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Steeds voker zijn ouderen het slochtoffer von finonciële uitbuiung.

Somrnigen weten dqt er iéts nlet in de hook is, moor loten het

oogluikend toe. Uit schoqmte, of uit ongst het contoct te vediezen

met de weinige mensen die nog op bezoek komen.
TE(ST ANGELA JANS

Het misbruik kvam aàn het licht toen ze een doosie
pÀracetàmol Dodig had en erachterkwamdat ze zo

diep in het rood stond alat ze het niet kon b€talen-

Joke r77l: "lk z.i. Vaak dàn even wat oveívan de
spaaneke ng'. Mijn stieÍdochter antwoordd€: 'Dat
kan niet, daar stut niets op'- Ik wist niet wat ik
hoorde.Volgens mij moest er minstens een ton op

Z€ker één op de twintig thuiswonende 6s'plussers
in Nederlandwordt lrsiek dànwel psychisch mis'
handeld of financieel uitgebuit. Dat blijk uit een
onderzoek in opdràcht vàn het ministene van Volks-
gezo ndheid. Nar - sch àtting zij n jaàrlij I s dertigdui
zendoud€ren de dupe van 6nmcieei nisbruik, dat
,ijn meer dan tachtig mensen per dà9. IacqueliÍe
Henema. coördiaàtor b, Stkhling Mentorschàp
West-Brabant, màakt het wekeliiks mee. "Toen 1{€

de meldingvanloke kegen, had ze zestig euro in
hàar poremonnee. Dar has rllel wàt ze nog hàd
vermo€deiijk is €r veel meer dan hondeÍdduizeld
euro weg, €enbewindvo€rder probeert het in kaan
te brengen. qij kijk totvijÍjàar terug."

6..dé b.doellng.n
Inmiddels is er al eenhuurachterstandvan bijna
drieduizend euro boven vater gekomen en ligt eÍ
een àanmaning van de internetpróvider. Voor beide

zaken hàd loke machtigingen lopen. De hulp in de
huishouding is gestopt omdat ze haar niet meer
tan ber àlen. lokes geld is verdwenen De dàder rs

ve[noedelijk haàr stiefdochter. De dochtervan haàr
tweede partner, die eenhalíaàrSeleden overleed.
Ook toen haarvader nog leefde, deed re de àdminjs
tràtie eE nàm ze de post en banlafschriÍten mee
raar hui.. loke Lonrroleerde niets. twijídde geeí
moment ààn de goede bedoelingen. "lk mocht haar
erg graàg. Sinds ik weet dat het geld weg is, heb ik
haar niet meer gezien. Dat hoeÍt ook niet, ikben
er klaar mee. GNoon doorgàan, Iliet zeuren, heb
ik vroeger thuis geleerd.le moet vooruit. Maar als

straks blijkt dat mijn pàtner er ook achter zàt, wat
ik rnmddelsmes.gà ik alsnog huden. Het komL
ook wel een beetie doorme?elí Miin stieÍdochter
weet hoe ik ben: àls ik een ànder kàn helpen door
iets t€ geven, doe ik dat", zegt Ioke bijna veÍont-
schuldigend. 'Al mijn sieràdetr heb ik haar geschon

len.veelgoud eo een bizonder kru'sJe rÀn Fàbe,ge.

ze heeít zelfs een splintemieuwe àuto gekegen.
ze kocht een grote, dar konden wij altijd meerijden
zei ze. Nou, dat is nooit gebeurd-"

Joke, die de tchutd'd€els bij zichzelfneertegt, is eeí
kwetsbare oudere tenvoeten uit. stelt Herremà.
"Maar dat is de weÍeld op zín kop. Ook àls je ogen'
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ln 75 tot 85% von de
is de doder een fqmiliel

ofeen goede bekende

gevollen
id

buitenproportioneel is olje bent misleid, dàn is het
achterafniet ejgen schuld. dilke bul. . rvtisbruik

maken van vertrouwen is een offechtmatige àad.
Dat mae niet, dat is verboden. Maar dat weten veel

ropjè von dè ii5be.g
(inderen, kieinkinderen, een neef ofnicht, dc
buurvrouw, een vriend. In 75 tot 85v"vàD de gc\,al
len is de dadereen familielid of een goede be
kende. BijveiligThuis koneD er hDdelijk dàgelijks
meldiDgen binDeD.Alleen àl het neldpuntun
VeiligThlris Gelderlàrd Zuid kdjgt \,1er tot zes

