
Rotterdam, 16 juli 2019. 19bb18641

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over Ouderenmishandeling een piinlijk gegeven!.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 14 juni 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Ouderenrnishandeling een pijnlijk gegeven!. (19bb17321)

Inleidend wordt gesteld:
“Vandaag werd bekend dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Rotterdam 
met 60 procent is toegenomen. Maandelijks ontvangt het meldpunt ouderenmishandeling 
van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 20 meldingen. Zelfs met dit aantal meldingen zien 
we nog maar het topje van de ijsberg. Volgens meerdere onderzoeken heeft een op de 
twintig 65-plussers te maken met een of andere vorm van mishandeling. Dat kan fysiek 
geweld zijn, maar ook psychische druk, financiële uitbuiting of seksuele mishandeling.

In Rotterdam zouden met de verhouding van 1:20 ca. 4750 Rotterdammers van 65 jaar 
en ouder met mishandeling te maken hebben. Een schrijnend gegeven! Met de 
meldingen wordt slechts bij een kleine groep de mishandeling onderkent en herkent. Hoe 
groot moet het leed bij al die andere Rotterdammers zijn? Het gaat hier volgens 50PLUS 
Rotterdam slecht over een topje van de ijsberg.

De daders van mishandeling zijn meestal geen vreemden maar juist vaak een partner, 
kinderen, kennissen of andere betrokkenen. Vooral overbelaste mantelzorgers zijn zowel 
psychisch als door financiële perikelen ongewilde potentiële daders. Juist oog hebben 
voor hun noden en de mantelzorger goed ondersteunen zou veel mishandeling kunnen 
voorkomen. Want vrijwel niemand kwetst bewust een fragile ouder die vaak het 
slachtoffer van de mentale en fysieke mishandeling zijn.

Uit de Raadsmonitor Welzijn, zorg en jeugdhulp blijkt dat er in Rotterdam meer dan een 
miljoen mantelzorgers actief zijn. Van die mantelzorgers zijn er zo'n 7000 ofŵel 607o 
zwaar overbelast en nog eens zo’n dikke 2300 mantelzorgers zijn ‘gewoon’ overbelast. 
Daar zijn vele redenen voor aan te voeren. De vraag is of het college van B&W deze 
mantelzorgers die het zo zwaar hebben in beeld hebben.

50PLUS Rotterdam heeft het afgelopen jaar al meerder malen aandacht hiervoor 
gevraagd. In deze tijd waar de maakbaarheid van de samenleving niet meer door de 
overheid geborgd wordt, zijn kwetsbare mensen waaronder juist ook de zeer fragile 
groep ouderen, meer en meer aangewezen op de steun en nulp van de naaste
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omgeving. Dit legt een stevige en zoals uit alle monitoringsrapportages blijkt eigenlijk een 
te zware belasting op de mantelzorgers en daarmee op de samenleving."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Hoe is in Rotterdam de verhouding inwoners van 25 jaar en jonger en het aantal 65 
jaar en ouder? Maw hoe groot is het percentage ouderen van 65 jaar en ouder in 
Rotterdam?

Antwoord:
Het totaal aantal inwoners van Rotterdam is in 2018: 644.373.
Hiervan zijn 189.099 tussen de 0 en 25 jaar. 97.150 inwoners zijn 65-plusser, hetgeen 
150Zo van het totaal aantal inwoners van Rotterdam is.
(VTO 2018 en Buurtmonitor)

Vraag 2:
Hoe zijn de cijfers over mantelzorgers die zwaar- en overbelast zijn uit de 
RaadsMonitor tot stand gekomen?

Antwoord:
Deze cijfers komen uit het Vrijetijdsonderzoek 2018, meting najaar 2017.

Vraag 3:
Zijn alle zwaar- en overbelaste mantelzorgers in beeld?

Antwoord:
We hebben in Rotterdam oog voor zwaar- en overbelaste mantelzorgers. We bieden 
afhankelijk van de vraag en behoefte van de mantelzorger passende ondersteuning. Het 
is echter niet mogelijk om alle zwaar- en overbelaste mantelzorgers in beeld te hebben 
of (het aantal) te registreren. Niet elke mantelzorger herkent zich als dusdanig of stelt 
prijs op zorg en ondersteuning. Wel zetten we in op voorlichting aan professionals in het 
medische circuit en o.a. het Wijkteam over herkenning, signalering en mogelijke 
ondersteuning van zwaar- en overbelaste mantelzorgers.

Vraag 4:
Welke zorg of ondersteuning krijgen ze tot nu toe?

