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Het trainershandboek dat voorligt en in het 
kader van het Daphne-project tot stand is ge-
komen, besteedt speciaal aandacht aan geweld 
tegen oudere vrouwen in de thuissituatie (de 
termen “geweld”, “misbruik”, “mis(be)hande-
ling – die verschillende bijklanken hebben in de 
verschil lende landen en soms moeilijk apart te 
plaatsen zijn – worden in dit handboek als sy-
noniemen gebruikt). 

De focus op vrouwen  is een verantwoorde keu-
ze. Geweld tegen ouderen is over het algemeen 
een sociaal taboe. Dit is nog meer het geval wan-
neer de slachtoff ers oudere vrouwen zijn. 

Uit een recente Europese studie (2010), waarbij 
de Belgische onderzoekers De Donder & Verté 
betrok ken waren, is immers gebleken dat 32% 
van de oudere vrouwen (60 jaar en ouder) die in 
privé-huishoudens leven in België, in het afgelo-
pen jaar het slachtoff er van een of andere vorm 
van mis(be)handeling zijn geweest. 

Het trainershandboek is het resultaat van een 
intensieve samenwerking tussen partners van 
verschillende landen. Er wordt een gedegen in-
strumentarium aangeboden voor hulpverleners 
die werkzaam zijn in de thuiszorg voor ouderen. 
Het vervult daarnaast ook ongetwijfeld een be-
langrijke rol bij “train de trainer-cursussen” in 
de gezondheids- en de welzijnszorg.
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De Wereldgezondheidsorganisatie bracht in 2002 
de problematiek rond ouderenmis(be)handeling 
onder de aandacht via het World Report on Vio-
lence and Health (Geneva). Omdat ouderen een 
bijzonder kwetsbare groep vormen, is het zeer ver-
antwoord om dit thema grondig te behandelen.

Onder ouderenmis(be)handeling verstaan we  
“al het handelen of nalaten van handelen van al 
degenen die in een persoonlijke en/of professi-
onele relatie met de oudere (ouder dan 65 jaar) 
staan, waardoor de oudere persoon (herhaalde-
lijk) 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 af-
hankelijkheid" (Comijs, 1996).  

In 1997 maakte Luc Van de Ven een onderscheid 
tussen twee soorten van ouderenmishandeling. 
Enerzijds de grove, strafrechtelijke vormen van 
ouderenmishandeling (bij voorbeeld slaan, ver-
krachting, geld verduisteren enz.) en anderzijds 
de subtiele, minder spectaculaire vormen, zoals 
overdreven infantiliseren, vrijheidsbeperking, 
geen privacy op toilet,… De tweede soort werd 
door Bakker e.a. (2000) ook ‘ontspoorde zorg’ 
genoemd en wordt beschouwd als een onop-
zettelijke grensoverschrijding, terwijl de term 
mishandeling veeleer een moedwillige daad ver-
onderstelt. Vandaar dat in Vlaanderen de term 
ouderenmis(be)handeling wordt gebruikt.

Ouderenmis(be)handeling is vandaag nog steeds 
een pijnlijke realiteit, zowel binnen de thuis- als 
de residentiële zorg. Het strekt de Europese Com-
missie dan ook tot eer aandacht te besteden aan 
geweld en mis(be)handeling en de preventie er-
van. Binnen Europa bestaat namelijk het DAPH-
NE-programma, dat tot doel heeft  geweld tegen 
vrouwen, kinderen en jongeren op EU-niveau te 
bestrijden. 
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