telefoontjes perweck over cen verntoeden vàn
1inàncieel misbruik IIit ondcpoekr,an het So.iaàl
cn Cultur.ci Planburcru blijlc dat dit idaarschijn
lijk slcchts hettopjevàn de ijsbergis Deouderen
i,. L1\.,ri. d..n n "ljl' ng ri.r .l ijd J- g ",
Vrak,ijD ze sterk àflraDkelijk\'àn de verdàchtc
inLl\.,ri, /, j \-nCh.r ."nr.rr r' '" '.-,
willen geen ruzic met hun kinderen oíde pleger
belet hun aangifte te doen Soms hebben ,e het
misbruik niet in de gaten en komt het pas aan het
licht als de deurwaarder op de stoep staat.
''Gelukkig zlenwe ook dat omstanders bij\.ern1oe
dens wél aan de bel trekken", zegt suus Nlijland
lan veilig l'huis Celderland zuid zij krijgt ge
regeld teleÉoontj€s van mantelzorgers, buren oÍ
lamilieleden di€ een situatie njet !ert!ouwen. Ilij
veilig Ihuis sturen ze dan iemand naarde oudere
ln klvestie om te ondeÍzoeken oferiets aan de
hand is. Het komt ookvoor dat een sla.htofÍer
toch zelÍ iemaDd in vertrouwer neemt. "Een vrou§

vàn 94 lag in het ziekenhuis toetr ze de nachtzust€r
vertelde dat ze vreesde dat eer màn uit de straat
die altijd boodschappen voor haar deed, haar reke-
ning kaalpluke. De verpleegster heeft de volgende
oàtend meteen bij ons aan de bel getoLl<en.
ons eente doelis dan zo snel mogelijk veiligheid
bieden door meteen de rekening te laten blok'
keren. vaak betrekken we er andoe hulpverleners
bij, mensen uit hetwijkeam en fàmilÍeleden. Het
slachtotrer krijgt een mentor, die helpt bij alle
prakische en emotionele zaken. Somswordtook
de politie ingesàakeid. opverzoekvan de familie
wordt ven olgem meestàl beschermingsbewind
aangevraagd", zegt Mijland.

'Dot ovcrkomt mÍ nlGt'
Zo'n bewindvoerder is Ben Steenvoorden. Hij weet
uit en adng hoe moeiujk het is om een dader aan te
wijz€n. 'Ik kwam ooit bij een dementerende vlouw.
Ze had helemaal niets meer. ceen eter! geen kle-
ding in de kast, niks. Waar gaàt haàr geld naartoe?,
uoeg ik me aí Toen bleek er een 'vliendin' te zijn
die elke week even langsk"am en op verzoek van
de dementerendevÍouw contànten gingpinnen".
vendt steenvoorden. Als iemand elke u eek dui.
zend euro pint er zegt dat hij die veffolgens bii de
oudere idevelt, zie dan maar te bewijzer dat dit

Iedereen denk altijd dat financieel misbruik, of zeg
maar gerust drefstal. hen niet zàlgebeuren. tÍàdr
dan gebeurt het toch. Het komt niet alleen voor
bij ouderen die ir1 de war beginnen te lalen, het
komt ook voor bij mensen vaÍr wie de parbrer die

Zoh 3O.OOO

ouderen zijn
jaarlljks

de dupe aan
f.nancieel
misbruik
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ln de brochu.e SénÍorën en vei/rghéíd von de
politie stoon tips voor ouderen over hoe om te
goon met finoncièn. Een poorvoorbelden:

Geefnooit pos én pincode oí Als u zelf niet
meer ku.t pinnen. vroogde bonk om odvies
of *hdkèl èèn bèwindvoèrdèr óa mèntor in
Oot kon een bekende zijn, moor ookeen
onofhonkelijke person vio de Stichting

lYentorschop Nederlond. mentocchop-nl-
Loot de bonkeen doglimiet instellen, of
open een 'zotgeldrekèning woor bijvoorbeeld
€ 5O.- pèr week op wordt gestort.
Leg dfspÍoke. vost blj de notoris, mook
een Levenstestoment. Doorin stoot wie de
finonciën mog regelen ols u hetzerfniet meer
goed kunt door bljvoorbeeld eèn ziekenhuis-
opnome of ouderdom. fr,n: p.li,r'e,?)
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àltijdde 6nànciën regelde, is overled€n. Bijouderer
zonder computer, die riet uit de voeten kunnen met
internetbankieren. EenzàaÍÈeid is ooke€n grote
risi€ofador. Het wordt ook gedaan door iemard die
zo 'vriendelijk'is on te 'help€n , die de pinpàs knjgt
om even de boodschàppen te doen.
Niet zelden begint het met een paar ortra boodschap-
pen die op kostenvan de oudere in de eigen tas mee
nààrhuis qaàn. Dàngaat her vàn kwaad rot ergeí.
Het komt voor dat spullen uit d€ voning verdwijnen,
kleding, sieraden, schilderiien, meubels, van alles.
Als er al aangifte bij de politie wordt gedaàn,volgt
làng niet altiid een uitgebreid onderzoek. Met 'te
weinig àanknopingspunten' of 'tijdgebrek' àls reden.