Antwoord:
Afhankelijk van de vraag en behoefte van de mantelzorger wordt passend aanbod 
geboden, zoals trainingen, cursussen, activiteiten. De (overbelaste) mantelzorger of 
iemand uit zijn/haar netwerk kan altijd ondersteuning vragen bij Vraagwijzers, 
welzijnspartijen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars. Ook de Wmo- en 
jeugdarrangementen bieden ondersteuning voor ondersteuning van mantelzorgers zoals 
dagbesteding en dagbesteding met verblijf. Ondersteuning kan ook bestaan uit 
vervangende zorg (zoals Logeerhuis de Buren), een maatje of uit bepaalde trainingen of 
cursussen (zoals de training “Beter Thuis met Dementie”, het Geheugenpaleis,
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Inloophuis De Boei, Training “Ze zijn toch niet gek?”) om de mantelzorger te versterken 
en waar mogelijk te ontlasten. Het aanbod is ook te vinden op de Mantelzorg-Schijf van 
vijf van het Centrum voor Dienstverlening Vrijwilligerswerk Â Mantelzorg (CvD Vw&Mz). 
Vanaf 2020 zal daarnaast het mantelzorgsteunpunt informatie en advies verstrekken, 
verwijzen naar zorg en ondersteuning en een luisterend oor bieden zodat de 
mantelzorger stoom kan afblazen.

Vraag 5:
Welke maatregelen heeft het college tot nu toe genomen om mantelzorgers te 
ondersteunen?

Antwoord:
Naast het mantelzorgcompliment (Rctterdampas mét C 25, - OV-tegoed) is er

- een mantelzorg-parkeervergunning 
een WA- en ongevallenverzekering
opdrachtverstrekking aan de welzijnspartijen voor ondersteuning van 
mantelzorgers en mede-organiseren van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

- het laten ondersteunen van de organisaties die het ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers uitvoeren

- Meer aandacht van de professionals voor mantelzorgers, zoals de Wmo-adviseur 
voor de mantelzorger tijdens het keukentafelgesprek

- In de WMO- en Jeugdarrangementen zijn mogelijkheden voor ondersteuning van 
mantelzorgers zoals dagbesteding en dagbesteding met verblijf (respijtzorg)
Het in 2020 te realiseren van het Steunpunt Mantelzorg als onderdeel van 
Zorgzaam 010
Respijtzorg bij Logeerhuis de Buren

- Tante Joy (jonge mantelzorgers)
- Trainingen omgaan met dementie
- Trainingen omgaan met psychosociale problematiek

Er zijn checks en testen voorhanden voor mantelzorgers en voor professionals 
om na te gaan of er sprake is van te zware belasting of zelfs overbelasting, zowel 
mentaal, psychisch als lichamelijk)

- Opname in het Rotterdam pakket van zorgverzekeraar VGZ van mogelijkheden 
voor vervangende zorg voor de zorgvrager

Het volledige ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is terug te vinden op de 
Mantelzorg-Schijf van vijf van het Centrum van Dienstverlening Vrijwilligerswerk Â 
Mantelzorgers, waarover professionals zijn geïnformeerd en beschikken.

Vraag 6:
Welke maatregelen zijn er specifiek genomen bij het onderkennen van overbelaste 
mantelzorgers?

Antwoord:
Voor het ontlasten van de mantelzorger is er de vervangende zorg. Zowel de 
zorginstellingen, Logeerhuis De Buren als de zorgverzekeraars bieden verschillende 
vormen van vervangende zorg (respijtzorg). Deze respijtzorg wordt zowel in huis b'! de
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zorgvrager als in de vorm van logeeropvang buitenshuis aan de zorgvrager aangeboden. 
Verder zijn er verschillende maatregelen zoals:

- aandacht van de professionals, zoals de Wmo-adviseur voor de (belasting van 
de) mantelzorger tijdens het keukentafelgesprek.

- voorlichting bij huisartsen en in ziekenhuizen over het herkennen en signaleren 
van mantelzorgers en het eventueel doorverwijzen voor ondersteuning.

- met het in 2020 oprichten van een Mantelzorg Steunpunt krijgt de mantelzorger in 
de toekomst ook de ruimte om zijn/haar verhaal te doen. Hierdoor zal eventuele 
(te) zware (psychische en/of lichamelijke) belasting van de mantelzorger herkend 
worden door de professional van het Steunpunt en kan de mantelzorger op 
ondersteuning rekenen. Door nauwe samenwerking tussen dit steunpunt en de 
wijkpartijen, waaronder de Vraagwijzers, zorginstellingen en welzijnspartijen, zijn 
deze samenwerkingspartners steeds beter in staat om meer mantelzorgers 
effectief te ondersteunen.

