Wat kun je
doen om
ouderenmishandelin
g
te stoppen
#weer een
veilig thuis

15 JUNI 2021 | DAG TEGEN OUDERENMISHANDELING
Op 15 juni is jaarlijks wereldwijd aandacht voor het bewustzijn van ouderenmishandeling. Het kan
gaan om fysieke, mentale of seksuele mishandeling maar ook financiële uitbuiting of verwaarlozing.
Afgelopen jaar heeft Veilig Thuis Friesland 86 meldingen ontvangen van ouderenmishandeling.
In deze flyer staan tools om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

BEZOEK DE WEBSITE
•
•
•
•

Cijfers ouderenmishandeling 2020 (jaarbericht)
Bel met zorgen en voor overleg gratis met Veilig Thuis 0800-2000
Chat anoniem met Veilig Thuis
www.veiligthuisfriesland.nl

KIJKEN
• Omrop Fryslân heeft in samenwerking met Regiecentrum de 8-delige serie
Fan binnenút gemaakt, met ook een aflevering over Ouderenmishandeling.
Wie ziet dat? De thuiszorg komt letterlijk achter de voordeur en signaleert een
hoop. Wijkverpleegkundige Jildau Postma vertelt waar ze dan op let. De
oudere zelf zit niet altijd te wachten op al die drukte. Jacobien van Veilig Thuis
Friesland vertelt over de dilemma’s die dat met zich meebrengt.
• Video - Centrum Seksueel Geweld.
Seksueel misbruik is ook een vorm van ouderenmishandeling.
Hoe oud denkt Leeuwarden dat deze persoon is?
LUISTEREN
• Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven. Een podcast van
‘Geweld hoort nergens thuis’ over ouderenmishandeling.

SPEEL DE GAME
Gebruik de game app “Wie helpt”. De app is een initiatief van tanteLouise, een
thuiszorgaanbieder. Met het spel – dat door iedereen gratis is te downloaden! –
hoopt tanteLouise het grote publiek bewust te maken van de vele gezichten die
ouderenmishandeling heeft.

LEZEN
Lees tip: het boek “Ouderenmishandeling komt in de beste families voor”
van Hetty Termeer.
Bij de bibliotheek vind je ook veel informatie over het thema
ouderenmishandeling, lees meer.

PRATEN
UP! wil mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek
brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder
wordt.
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MEER INFORMATIE
•
•
•
•
•

Bekijk de website van Veilig Thuis Friesland
Op de website van de Rijksoverheid
Slachtofferhulp
Movisie - Tools ter ondersteuning en voorkoming van ouderenmishandeling.
Lokale allianties: Veilig Financieel Ouder Worden