"Het is gebeurd.Ik t er niets meeraan doen. Van
mijn geld zie ikwaars.hljDlijk niks meert€rug",
aldus slachtofferJoke. "lkwil miin verhaal vertellen
om anderen tewàarschuwen. Mensen erop wijzen
dat ze op hun hoede moeten zijn en dat ze$eten
wàar zenaàrtoe kunnen als zevermoeden dat eriets
niet klopt. Ik hàd geen idee. Toen bleekdàt i-k he-
lenàalgeengeld meer had, hebikmijn zus verteld

wàt er àan de hand was. Zij heeft d€ zorgcoöÍdinàtor
van het verzorgingshuis waàr ik woon gewaar'
schuwd, die was totaal ontdaan en heeft de zaàI
aan het rollen gebraclt."
Er ligt een ààngifte bii de politie. "Ik hoop dat het
een straÍzaakwo!df', zegt Herrema van Stichting
Mentorschàp. "Het komt voor dat dàders worden
veroordeeld totterugb€taling en eenwerkstraf. Dat
zijnwel hoeramomenties vooÍ mii. Het zal ie mààr
overkomen, bestolenworden door je eisen kind oÍ
door i€ stiefdochter." Toch zien de meeste ouderen
hun geld nooit meer terug, weet bewindvoerder
SteenvooÍden: M€estal is al het geld verdwenen.
rn vàn een kale kip kun je niet plukken." E

Er is sprake
van finoncieel
misbruik
als iemeud:

goederen wegneemt
(steélt)

. Een mochuging en/of

wijziging of wl s'
b€schikting otdwingt

zelf boodschoppen

middèlen ochtèrho!dt
. ongevroogd eig-.n-

dommen verkoopt.

Vil,ilNu,
h! p nodig?

op 0aOO-eO OO

Gratis en dog en

"Die huisoriend heert
zeker anderhaloe
ton gestolm oan

mijn 96-jarige tante"

Alict (5e): "l'1iin moog drooide om
toen ik perongeluk een bonkofschrift
von mijntontezog liggen.lk li6p hoor

kontoortje ln om iets tè pokken,

toen ik de ofschriften open èn broot
zog liggen.l'4ijn oogVie op een

bèdrog en ik docht: wot qek, een
overboeking von vijfduizend euro

noor Zuid-Af rikd. Automotisch
bLoderde k verder en zog meer grote
bedrogen met rore omsch.rvins€n
o s: 'met worme hond'of'volgens

ofsprook'6n o@rol stonc,zljn noom
bij, olles ging noordezelfde mon.

It schrck me wild. lk wist meteen: clit
koptniet. Slopeloze nochten hod ik
emn. Wot mèst ik doen? Wie goot
mijgeloven? lk wilde notuu.lljk niet
ten onrhte iemond bes.huldigen.
Uit6 ndelijk heb kdè buurmonvon
m{n tonte in vsrouwen genomen.

Hljschrok ook en gelooide mljgel'rk-
kig meteen. Somen hebben wè mijn
I6-jo.ige tonte vérteld dot we het
verhoeden hodden dot er grote
bedrogen von hoor bonkrékening

woren gestolen dooreen bepoolde
husvriend. Ze ri€p:'Het kon niet.

hljis olseen zoon voormr. hijdoèt
olles voor mij! Ze kende de doderol
zekervljft ig joor Hij werkte ol vonof

zÍn ,estiende bij het bedrÍfvon hoor
en hoormon. O€ lootsteloren deed
hij hoorboodschoppen én de boek-

houdlng.Toen bieek dot er inderdood
veelgeld weg wos. héeft ze dosen-
long géhuild. lnmiddels is duldelijk
dot het om ruim onderholve ton

goot. We hebbén geprobeerd een
schikking te treffen, moor hlj weigèrt

en ontkent dot hlj hetgeld heèft
getolen. Nu komt er ee. Ehtszoot

lkhoop dot hÍ wordtveroordeeld,
dot hij olles moet terugbetolen. Of de

bok in goot Ofollebei, nog mooier.'

?
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