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2018,	 een	 jaar	 vol	 veranderingen	 wat	 Vlaams	 Ondersteuningscentrum	
Ouderenmis(be)handeling	 (VLOCO)	 betreft.	 In	 het	 voorjaar	 verhuisde	
VLOCO	vanuit	het	vertrouwde	Zottegem	naar	Gent	en	werd	het	centrum	
opgenomen	binnen	de	stafwerking	van	CAW	Oost-Vlaanderen.	Bij	een	her-
oriëntering	 van	de	opdrachten	werd	 vooral	 gekozen	om	 in	 te	 zetten	op	
structurele	acties	die	een	brede	impact	hebben	zoals	het	ondersteunen	van	
de	uitbouw	van	regionale	zorgcircuits.	

Verder	 werd	 in	 2018	 volop	 ingezet	 op	 ouderenmis(be)handeling	 (OMB)	
door	 naast	 de	 algemene	opdracht	ook	mee	 te	werken	 aan	 verschillende	
initiatieven	 zoals	 het	 uitschrijven	 van	 verschillende	 projecten,	 een	 blauw-
druk	OMB	binnen	het	Federaal	Parket,	de	lancering	van	een	stappenplan	&	
leidraad	voor	regio	Waasland,	…

De	 reeds	 bestaande	 ondersteuning	 van	VLOCO	 aan	 professionelen	 via	
de	 consultfunctie,	 het	 bijwonen	 en	 organiseren	 van	 overlegmomenten	
rond	OMB,	het	gebruik	van	het	RITI	werden	ook	in	2018	voortgezet.	De	
rode	draad	doorheen	al	de	activiteiten	van	VLOCO	blijft	de	noodzakelijke	
sensibilisering	 inzake	 de	 problematiek.	 Daarom	was	 er	 ook	 medio	 2018	 
onze	broodzakkencampagne.

Ouderenmis(be)handeling, 
maak het bespreekbaar!

Voorwoord
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MISSIE EN VISIE
Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLO-
CO) is een expertisecentrum dat burgers en professionelen sensibi-
liseert over ouderenmis(be)handeling (OMB), om deze problematiek 
bespreekbaar te stellen en te voorkomen. Voorop staat expertise en 
het aanbieden van 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 kwalita-
tieve informatie, vorming, consult, 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 maatschap-
pelijke tendenzen en evoluties1. 

Voor burgers wil VLOCO het thema OMB uit de taboesfeer halen door 
te sensibiliseren over deze problematiek en door de hulplijn 1712 te pro-
moten, zodat de kortste weg naar gerichte hulpverlening gegarandeerd is.  
Binnen VLOCO staat welzijnsverhoging van het slachtoffer én zijn 
context voorop. Hierbij wordt voornamelijk krachtgericht ge-
dacht, waardoor de nadruk komt te liggen op de mogelijkheden die 
er zijn. Dit sluit aan bij het positieve mensbeeld dat VLOCO wil uit-
dragen en het recht op een menswaardig leven voor iedereen in een  
harmonieuze samenleving.

Inleiding

VLOCO

1Een overzicht van de gevolgde vorming in 2018 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 eenmalige 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 (OMB)
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?

75% telefonisch

21% mail

4% direct contact

N = 99
Van de 99 consultvragen in 2018 gebeurde dit in driekwart van de ge-
vallen telefonisch. Wat duidt op het belang van een blijvende profilering 
van het telefoonnummer. In tweede instantie gebeurt de contactname 
via email (21%). ‘Direct contact’ verwijst naar o.a. adviesvragen na afloop 
van een vorming of op een beurs (4%). 

In de meeste gevallen zijn er meerdere contacten noodzakelijk met de 
aanwezige hulpverlener(s). VLOCO voorziet ook de nodige opvolging. 
Complexe casussen worden intern besproken om de uitgebrachte ad-
viezen zo adequaat en uitgebreid mogelijk te maken. Deze extra con-
tactnames en opvolgingen worden niet apart 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 OBM.