- Voor ondersteuning van de mantelzorgers van "dementerenden” (dit zijn vaak de 
partners die 24 uur per dag hun partner - van beginnend dementerend af aan - 
meemaken) subsidieert de gemeente, naast het aanbod van zorginstellingen, de 
training van zorgaanbieder Laurens ’’Beter Thuis met Dementie”. Hier krijgen 
beginnend dementerenden en hun partners of hun inwonende kind workshops en 
trainingen in het (leren) omgaan met dementie. Ook wordt er nazorg geboden en 
ontstaan er waardevolle lotgenotencontacten.

Deze en meer specifieke ondersteuningsmaatregelen voor de oudere mantelzorger
worden meegenomen in de uitwerking van het programma Ouder 8. Wijzer als
onderdeel van het Masterplan Ouderen.

Vraag 7:
Welke manieren heeft het college nu ingezet om mishandeling van ouderen te 
voorkomen?

Antwoord:
Het college heeft in nauwe samenwerking met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond ingezet 
op bekendheid van en bewustwording over ouderenmishandeling bij professionals 
binnen verschillende zorginstellingen, vrijwilligers en bij ouderen zelf door middel van 
voorlichting. Hierbij is ingezet om de route naar hulp bekend te maken. Verder is ingezet 
op deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en ouderen door 
voorlichtingen, workshops en trainingen. Naast scholing in de toepassing van de 
meldcode is verdieping gezocht op de aanpak van de verschillende vormen van 
ouderenmishandeling zoals 
-financiële uitbuiting,
-ontspoorde mantelzorg,
-seksueel misbruik en
-in het algemeen van handelingsverlegenheid naar handelingsbekwaamheid,
-het toepassen van de leidraad Veilige Zorgrelatie,
-gespreksvoering en signalering. Er zijn materialen ontwikkeld, zoals 
signaleringskaarten, filmpjes, posters, folders, checklist financiën, website e.d. Ook is het 
waarschuwingsregister ontwikkeld die geraadpleegd kan worden door aangesloten 
zorginstellingen. Dit om te voorkomen dat eerder ontslagen zorgmedewerkers die
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grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en daarvoor ontslagen zijn weer bij een 
andere zorgaanbieder aan de slag gaan.
U bent daarover geïnformeerd via de rapportages over het programma Veilig Thuis. De 
huidige maatregelen zijn opgenomen in het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst 
zonder geweld’.

Vraag 8:
Heeft het college zicht op de effectiviteit van die maatregelen?

Antwoord:
Een effectmeting van preventieve maatregelen is bij huiselijk geweld algemeen en 
specifiek bij ouderenmishandeling lastig uit te voeren. Wel hebben we zicht op het 
gebruik van het (interventie)aanbod en volgen we de cijfers van dit gebruik en 
ontwikkelingen in het aantal meldingen. Via trainingen worden professionals versterkt in 
hun rol, ook wat betreft signaleren en doorverwijzen. Vanaf 2018 tot heden zijn er 800 
professionals voorgelicht en getraind.

Vraag 9:
Kan het college aangeven waarom het aantal meldingen met 60 procent is 
toegenomen?

Antwoord:
De reden van de toename is lastig precies te duiden. Wel constateren we verschillende 
mogelijke oorzaken. Door het steeds meer inzetten op bekendheid van en 
bewustwording over ouderenmishandeling bij professionals binnen verschillende 
zorginstellingen, particulieren en bij ouderen, kunnen we aannemen dat:
- de route naar hulp steeds bekender is geworden.
- dat Rotterdammers en professionals steeds sneller en vaker Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond weten te vinden.
- dat dit vervolgens leidt tot meer meldingen.
In het algemeen leidt het sneller herkennen en signaleren van ouderenmishandeling 
door zowel professionals als particulieren tot meer meldingen.

Hieronder aantal meldingen in een overzicht:
Aantal meldingen 
Januari-mei 2019

Aantal meldingen 
januari-mei 2018

Particulier 7 3
Professionals 45 24

Vraag 10:
Hoe is de verhouding medewerkers bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor 
ouderenmishandeling ten opzichte van de mishandeling van jeugd en 
volwassenen (de 65-minner)?
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Antwoord:
Alle medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam hebben de kennis en expertise om zowel 
mishandeling bij jeugd en volwassenen als alle vormen van ouderenmishandeling aan te 
pakken. Hiernaast zijn er. vanwege de specifieke kennis en expertise, 
aandachtsfunctionarissen met taakaccent ouderen, de zogenaamde ouderenofficieren 
werkzaam die zowel intern als extern ingezet worden voor advies en ondersteuning. 
Verder bouwen aandachtsfunctionarissen aan een relevant netwerk om mee samen te 
werken en bieden zij voorlichting. Dat doen zij bij ouderenzorginstellingen maar ook in
hele and' :oren als banken en bij notarissen. De aandachtsfunctionarissen pakken 
de méést complete casussen zelf op vanwege de expertise.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

V.J.M. Rooz'
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