
‘’De familie merkte op dat er
financieel vreemde dingen gebeurden 
bij hun vermogende tante.’’

Een casus ouderenmishandeling bij Veilig Thuis

Helaas, het gebeurt nog steeds met grote regelmaat: ouderen die doelwit zijn 
van (financiële) uitbuiting, mishandeling. Een medewerker uit één van de regi-
oteams van Veilig Thuis Noord- Oost Gelderland neemt ons mee in een recen-
telijk gebeurde casus. 

ERVARINGSVERHAAL

“Vorig 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, welke 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 gebeur-

den er (financieel) vreemde dingen. De 

erfgenamen signaleerden dit en maakten 

hiervan melding bij Veilig Thuis.’’ Het regio-

team van Veilig Thuis heeft dit in alle voor-

zichtigheid, 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 situa-

tie want wij konden niks bewijzen. Er speel-

den ondertussen wel verschillende rechts-

zaken vanuit de familie. Toch werd de zaak 

afgehandeld en het dossier bij Veilig Thuis 

gesloten.’’

‘’We kregen melding dat er een onder-

zoek 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 geblok-

keerd 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 van de 

inwonende man thuiskomen. Dit doet bij ons 