Uit welke provincie komen de consultvragen?
Het grootste deel de consultvragen komt uit de provincie Oost-Vlaan-
deren (36%).  Ook in 2018 blijven de meldingen vanuit de provincie 
Antwerpen sterk vertegenwoordigd (29%). Een verklaring hiervoor 
kan gezocht worden in de aanwezigheid van CAW’s die ook blijven 
inzetten op de aanpak van OMB zoals CAW Boom Mechelen Lier en  
CAW De Kempen. 
Onderstaande cijfergegevens staven de blijvende noodzaak aan sensibi-
lisering in de andere Vlaamse provincies.

Oost-Vlaanderen: 36%

Antwerpen: 29%

Vlaams-Brabant: 12%

Limburg: 9%

West-Vlaanderen: 12%

Onbekend: 2%

B. BELEID
Ook in 2018 leverde VLOCO heel wat inspanningen om het thema 
OMB 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.

In het kader van een masterproef werden allerlei diensten die recht-
streeks of onrechtstreeks met OMB in aanraking kunnen komen opnieuw 
aangeschreven. Het betrof huisartsen, sociale diensten mutualiteiten en 
ziekenhuizen, CGG, politiediensten, … Het is nog even wachten op de 
resultaten hiervan en de conclusies die hierbij kunnen getrokken worden. 

In het kader van het voorbereiden van parlementaire vragen aan de 
minister van Welzijn werkte VLOCO ook in 2018 nauw samen met het 
kabinet van de minister.

Op Vlaams niveau blijft VLOCO betrokken bij diverse regionale werkingen 
rond OMB. Zo nam VLOCO deel aan de stuurgroep IFG/OMB Mechelen 
en de stuurgroep OMB Waasland. Door de deelname aan deze overlegor-
ganen kan VLOCO meewerken aan de verdere uitbouw van een ruimer 
netwerk van hulpverleners die geëngageerd zijn om rond deze proble-
matiek 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 uitbouw hiervan. 

VLOCO houdt contact met de collega’s van het Brussels Meldpunt om 
op de hoogte te blijven van de werkingen van elkaar, deze op elkaar 

Contactname met VLOCO
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af te stemmen en te bekijken wat ze samen kunnen betekenen m.b.t. 
sensibilisering van de problematiek.

Via zijn lidmaatschap van de Vlaam-
se Ouderenraad en zijn aanwezig-
heid binnen de Commissie van 
Welzijn, Gezondheid en Zorg kon 

VLOCO adviezen meegeven over de preventie en aanpak van OMB.

Een andere belangrijke pijler binnen 
het beleidsdomein van VLOCO is 
de betrokkenheid bij de werking 
van 1712. Net als de voorbije jaren 
sloot VLOCO in 2018 aan bij de 

werkgroep ‘praktijkondersteuning’. Op die manier levert VLOCO in-
spanningen 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 toe. 

Ook in 2018 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 oude-
ren langer op een kwaliteitsvolle manier in de eigen thuisomgeving kun-
nen blijven wonen. De focus ligt op het sensibiliseren van het lokaal 
beleid. Eind 2018 werd dit project afgerond.

In 2018 nam VLOCO ook deel aan de hoorcommissie m.b.t. ‘(seksu-
eel) grensoverschrijdend gedrag’ in de nasleep van #metoo. Hierop 
volgde een deelname aan het rondetafelgesprek ter voorbereiding van 
het symposium ‘seksuele gezondheid’, georganiseerd in opdracht van 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

In het voorjaar van 2018 vond er een overleg plaats op vraag van het 
federaal parket. Daar streeft men naar het ontwikkelen van een een-
duidige en makkelijk te implementeren blauwdruk m.b.t. OMB. VLOCO 
heeft zich geëngageerd om de aanwezige expertise mee in de weegschaal 
te leggen bij de vormgeving hiervan. Dit kent zeker een vervolg in 2019.

Het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg kreeg in 2018 groen 
licht om een onderzoek te starten 
naar de noden van betrokken hulp- en 
dienstverleners in het kader van de aan-
pak van OMB. De opgestelde enquête 

wordt verspreid in het voorjaar 2019. Ook hieraan verleende VLOCO 
zijn medewerking. De resultaten van dit onderzoek zullen resulteren in 
beleidsaanbevelingen m.b.t. OMB.

