
#weer een 
veilig thuis

Ouderen-

mishandeling: 

informatie & 

achtergronden 

• Cijfers ouderenmishandeling 2021 (jaarbericht)
• Bel met zorgen (kan anoniem) en voor overleg gratis met Veilig Thuis 0800-2000 
•  Chat anoniem met Veilig Thuis
• www.veiligthuisfriesland.nl

Veilig Thuis Friesland

Op deze dag is jaarlijks wereldwijd aandacht voor het bewustzijn van ouderenmishandeling. Het gaat 
hierbij om fysieke, mentale of seksuele mishandeling maar ook financiële uitbuiting of verwaarlozing. 

 
In deze flyer staat allerlei informatie rondom ouderenmishandeling. 

15 JUNI 2022 | DAG TEGEN OUDERENMISHANDELING

• Omrop Fryslân heeft in samenwerking met Regiecentrum de 8-delige serie  
 Fan binnenút gemaakt, met ook een aflevering over Ouderenmishandeling.  
 
• Video | Centrum Seksueel Geweld 
 Seksueel misbruik is een vorm van ouderenmishandeling.  
 Voorbijgangers aan het woord

LUISTEREN
•  Een podcast van ‘Geweld hoort nergens thuis’ over ouderenmishandeling.   
 Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven. 
• Wat kun je doen tegen financieel misbruik van ouderen?  
 Een beeld van de Friese aanpak van financieel misbruik en de problemen bij de  
 aanpak ervan. 

KIJKTIPS

https://www.regiecentrumbv.nl/wp-content/uploads/2022/04/jaarbericht-regiecentrum-2021-def-versie-website.pdf
www.veiligthuisfriesland.nl
https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1039948/fan-binnenut-wa-soarget-foar-in-feilich-libben-wurk-dat-ferskil-makket
https://www.youtube.com/watch?v=dYqyfT1Mwk4
https://www.youtube.com/watch?v=xexrksWzirc&t=2s
https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis/episodes/Kwetsbaarheid-aan-het-begin-en-het-einde-van-het-leven-ekav50
https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/OF-1067896/wat-kun-je-doen-tegen-financieel-misbruik-van-ouderen


UP! biedt groepsgesprekken voor ouderen, begeleid door een (vrijwillige) ge-
spreksleider. Zij 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.

PRATEN

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

WEBSITESi

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. 

SPEEL DE GAME

• Het boek “Ouderenmishandeling” van Gerda Krediet.  
 Bij de bibliotheek vind je informatie over het thema  
 ouderenmishandeling, lees meer.

LEESTIPS

https://tantelouise.nl/zorgaanbod/wonen-bij-tante
https://tantelouise.nl/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?d=dcterms%3Asubject%7COuderenmishandeling
https://upinnederland.nl/
https://www.veiligthuisfriesland.nl/ik-ben-professional/vormen-geweld/ouderenmishandeling/
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling
https://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/ouderenmishandeling-kaart
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties



