ERVARINGSVERHAAL
Een casus ouderenmishandeling bij Veilig Thuis

‘’De familie merkte op dat er
financieel vreemde dingen gebeurden
bij hun vermogende tante.’’
Helaas, het gebeurt nog steeds met grote regelmaat: ouderen die doelwit zijn
van (financiële) uitbuiting, mishandeling. Een medewerker uit één van de regioteams van Veilig Thuis Noord- Oost Gelderland neemt ons mee in een recentelijk gebeurde casus.

“V

orig jaar zomer kwam er een eerste
melding van deze zaak binnen bij Veilig Thuis. Het
ging over een 84-jarige mevrouw. De familie
maakte zich grote zorgen over hun tante, we
noemen haar in deze casus mevrouw X. Ze woont
in een groot landhuis en heeft een inwonende
meneer, wat geen familie is. De familie merkte
dat mevrouw X afgezonderd werd en er financieel
rare dingen gebeurden. Een medewerker van
Veilig Thuis vertelt; ‘’mevrouw X had samen met
haar zus een bedrijf gehad en was vermogend.
Toen haar zus overleed gebeurden er (financieel)
vreemde dingen. De erfgenamen signaleerden dit
en maakten hiervan melding bij Veilig Thuis.’’ Het
regioteam van Veilig Thuis heeft dit in alle voorzichtigheid, in samenwerking met een vertrouwensarts, opgepakt. Er is uitgebreid gesproken
met mevrouw X. Volgens haar was er echter helemaal niks aan de hand en waren de vermoedens
van de familie onterecht. ‘’Een ontzettend moeilijke situatie want wij konden niks bewijzen. Er
speelden ondertussen wel verschillende rechtszaken vanuit de familie. Toch werd de zaak afgehandeld en het dossier bij Veilig Thuis gesloten.’’

‘’We kregen melding dat er een onderzoek
was gestart naar witwassen en verduistering’’

Eind april jl. nam de financiële recherche contact
op met Veilig Thuis. Zij waren gestart met een
onderzoek tegen een bij mevrouw X inwonende
man. Hij werd verdacht van witwassen en
verduisteren van geld. Uit het onderzoek bleek dat
er wel zeven verschillende rekeningen op naam
van mevrouw stonden, waar zij geen weet van
had. De inwonende meneer is van zijn bed gelicht
door de politie. De bankpassen en -rekeningen
van mevrouw X zijn geblokkeerd ter bescherming.
Er wordt gesproken in deze zaak over verduistering en niet over diefstal want mevrouw heeft zelf
haar pincode afgegeven.
‘’Deze casus werd door Veilig Thuis in eerste
instantie ingeschaald als urgente zaak maar werd
al snel acuut. Ter voorbereiding hebben we
contact gehad met de politie, financiële recherche
en het wijkteam. Ook hebben we mevrouw kort
gebeld. Mevrouw X heeft nog steeds geen idee
van de situatie en kan het allemaal niet geloven.
Ze geeft tijdens het telefoongesprek wel aan dat
ze het gevoel heeft dat ze wordt afgeluisterd, ook
kan ze niet vrijuit praten want ze moet al snel
ophangen omdat de zoons inwonende man thuiskomen. Dit doet bij ons wel alarmbellen afgaan.
De volgende dag zijn er we er samen met het
sociaal wijkteam naartoe gegaan. Het in gesprek
gaan met mevrouw leek in eerste instantie niet te
lukken. De zoon van de inwonende man bleef
erop aansturen dat hij hierbij aanwezig wilde zijn.

Uiteindelijk hebben we mevrouw meenomen
naar kantoor en heeft er een uitgebreid gesprek
plaatsgevonden.’’

‘’Juridisch gezien zou mevrouw zelfstandig
mogen beslissen en handelen’’
Waarschijnlijk stond mevrouw X al heel lang
onder druk en binnen de invloedsfeer van de
inwonende meneer. Ze was niet meer in staat om
zelfstandig beslissingen te nemen. ‘’ Een ontzettende moeilijke situatie want op basis van juridische gronden was mevrouw bevoegd om
zelfstandig te handelen en te beslissen.’’. Het
was wel duidelijk dat mevrouw zo snel mogelijk
weg moest uit deze benarde situatie, enerzijds
wilde ze dit nog steeds eigenlijk niet, anderzijds
voelde ze zich inmiddels ook niet meer veilig
thuis. Het bleek dat de familie van mevrouw X
haar niet in huis kon nemen, want zij werden
bedreigd door de inwonende meneer. ‘’Uiteindelijk hebben we mevrouw uit huis kunnen halen en
het team THV (tijdelijk huisverbod), legde in
samenwerking met de officier van justitie en de
burgemeester tijdelijke huisverboden op en
veranderde de sloten van de woning. De tijdelijke
huisverboden werden omgezet in gebieds- en
contactverboden. Samen met een vriendin
hebben we mevrouw kunnen onderbrengen in
een hotel. Daarna kon ze terecht in de vrouwenopvang van Moviera. Het was wel duidelijk dat
mevrouw in bescherming genomen moest
worden. Er is daarom een rechter betrokken en
op zijn advies is er een curator toegewezen. Dit
was erg prettig want de curator kon veel zaken
overnemen en mevrouw in bescherming
nemen.’’

‘’In een MDO (multidisciplinair overleg) met
gemeente, Veiligheidskamer, sociaal wijkteam, Moviera, advocaat en Veilig thuis
wordt de aanpak besproken’’
In een dergelijke casus blijkt weer hoe belangrijk
een juiste voorbereiding en samenwerking met
de juiste hulpinstanties is. Veilig Thuis is hierin
een schakel, ze onderzoeken de melding die
binnenkomt en zorgen ervoor dat de juiste hulpverlening ingeschakeld wordt.

Er heeft in dit geval een multidisciplinair overleg
(MDO) plaatsgevonden met een coördinator van
de gemeente (Zorg en Veiligheid), de Veiligheidskamer, sociaal wijkteam, Moviera, Veilig Thuis en
de advocaat. Hierin is besproken welke acties er
allemaal nodig waren om mevrouw de juiste
bescherming te bieden.
‘’Mevrouw wilde graag terug naar huis. De
gemeente heeft daarom een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd en seniorservice ingezet.
Eenzaamheid bleek een groot probleem bij
mevrouw X. Ze kon niet alleen zijn, daarom heeft
ze ook iemand in huis genomen. Helaas bleek dit
de verkeerde persoon en werd haar vertrouwen
behoorlijk geschaad. Haar rekeningen zijn leeg
gehaald en er is een liquiditeitsprobleem
ontstaan.’’

‘’Deze casus is door Veilig Thuis overgedragen aan de curator. Door de omvang van de
zaak is er door de rechter een groot bewindvoerderskantoor opgezet’’
Uiteindelijk is mevrouw naar een particuliere
zorginstelling gebracht. Volgens het reguliere
proces monitort en controleert Veilig Thuis de
hulpverlening na drie maanden en een jaar na
overdracht. In dit geval is het dossier bij Veilig
Thuis afgesloten en volledig overgedragen aan de
curator.
‘’Uit het onderzoek bleek dat er veel mensen bij
deze zaak betrokken waren. Ook de ex-vrouw en
zoons van de inwonende meneer zijn ook medeverdachte. Moviera heeft een slachtofferadvocaat
op deze zaak gezet waardoor er snel stappen
gezet konden worden. Binnenkort komt de zaak
voor de rechter ’’