C. VORMING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VLOCO onderneemt heel wat acties om de eigen expertise zo ruim 
mogelijk uit te dragen. In 2018 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 vorming. Gezien het vormingsaanbod van VLOCO 
wordt afgebouwd zijn er samenwerkingen afgesproken tussen verschil-
lende vormingsdiensten zoals Anker vzw en vzw Zorg-Saam. Beide or-
ganisaties zijn werkzaam in Vlaanderen. In de overgangsfase gaf VLOCO 
zelf nog 9 vormingen waaronder 2 gastcolleges aan Hogeschool Odisee 
en 2 vormingen n.a.v. de lancering van het stappenplan en de leidraad 
OMB in Sint-Niklaas. Telkens lag de focus op het detecteren van signalen 
en het aanreiken van concrete handvatten in het samen op weg gaan 
met de oudere en zijn omgeving bij de aanpak van OMB. Maar ook de 
rol die het beleid op micro-, meso- en macroniveau in het kader van 
OMB kan opnemen, werd hierbij belicht.  
 
VLOCO organiseert het overlegplatform ouderenmis(be)handeling
in Oost-Vlaanderen
Het opzet van een overlegplatform ouderenmis(be)handeling is OMB on-
der de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden rond deze pro-
blematiek. Zo’n overlegplatform richt zich naar hulpverleners die dagelijks 
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met ouderen werken. De deelnemers komen uit een waaier van organi-
saties. Deze diversiteit draagt bij tot een optimaal leren kennen van de 
verschillende diensten en disciplines en zicht krijgen op wat eenieder kan 
doen in de aanpak van OMB. 

Het overlegplatform West-Vlaanderen was er klaar voor om vanaf de 
tweede helft van 2018 op eigen kracht verder te gaan.

In het najaar van 2018 hield VLOCO het overlegplatform Oost-Vlaan-
deren boven de doopvont. Bij de start kon VLOCO rekenen op 9 deel-
nemers vanuit organisaties als OCMW, thuisverpleging, thuiszorg, WZC,  
LDC, welzijnswerk,…

VLOCO houdt de website up-to-date
Een attractieve website is een onmisbaar kanaal om informatie te delen 
over de problematiek. Eind 2018 stond de teller op www.ouderenmis-
behandeling.be op zo’n 18.000 unieke bezoekers!

VLOCO stond mee aan de wieg van de lancering van 
een protocol rond ouderenmis(be)handeling (project SEL Waasland)
Midden 2015 kwam vanuit het werkveld een noodkreet over enkele 
zorgwekkende evoluties in de ouderenzorg. Diverse hulpverleners uit 
de eerstelijnszorg stelden een toename vast van het aantal complexe 
dossiers die het dagdagelijkse werk overstijgen en vragen om een struc-
turele en gestructureerde aanpak. SEL Waasland nam deze taak op zich 
en richtte een stuurgroep op om een strategisch plan te ontwikkelen. 
Op basis daarvan werd overgegaan tot het installeren van een werk-
groep ‘protocol’ en een werkgroep ‘vorming’, waarin VLOCO telkens 
vertegenwoordigd was. 

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 stageopdracht bij VLOCO 
het protocol rond OMB verder uit, op basis van het voorbereidende 
werk van de stuurgroep. 

In 2018 was het dan eindelijk zover en werd dit stappenplan officieel 
voorgesteld en zowel online als gedrukt verspreid.

VLOCO investeert in het stimuleren tot het gebruik 
van het risicotaxatie-instrument (RITI)
Om hulpverleners ondersteuning te bieden in het detecteren van OMB 
werd enkele jaren geleden samen met de VUB een risicotaxatie-instru-
ment 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. 

Aanwezigheid op de Wintermeeting

Naar jaarlijkse gewoonte nam VLOCO ook in 2018 deel aan de 

Wintermeeting in Oostende. Met onze infostand bereikten we 

op deze manier een honderdtal hulp-, zorg- en dienstverleners.  

Met dank aan BVVGG.
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Dit helpt hulpverleners alerter te zijn voor bepaalde signalen en/of mo-
gelijke probleempunten (zoals overbelasting van de mantelzorger). Het 
geeft dus een indicatie dat er in een gezin belastende factoren aanwezig 
zijn of zich zouden kunnen ontwikkelen.

In 2018 werden diverse vragen hierover via mail of telefonisch beant-
woord. Bij een initiële interesse wordt vaak een testlogin aangemaakt, 
zodat de organisatie kan inschatten of het een bruikbaar instrument 
is voor hun werking. Tijdens vormingen en voorstellingen van VLOCO 
wordt het RITI ook steevast vermeld. Momenteel maken 28 organisa-
ties gebruik van het RITI, voornamelijk OCMW’s en diensten gezins-
zorg. Via de e-learningmodule ‘intrafamiliaal geweld’ van Domus Medica 
hebben ook huisartsen toegang tot RITI.

Meer en meer komt de vraag ook vanuit de residentiële setting om het 
RITI te gebruiken en te implementeren. In 2018 vonden voorbereidende 
gesprekken plaats met enkele geïnteresseerde woonzorgcentra en kre-
gen zij een test-login.

VLOCO leverde een bijdrage aan de e-learningmodule
‘intrafamiliaal geweld’ van Domus Medica
In 2017 finaliseerde Domus Medica de e-learningmodule rond intrafa-
miliaal geweld. Daarin wordt stilgestaan 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. Eind 2018 werden bijkomende subsidies vrijge-
maakt zodat de module OMB verder uitgewerkt kan worden. VLOCO 
wordt hier opnieuw bij betrokken en zal ook in 2019 deelnemen aan 
de stuurgroep.

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 

een beroep gedaan op vrijwilligers, ondersteund door enkele beroeps-
krachten. Tijdens het rondetafelgesprek werd dieper ingegaan op de 
toepasbaarheid hiervan in andere settings, op de rol van de dispatcher, 
het concept van preventieve huisbezoeken en het betrekken van niet-
evidente sleutelfiguren. Hieruit bleek vooral het belang van horizontaal 
en verbindend werken om zo de samenwerking tussen verschillende 
lokale diensten te versterken.

Eind 2018 werd dit onderzoek afgerond. Deze 4-jarige studie resulteer-
de in een 6-stappenplan voor preventieve huisbezoeken, in 5 D-SCOPE 
cahiers die de belangrijkste inzichten, resultaten en de methodiek uit 
het onderzoek beschrijven en 4 doctoraten rond ‘frailty’, een risicofac-
tor binnen OMB.

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 OMB.

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.

In 2018 onderschreef VLOCO een engagement tot verdere deelname 
aan de Stuurgroep en tot het geven van inhoudelijk input. FAMCARE 
diende een dossier in waarbij OMB benaderd wordt vanuit een wet-
telijk en juridisch standpunt alsook vanuit de gezondheidscontext. Dit 
project werd jammergenoeg niet weerhouden. Toch wil men met de 
aangereikte opmerkingen terug aan de slag en hoopt men in 2019 als-
nog een nieuw project te kunnen indienen gezien het maatschappelijke 
belang dat men hecht aan OMB.

VLOCO engageerde zich tot medewerking project UCLL
Eind 2018 werd vanuit de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) een 
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) ingediend rond 
OMB in de thuissituatie. Het opzet van dit project: sensibiliseren en 
informeren over OMB bij een ruim publiek. 
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• Een eerste fase bestaat uit een vooronderzoek (bevraging ouderen: 
slachtoffers en niet-slachtoffers, context over hulpzoekgedrag) waar-
na op basis van de bevindingen in co-creatie met ouderen en hun 
context een educatief spel wordt ontwikkeld dat als doel heeft situ-
aties van OMB te herkennen, erkennen en de zoektocht naar hulp te 
vergemakkelijken.

• In een tweede fase wordt in co-creatie met verschillende professio-
nals een interactief online platform ontwikkeld (wat is OMB, casuïstiek, 
oefeningen, filmpjes, bespreekbaar maken van bij vermoeden, verdere 
stappen, beroepsgeheim enz.), om het spel te hanteren in de praktijk.

• In een derde fase wordt het ontwikkelde materiaal in een pilot ge-
implementeerd en geëvalueerd (procesevaluatie). We besteden in dit 
werkpakket ook aandacht aan hoe we het materiaal kunnen versprei-
den en verankeren.

