zich nemen, 
krijgen daar geen ondersteuning bij. Daardoor 

stijgt het risico op ouderenmishandeling. Ook al 
heeft niemand slechte bedoelingen”, zegt Van Dam-
me. Zij pleit voor meer tegemoet koming aan deze 
mantelzorgers. “Er zijn nu wel premies, maar dat 
is onvoldoende”, aldus Van Damme. “Het gaat ook 
om steun in de vorm van kennis en vaardigheden. 
Met de vergrijzing zou daar zeker op ingezet moe-
ten worden.”

Campagne
Vandeurzen reageert vandaag, bij de voorstelling 
van een campagne rond het noodnummer 1712, 
om duidelijk te maken dat dit ook voor meldingen 
van ouderenmishandeling openstaat. “Een goede 
zaak”, vindt Van Damme. “Hoe meer over het the-
ma wordt  gesproken, hoe beter. Dat merken wij 
ook aan onze meldingen. Telkens als het ter sprake 
komt, zien wij een piek.”

ZORGWEKKEND  436 MELDINGEN VAN OUDERENMISHANDELING ZIJN “SLECHTS TOPJE VAN DE IJSBERG”
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A. SENSIBILISERING
VLOCO stelt vast dat er nood blijft aan een continue algemene sensibi-
lisering van de problematiek. Deze bewustmaking dient te gebeuren op 
verschillende niveaus.  

Bewustmaking bij burgers en hulpverleners van de problematiek blijft 
ook anno 2017 een noodzaak.  Mediacampagnes kunnen helpen om het 
grote publiek, zowel de ouderen zelf als mantelzorgers en familieleden, 
bewust te maken van het thema. 
Ook inspanningen naar huisartsen, hulpverleners, zorgorganisaties en 
intermediairs (politie en parket) blijven nodig. Alleen op die manier kan 
het taboe rond OMB opgeheven worden en kan de opvatting dat het 
iedereen kan overkomen, ongeacht status, leeftijd of geslacht, meer en 
meer voeding krijgen. 

Op het niveau van onderwijs dient ouderenmis(be)handeling gezien te 
worden als een maatschappelijk relevant thema om zodoende zijn vaste 
plaats te krijgen binnen het curriculum van verschillende afstudeer-
richtingen (verpleegkunde, sociaal werk, ergotherapie, geneeskunde, 
psychologie, criminologie, politieschool...). Het uitdragen van informatie 
rond risicofactoren en signalen van OMB verhoogt de alertheid ervoor 
bij toekomstige hulpverleners en intermediairs, die het op hun beurt 
kunnen opnemen met de oudere en zijn omgeving. 

Op het niveau van organisaties uit het taboe zich niet alleen in een 
tekort aan kennis en tools bij de hulpverleners, maar ook in het gebrek 
aan aandacht tot soms zelf de ontkenning van het bestaan van OMB 

vanuit het management. De structurele inbedding van een protocol 
rond omgaan met OMB binnen de organisatie kan hierop een antwoord 
bieden. Dit omvat o.a. richtlijnen over het signaleren van risicofactoren 
of vermoedens, het uitstippelen van een vormingsplan, het opmaken van 
een intern stroomdiagram, informatie over omgaan met het beroeps-
geheim, lokale doorverwijsmogelijkheden ...  Ook de invoering van een 
duidelijke registratie bij situaties van OMB kan hiertoe bijdragen. Dit 
kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het risicotaxatie-instru-
ment voor ouderenmis(be)handeling. Ook kan verder nagegaan worden 
of er een link mogelijk is met reeds bestaande registratie-instrumenten, 
vb. Bel-Rai of Vitalink. 

