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Kader van het onderzoek & 
Aanleiding 

Kader 

 Politieacademie Nederland 

 Opleiding Tactische Recherchekunde (HBO-master) 

 Masterproject Wetenschap & Opsporing 

 Toepasbaar onderzoek voor opsporingsprakijk 

 

Aanleiding 
 Ouderenmishandeling als maatschappelijk probleem; 

 Recente politieke aandacht; 

 Politie is betrokken, maar is 'zoekende'; 

 Onderzoeksopdracht Politieacademie (Joppe, Lenting, 2014) 
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Vraagstelling van het onderzoek  

 

 

 

 Wanneer is er sprake van financieel misbruik 
van ouderen door hulpverleners en 
mantelzorgers in Nederland? 
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Onderzoeksmethodiek 

4 



I: Wat is financieel misbruik van 
ouderen (…)? 

 

 Subvorm van ouderenmishandeling 

 Afhankelijkheidsrelatie 

 Grensoverschrijdend gedrag 

 Soms strafbaar 

 

In kaart te brengen middels 12 indicatoren 

 

 

Bron: Deelonderzoek I 
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12 indicatoren 

1. Kenmerken  slachtoffer 

2. Bewustzijn  slachtoffer 

3. Kenmerken  vermoedelijke verdachte 

4. Motief   vermoedelijke verdachte 

5. Handelingen  vermoedelijke verdachte 

6. Resultaat   van deze handelingen 

7. Tijdsperiode 

8. Andere actoren 

9. Context 

10. Ontmoedigende omstandigheden 

11. Wie signaleert? 

12. Strafbaar feit 

 
Bron: Deelonderzoek I 
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II: Welke actoren spelen een rol bij 
financieel misbruik van ouderen  (…) ? 

 Hot victim 
 Vrouw  

 70 – 79 jaar  

 Cognitieve en/of psychische problematiek  

 Alleenwonend / zelfstandig  

 

 Hot possible suspect 
 Man  

 Specifiek: familielid van het slachtoffer  

 Meer specifiek: zoon of dochter van het slachtoffer.  

 Specifiek: vriend, kennis en/of buur van het slachtoffer  

 

 Dyade-constructie (1 dader, 1 slachtoffer) 

 

Bron: Deelonderzoek II 
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II: vervolg 

 14 andere actoren … 

 

 

 

 

 

 

 

 …met verschillende rollen: 

Voorkomen, signaleren, aanpakken, faciliteren (!), uitvoeren (!) 

 

Bron: Deelonderzoeken I, II, III 
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III: Op welke wijzen kan financieel misbruik  
van ouderen (…) plaatsvinden? 

 Hot methods 

 Pinnen met de betaalpas 

 Financieel isoleren 

 

 Hot contexts 

 Fysieke toenadering verdachte naar slachtoffer 

 Verbaal geweld 

 Goedgelovigheid en onwetendheid 

 

 + ‘Unknown’ methods 

 

   Bron: Deelonderzoeken II en III 
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IV: Welke factoren zijn van belang bij financieel misbruik 

van ouderen (…) ? 
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Conclusie 

 

“Het Fenomeenmodel  

Financieel Misbruik van Ouderen” 
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Aanbevelingen* 
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*1 interne aanbeveling is niet genoemd 



Bedankt voor uw aandacht 

 

 

 Vragen, opmerkingen, kritiek en discussie zijn  
van harte welkom: 

 

ralph.evers@politie.nl 
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