VLOCO werd gecontacteerd ter voorbereiding van dit project en enga-
geerde zich ook om een (inhoudelijke) bijdrage te blijven geven tijdens 
de verdere ontplooiing van dit project. Ook dit project werd in een eer-
ste fase niet weerhouden, maar zal verder uitgediept worden rekening 
houdend met de gemaakte opmerkingen. To be continued…

Aandacht in de media
Naar aanleiding van de internationale dag tegen OMB,15 juni, publiceerde VLOCO een persbericht. Dit werd opgepikt door verschillende kana-

len. Het bericht werd verspreid via een aantal nieuwsbrieven en was terug te vinden op het online VRT-nieuws. Ook diverse kranten publiceer-

den een artikel over OMB. Het item werd ook aangehaald in het nieuwsoverzicht op Radio 1 en Radio 2. Kers op de taart waren de interviews 

voor het ochtendnieuws van Radio1 en voor de Middagpost van Radio2.

Broodzakken

Met behulp van de middelen die VLOCO in 2017 verkreeg door een 

actie van het St-Trudo ziekenhuis verspreidde VLOCO 50 000 brood-

zakken binnen de centrumsteden met daarop een speciaal voor VLOCO 

ontworpen cartoon.
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Om een zicht te krijgen op de prevalentie van OMB 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 (ouderen, mantelzorgers, kennissen...) 
komen met hun vragen terecht bij 1712. Ook bij de CAW’s in Vlaan-
deren werden cijfers opgevraagd van verschillende deelwerkingen (bv. 
Slachtofferhulp, Partnergeweld, Persoonlijk Welzijn en relaties...).  

Uit deze optelsom blijkt dat in 2018 in totaal 444 meldingen van OMB 
binnen deze verschillende organisaties geregistreerd werden in Vlaan-
deren. Dit cijfer ligt lager dan vorig jaar maar dit is geen reden tot 
juichen. Ondanks alle inspanningen wordt OMB immers nog steeds niet 
systematisch geregistreerd, hoewel we ervan overtuigd zijn dat heel wat 
hulpverleners wel OMB detecteren en er zelfs mee aan de slag gaan 
ondanks het feit dat vele ouderen om verschillende redenen (schaam-
te, angst, loyaliteit...) weinigen in vertrouwen durven te nemen… Dit 
maakt het heel moeilijk een realistisch beeld te schetsen van de preva-
lentie van OMB in Vlaanderen. Dit cijfer is dus overduidelijk een onder-
schatting van het probleem.
In wat volgt, worden de registratiecijfers vanuit de verschillende kanalen 
concreter omschreven. 

A. REGISTRATIECIJFERS VAN VLOCO
Elke consultvraag aan VLOCO wordt geregistreerd in een online regis-
tratiesysteem. Een aantal medewerkers van regionale OMB-werkingen 
heeft hier ook toegang toe. Dit biedt de mogelijkheid om de aangemel-
de casussen uitgebreid te analyseren en zo meer inzicht te verwerven 
in de problematiek van OMB. In 2018 werden 99 consultvragen geregis-
treerd. Dit is een daling van 32% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast 
vonden 25 ‘verdwaalde burgers’ hun weg naar VLOCO..

Wat leren deze registraties ons?
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Volgend op de tendens van de laatste jaren werd ook in 2018 het 
meeste advies gevraagd rond situaties van psychische mis(be)handeling 
(25%), op de voet gevolgd door fysieke mis(be)handeling (24%). Finan-
cieel/materieel misbruik kwam in 15% van de meldingen voor. Bij iets 
meer dan 10% is er sprake van een ‘multiple problem’ situatie, dit wil 
zeggen dat er 3 of meer verschillende vormen van OMB aanwezig zijn.

In de overgrote meerderheid (94%) van de meldingen zijn reeds één 
of meerdere vormen van hulpverlening betrokken (sociale dienst, huis-
arts, thuisverpleegkundige...). Dit lijkt evident aangezien de melders 
hulpverleners zijn. In 6% van de gevallen heeft de melder er geen zicht 
(meer) op of werd het niet bevraagd. Mogelijks betreft dit consultvra-
gen vanuit hulpverleners die aan de deur gezet werden, politionele 
diensten, bezorgde burgers...

Wie is het slachtoffer?
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Het is duidelijk dat een ruime helft van de geregistreerde slachtoffers 
ouder is dan 75 jaar. Met de leeftijd stijgt immers vaak ook de zorgbe-
hoevendheid en afhankelijkheid, wat belangrijke risicofactoren blijken te 
zijn voor OMB. Opvallend is wel dat er in 2018 geen meldingen van OMB 
werden gedaan waarbij slachtoffers jonger zijn dan 60.