Op niveau van intermediairs krijgt VLOCO vanuit het werkveld geregeld 
signalen m.b.t. de nood aan een betere samenwerking met politie en 
parket.  Dit heeft onder meer te maken met uiteenlopende visies rond 
ouderenmis(be)handeling en de aanpak ervan. Deze blijken momenteel 
ook te verschillen binnen de gerechtelijk arrondissementen en binnen 
de verschillende politiezones, waarbij het vaak afhankelijk lijkt van de 
persoon bij wie de vraag terecht komt. Deze versnippering maakt de 
drempel voor hulpverleners om samen te werken (los van de moeilijk-
heden in het omgaan met het beroepsgeheim) heel hoog. Bovendien 
heeft men geen duidelijk zicht op de weg die binnen het justitiële wordt 
afgelegd nadat er bijvoorbeeld een klacht door de oudere is neergelegd, 
of een aanvraag tot bewindvoering is ingediend …

Momenteel wordt er sterk ingezet op de ketenaanpak en de uitbouw 
van Family Justice Centers in Vlaanderen. Uiteraard is een totaalbenade-

Beleidsaanbevelingen
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ring van de problematiek, met een goede afstemming van de interven-
ties van de verschillende actoren een grote stap vooruit. Enkele kant-
tekeningen hierbij echter zijn enerzijds de vrees dat enkel de reeds 
vergevorderde of extreme noodsituaties aan bod zullen komen. Het 
zou zeer zinvol zijn om reeds in een vroeger stadium te investeren in 
samenwerking of overleg tussen verschillende actoren. Op die manier 
kan verdere escalatie van de problemen voorkomen worden. Anderzijds 
focust men zich voornamelijk op partnergeweld en kindermishandeling, 
waarbij ouderenmis(be)handeling niet altijd expliciet benoemd wordt. 
Enige sensibilisering m.b.t. OMB dringt zich hier dan ook op. Daarnaast 
blijft het gegeven van beroepsgeheim versus ambtsgeheim een verder te 
bekijken punt en dit ondanks de aanpassingen die er in 2017 zijn gebeurd. 

VLOCO ziet hier voor alle bovenvermelde niveaus een belangrijke taak 
weggelegd voor de overheid, door het uitschrijven van richtlijnen hier-
omtrent. VlOCO denkt hierbij aan:

• De opname van het thema OMB in diverse curricula aanmoedigen.
• Sensibilisering rond de noodzaak van de aanwezigheid van een 
 protocol rond OMB in organisaties  (cfr. grensoverschrijdend gedrag).
• Het herkaderen van het beroepsgeheim i.f.v een betere
 samenwerking tussen hulpverleners en ambtenaren.

Op lokaal vlak wil VLOCO gemeenten sensibiliseren om prioriteit te 
geven aan een aantal acties binnen hun beleid die preventief kunnen 
werken met betrekking tot OMB gezien de steeds groter wordende 
groep ouderen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de installatie 
van een makkelijk toegankelijk senioren- en mantelzorgloket. Alsook 
aan een bereikbare en gekende seniorenconsulent die onder andere 
werk kan maken van het nagaan van behoeftes bij 60+ers en het detec-
teren van vereenzaming. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen 
in het tegemoetkomen aan deze noden.

Daarbij aansluitend kan werk gemaakt worden van het uitwerken van 
zorgzame buurten en sociale inclusie, alsook kwalitatief en aangepast 
wonen voor elke oudere. Aandachtspunten zijn de meegroeifactoren, 
de inplanting, het levenslang wonen, de betaalbaarheid van aangepaste 
(huur)woningen voor ouderen…

B. NOOD AAN LOKALE VERANKERING 
    VAN WERKINGEN ROND OMB IN VLAANDEREN
VLOCO krijgt vanuit het werkveld nog steeds regelmatig de vraag naar 
concrete, lokale doorverwijsmogelijkheden binnen situaties van OMB.  
VLOCO ijvert voor meer aandacht voor de problematiek OMB binnen 
de ruime koepel van IFG. Op deze manier ziet VLOCO de mogelijk-
heid om ankerpunten verspreid over Vlaanderen in beeld te brengen 
en waar nodig ondersteuning te geven. Dit is nu reeds het geval bij de 
OMB/IFG werkingen van CAW De Kempen en CAW Boom-Mechelen-
Lier. VLOCO is er immers van overtuigd dat de lokale kennis en ‘know 
how’ aanwezig is, maar duidelijker in beeld dient te komen.  De inven-
tarisering van diensten werkzaam rond IFG/OMB door VLOCO en het 
verder bevragen ervan binnen een masterproef lijken ons stappen in de 
goede richting.

C. WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
Meer investering in wetenschappelijk onderzoek zou leiden tot een 
grotere expertise rond OMB. Deze kan aangewend worden om nog 
meer preventief in te spelen op de problematiek en nieuwe tendenzen 
vlugger op te merken. VLOCO nam hiertoe initiatief met de lopende 
masterproef en de deelname aan het onderzoek van Universiteit Ant-
werpen. Daarnaast heeft VLOCO onder andere interesse in kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek naar profiel van pleger en slachtoffer, dyna-
mieken in de spiraal van mis(be)handeling, evoluties in OMB-situaties 
doorheen de tijd...  

Facebook
Informatie over interessante studiedagen, artikels, acties van VLOCO, aandacht rond de problematiek vanuit andere organisaties... 

wordt steevast gedeeld via de Facebookpagina van VLOCO.



VLOCO kan terugkijken op een bedrijvig 2017 waarin heel wat van 
de lopende projecten en acties werden verdergezet. Daarnaast was er 
ruimte voor nieuwe initiatieven, ondanks een kleinere personeelsbe-
zetting (1,5 FTE vanaf juni). Uit de vele contacten met hulpverleners en 
intermediairs blijkt dat OMB wel degelijk een thema is dat leeft in de 
ouderenzorg en dat er nood blijft aan  ondersteuning, deskundigheids-
bevordering en beleidsmatig werk.

Daarom betreurt VLOCO de verdere afbouw van de eigen werking 
tegen zomer 2018. Het wordt een moeilijke oefening om het thema 
OMB in de picture te blijven zetten en een kwalitatieve dienstverlening 
aan professionelen aan te bieden. Daarbij is de verdere inkanteling 
van de opdrachten van VLOCO binnen de ondersteunende diensten 
van CAW Oost-Vlaanderen noodzakelijk om dit  verder uit te kun-
nen bouwen tot een referentie-CAW dat zijn expertise kan delen 
in Vlaanderen.

Ter afsluiting
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1. GEVOLGDE VORMINGEN IN  2017

 ‘STOP IN THE NAME OF LOVE’ STUDIEDAG ROND INTRAFAMILIAAL GEWELD

 WINTERMEETING GERIATRIE

 OMGAAN MET WEERSTAND BIJ COLLEGA’S IN VERONTRUSTENDE SITUATIES VAN FG/OMB 

 BEMOEIZORG EN BESLISSINGSBEKWAAMHEID

 VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ PERSONEN MET DEMENTIE

 GARANT CONGRES: ‘ETHISCHE VRAAGSTUKKEN IN DE OUDERENZORG’

 BELRAI: DE WETENSCHAP, HET BELEID EN DE PRAKTIJK AAN HET WOORD

 SYMPOSIUM OUDERENMIS(BE)HANDELING

 BESCHERMINGSMAATREGELEN: HET GAAT JE NIET IN DE KOUDE KLEREN ZITTEN

 CONGRES OUDERENPSYCHIATRIE ‘STILL PRESENT AFTER ALL THESE YEARS’

 NETWERKVORMING ROND BEROEPSGEHEIM BIJ OMB

 WAT DOEN POLITIE, PARKET EN JUSTITIEHUIS IN SITUATIES VAN FAMILIAAL GEWELD?

 ENNHRI ‘THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PERSONS AND LONGTERM CARE IN EUROPE’

 INTERNATIONAL EFJCA CONFERENCE

Bijlage

Steun van Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo za-

melde eind 2016 met de verkoop van kerst-

kaarten €2322,19 in, een bedrag dat inte-

graal geschonken werd aan VLOCO. Op het 

symposium ouderenmis(be)handeling dat op 

9 februari 2017 doorging, kreeg VLOCO de 

cheque officieel overhandigd. De middelen 

worden ingezet voor een algemene sensibili-

seringsactie rond OMB.







CONTACT
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

Visserij 153 I 9000 Gent
ouderen@cawoostvlaanderen.be I www.ouderenmisbehandeling.be

VLOCO

versterkt welzijn


