
OUDERENMISHANDELING 
Je ziet het pas als je het gelooft!

een dvd-pakket voor voorlichting en training



Vijf films over ouderenmishandeling 

II    Opa ontdekt dat zijn inwonende kleinzoon 

misbruik maakt van zijn vertrouwen,  

want de huur wordt niet meer betaald.

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Veel 65-plussers lijden herhaaldelijk 

onder mishandeling en uitbuiting. Meestal wordt het niet of veel te laat herkend. Het komt 

voor in alle lagen van de bevolking, maar ook binnen de informele en de professionele 

zorg. Ouderen en hun omgeving kan veel leed bespaard worden als de mishandeling eerder 

gesignaleerd wordt en er sneller hulp wordt geboden.  

Het dvd-pakket ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals 

die met ouderen werken om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en naar 

oplossingen te zoeken. De dvd is te gebruiken als voorlichtingsfilm en voor trainingen. 

OUDERENMISHANDELING 
Je ziet het pas als je het gelooft!

een dvd-pakket voor voorlichting en training

I    Een mantelzorgster groeit de zorg voor 

haar moeder boven het hoofd. De zus wil de 

situatie veranderen, maar hoe?



IV    Door de werkdruk in een zorginstelling wordt 

mevrouw van Es hardhandig ‘verzorgd’. Een 

stagiaire ziet dit aan en vraagt zich af of zij dit 

moet melden.

V    De buurman helpt vaak zijn oudere en 

dementerende buurvrouw.  Die hulp is niet 

geheel belangeloos want op een dag vergrijpt 

hij zich aan haar. Wie gelooft de verwarde 

buurvrouw?

III    Na zijn beroerte lijdt meneer onder de 

verwaarlozing door zijn jongere vrouw. Hoe 

reageren zijn buurvrouw en zijn collega’s?

Bij de eerste twee films zijn extra films te zien. Eén van deze films gaat over hoe deze situatie 

voorkomen had kunnen worden. De tweede film laat zien hoe de situatie gestopt kan 

worden en is vooral bedoeld voor vrijwilligers en professionals die met ouderen werken. 

De handleiding met opzet voor voorlichting en training

De dvd is voorzien van een handleiding, met suggesties en tips voor voorlichting aan 

ouderen en aan vrijwilligers en training van beroepsgroepen. De handleiding helpt bij

de voorbereiding en bespreking van de afzonderlijke films. 



Bestelinformatie

Het dvd-pakket ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ 

verschijnt 15 juni en is te bestellen via 

www.movisie.nl en kost € 9,95.  

De voorlichting bevordert bewustwording en bespreekbaarheid van het thema. De films 

kunnen ook worden gebruikt in (meerdaagse) trainingen en train-de-trainer cursussen 

gericht op ontwikkeling van houding, kennis en vaardigheden van beroepsgroepen. 

De modules en voorbeelden worden aangeboden via internet.

‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ is een aanvulling op de toolkit ‘Vrijwilligers tegen 

ouderenmishandeling’ en de e-learning module ‘Ouderen in veilige handen’. Deze drie producten 

zijn ontwikkeld in het kader van het VWS Actieplan ouderenmishandeling.

Het dvd-pakket is gemaakt met medewerking van BOOZ (productie), MOVISIE 

(projectleiding en handleiding) en de redactie met Mirjam van Dongen (LPBO), Bas Koolen 

(GGD Rotterdam-Rijnmond). Vertegenwoordigers van ouderenbonden en het Landelijk 

Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) hebben meegewerkt aan het uittesten 

van de dvd en de handleiding. 

‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ is tot stand gekomen met financiële steun van het 

Ministerie van VWS, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, het Nationaal Ouderenfonds en 

de giftencommissie van Stichting het R.C. Maagdenhuis, fonds Brentano, en Steun des 

ouderdoms; VSBfonds, GGD Rotterdam-Rijnmond, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den 

Haag, Gemeente Utrecht en de Gemeente Groningen.