71% vrouw

26% man

3% onbekend

In net geen driekwart van de gevallen worden vrouwen aangemeld als 
slachtoffer. Dit is een tendens die elk jaar terugkeert. Demografisch 
gezien, kan dit verklaard worden door het grotere percentage oudere 
vrouwen ten opzichte van oudere mannen in onze huidige samenle-
ving. 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.

SAMENWONEN MET PLEGER
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In meer dan 70% van de meldingen woont het slachtoffer samen met 
ofwel hun partner, kinderen of anderen. Daarnaast blijkt dat 63% van 
slachtoffers samenwoont met de pleger. Dit gegeven kan soms grote 
bezorgdheden met zich meebrengen over de veiligheid of schending 
van de integriteit van de oudere. Het toont ook aan dat hulpverlening 
doorgaans complex is aangezien er veel partijen betrokken zijn.

Wanneer de kwetsbaarheden van het slachtoffer in kaart gebracht 
worden, blijkt dat het hebben van een lichamelijke beperking (29%) als-
ook het voorkomen van een psycho-sociale problematiek (24%) grote 
risicofactoren zijn om slachtoffer van OMB te worden. Eenzaamheid, 
gebrek aan sociale controle kunnen hierbij tekenen aan de wand zijn. 
Daarnaast zien we ook dat hulpverleners vaak een consult vragen in-
dien er sprake is van een dementieproblematiek bij de oudere (19%).

Dem
entie

Financie
el/m

ate
rie

el

Laagbegaafd
heid

Lich
am

elijk
e beperk

ing

Psy
ch

iatri
sc

h

Psy
ch

oso
cia

al 

Versl
aving

Andere
Geen

Onbekend
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

19%

6%
3%

2%

29%

7%

1%
3% 5%

24%

KWETSBAARHEDEN SLACHTOFFER

Geslacht slachtoffer



15

Wie is de pleger?
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PLEGERS

In 78% 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 naaste omgeving. Mis(be)handeling kan o.a. een gevolg zijn van 
overbelasting van de mantelzorger, waardoor de zorg ontspoort.

33% vrouw

62% man

5% onbekend

Het merendeel van de plegers blijkt een man te zijn (62%). Het gaat dan 
vooral over de zonen en in tweede instantie over de mannelijke partners.  
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Bij de pleger kunnen verschillende factoren een rol spelen. Heel vaak is 
een psychosociale problematiek aanwezig (31%). De cijfers geven ook 
duidelijk aan dat de impact van verslaving, overbelasting en financiële 
problemen groot is. Daar waar de voorbije jaren er in heel wat casussen 
nog geen zicht was op de problematiek van de pleger is dit nu herleid 
tot 0. Dit is een goede ontwikkeling want om de aanpak van OMB een 
kans te geven, dien je als hulpverlener ook de moeilijkheden van de 
pleger in kaart te brengen. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt 
in het aangereikte advies.

B. REGISTRATIECIJFERS RITI
In 2018 werd de RITI vragenlijst 58 keer ingevuld. Dit is een markante 
stijging ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt dat het blijvend sensi-
biliseren naar gebruikers van het RITI loont. Denken we hierbij aan de 
enquête van het voorbije jaar en aan de aandacht die er was voor RITI 
bij de Inspiratiedag in 2017. Meer dan 75% van de RITI-registraties re-
sulteerden in de kleurcode ‘rood’, wat erop wijst dat het risico op OMB 
binnen deze casussen zeer groot is. De registraties gebeurden door 
OCMW’s, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten en mutualiteiten, huisartsen 
en woonzorgcentra (WZC).

C. CAW
In de verschillende deelwerkingen van alle CAW’s in Vlaanderen werd 
in 2018 bij 82 hulpverleningstrajecten rond de thematiek van OMB 
gewerkt. Dit is een opmerkelijke daling van 40%. 31 trajecten werden 
in Oost-Vlaanderen gelopen. Communicatie over de mogelijkheid tot 
aanmelden, profilering van het 1712-nummer op de deze thematiek en 
bekendmaking van het beschikbaar aanbod in de CAW’s, expertise ver-
hoging bij de CAW’s die hierrond geen aanbod hebben, dringen zich als 
maatregelen verder op. 
   
D. REGISTRATIECIJFERS HULPLIJN 1712
Bij de hulplijn 1712 kwamen 180 meldingen van situaties van OMB bin-
nen in 2018. Dit is een status quo in vergelijking met 2017 (187 oproe-
pen). Het aantal meldingen van OMB omvat zo’n 3,5% van het totale 
aantal oproepen bij 1712. 
Het slachtoffer nam in 22% van de meldingen zelf contact op met 1712. 
In 47% van de gevallen was het iemand uit de naaste omgeving en bij 14% 
van de oproepen ging het om bezorgde burgers (buren, kennissen …). 

40% van alle registraties OMB gebeurde dus via 1712.

Geslacht pleger
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A. SENSIBILISERING
VLOCO stelt opnieuw vast dat er nood blijft aan een continue, alge-
mene sensibilisering rond OMB. Deze bewustmaking dient te gebeuren 
op verschillende niveaus, op zowel micro-, meso- als macro-niveau.

Vanuit VLOCO blijven we dus jaar na jaar op dezelfde nagel kloppen.

Bewustmaking bij burgers en hulpverleners van de problematiek blijft 
ook anno 2018 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 OMB gezien te worden als een 
maatschappelijk relevant thema om zodoende zijn vaste plaats te krijgen 
binnen het curriculum van verschillende afstudeerrichtingen (verpleeg-
kunde, sociaal werk, ergotherapie, geneeskunde, psychologie, criminolo-
gie, politieschool...). Het uitdragen van informatie rond risicofactoren en 
signalen van OMB verhoogt de alertheid ervoor bij toekomstige hulp-
verleners en intermediairs, die het op hun beurt kunnen opnemen met 
de oudere en zijn/haar omgeving. Daarom dienen handvatten aan bod 
te komen om met OMB aan de slag te gaan en om zicht te krijgen op 

de diensten waarmee men kan samenwerken rond deze problematiek.

Op het niveau van zorgverstrekkende en hulpverlenende organisa-
ties uit het taboe rond OMB zich niet alleen in een tekort aan kennis 
en tools bij de hulpverleners, maar ook in het gebrek aan aandacht voor 
(tot soms zelfs de ontkenning van) het bestaan van OMB vanuit het ma-
nagement. 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 stroom-
diagram, informatie over omgaan met het beroepsgeheim, lokale door-
verwijsmogelijkheden... Misschien kan het verplichte protocol rond sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag uitgebreid worden zodat ook hierbij 
aandacht kan zijn voor OMB, OMB vanuit de context, maar ook vanuit 
het personeel en de organisatie, alsook vanuit ouderen naar elkaar toe.

Ook de invoering van een duidelijke (verplichte) registratie bij si-
tuaties van OMB kan hiertoe bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld door ge-
bruik te maken van het risicotaxatie-instrument voor OMB. Ook kan 
verder nagegaan worden of er een link mogelijk is met reeds bestaande 
registratie-instrumenten, bv. Bel-Rai. Dit zou immers kunnen leiden tot 
een meer realistisch zicht op de omvang van OMB en bovendien zouden 
ook good practices op deze manier meer in zicht kunnen komen.

Op niveau van intermediairs krijgt VLOCO vanuit het werkveld gere-
geld signalen m.b.t. de nood aan een betere samenwerking met po-
litie en parket. Dit heeft onder meer te maken met uiteenlopende 

Beleidsaanbevelingen
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visies rond OMB en de aanpak ervan. Deze blijken momenteel ook te 
verschillen binnen de gerechtelijk arrondissementen en binnen de ver-
schillende politiezones, waarbij het vaak afhankelijk lijkt van de persoon 
bij wie de vraag terechtkomt.
Deze versnippering maakt de drempel voor hulpverleners om samen te 
werken (los van de moeilijkheden in het omgaan met het beroepsge-
heim) heel hoog. Bovendien heeft men geen duidelijk zicht op de weg 
die binnen justitie wordt afgelegd nadat er bijvoorbeeld een klacht door 
de oudere is neergelegd of een aanvraag tot bewindvoering is inge-
diend. De blauwdruk rond OMB die momenteel vorm krijgt binnen het 
federaal parket kan hierbij een eerste aanzet zijn. De implementering 
hiervan zou een katalysator kunnen zijn voor wat samenwerken rond 
OMB betreft vanuit verschillende settings.

Momenteel wordt er sterk ingezet op de ketenaanpak familiaal ge-
weld en de uitbouw van Family Justice Centers in Vlaanderen. Ui-
teraard is een totaalbenadering van de problematiek, met een goede 
afstemming van de interventies van de verschillende actoren een grote 
stap vooruit. Enkele kanttekeningen hierbij echter zijn enerzijds de 
vrees dat enkel de reeds vergevorderde of extreme noodsituaties aan 
bod zullen komen. Het zou zeer zinvol zijn om ook reeds in een vroeger 
stadium samenwerking of overleg tussen verschillende actoren mogelijk 
te maken. Op die manier kan een verdere escalatie van de problemen 
evnetueel voorkomen worden. Anderzijds focust men zich voorname-
lijk op partnergeweld en kindermishandeling, waarbij OMB niet altijd 
expliciet benoemd wordt. Enige sensibilisering m.b.t. OMB dringt zich 
ook hier op. 

Op lokaal vlak wil VLOCO dat gemeenten gesensibiliseerd worden om 
prioriteit te geven aan een aantal acties binnen hun beleid die preven-
tief 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 
detecteren van vereenzaming. Ook vrijwilligers kunnen een belangrijke 
rol spelen in het tegemoetkomen aan deze noden. Hier en daar ziet men 
reeds initiatieven zoals een schepen van Eenzaamheid in Sint-Truiden.

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…

Belangrijk is dat men hierbij ook de stem van de ouderen zelf aanhoort.

VLOCO ziet hier voor alle bovenvermelde niveaus een belangrijke taak 
weggelegd voor de overheid, namelijk door o.a. het uitschrijven van 
richtlijnen hieromtrent. VLOCO denkt hierbij aan de volgende zaken.
• Nog meer inzetten op een brede sensibilisering, 
 ook naar lokale besturen toe.
• De opname van het thema OMB in diverse curricula aanmoedigen. 
• Sensibilisering rond de noodzaak van de aanwezigheid van 
 een protocol rond OMB in zorgverlenende organisaties 
 (cfr. grensoverschrijdend gedrag). 

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 hulpverlening ten aanzien van familiaal geweld. Op 

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

wordt steevast gedeeld via de Facebookpagina van VLOCO.



deze manier ziet VLOCO de mogelijkheid om ankerpunten verspreid 
over Vlaanderen in beeld te brengen en waar nodig ondersteuning 
te geven. Dit is nu reeds het geval bij de OMB/intrafamiliaal geweld 
(IFG)-werkingen van CAW De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier.  
VLOCO is er immers van overtuigd dat de lokale kennis en knowhow 
aanwezig zijn, maar duidelijker in beeld dienen te komen. De inventa-
risering van diensten werkzaam rond IFG/OMB door VLOCO en het 
verder bevragen ervan binnen een masterproef zijn stappen in de goede 
richting. Ook de piste van een Meldcode zoals in Nederland dient beke-
ken te worden. In Vlaanderen bestaat er reeds een Meldcode Partner-
geweld, misschien kan deze uitgebreid worden…

C. WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
Meer investering in wetenschappelijk onderzoek zou leiden tot een 
grotere expertise rond OMB. Deze zou dan aangewend kunnen  
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 engagementsverklaring 
naar zowel de Universiteit Antwerpen als de UCLL toe. Daarnaast 
heeft VLOCO onder andere interesse in kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek naar het profiel van plegers en slachtoffers, de dynamie-
ken in de spiraal van mis(be)handeling en de langetermijnevoluties  
in OMB-situaties.

Contacten met studenten
Studenten die een eindwerk of masterproef maken rond OMB vragen frequent ondersteuning 

aan VLOCO. Ook in 2018 kwam VLOCO hier graag aan tegemoet.
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VLOCO kan terugkijken op een bedrijvig 2018 waarin heel wat van 
de lopende projecten en acties werden verdergezet. Daarnaast was er 
ruimte voor nieuwe initiatieven. 

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, deskundigheidsbevordering en beleids-
matig werk. Een aantal beleidsmatige keuze dringen zich op om dit 
structureel beter te kunnen aanpakken. 

Ter afsluiting





CONTACT
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

Visserij 153 I 9000 Gent
Tel. 078 15 15 70
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