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‘Ouderenmishandeling’
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 3 oktober 2020, richten wij ons naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
‘Ouderenmishandeling’.
Gasten aan tafel zijn: Margot van der Salm (Mooi Welzijn), Nisha Arjun
(Mentorschap Haag en Rijn), een raadslid en een huisarts.
Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld, waarbij ouderen (>65 jaar)
mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden. De mishandeling vindt plaats in huiselijke
kring of in de ouderenzorg door (ex)partners, gezinsleden, familieleden, huisvrienden,
mantelzorgers of professionals die dicht bij de oudere staan.
Ouderen vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak door hun leeftijd, ziekte en/of
psychische gesteldheid (bijvoorbeeld dementie) afhankelijk zijn van zorgverleners, partner of
familieleden. Ze wonen nog zelfstandig of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Veelal
krijgen ze mantelzorg en/of thuiszorg. Bij ouderenmishandeling is de pleger vaak degene die
(een deel van) de zorg levert.
Het onderwerp ouderenmishandeling wordt in de Regiovisie Huiselijk Geweld, zoals opgesteld
door de gemeente, slechts zijdelings genoemd, terwijl de stijgende trend in het aantal
geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling zich heeft doorgezet. Volgens Ministerie
van VWS is het aantal meldingen met 66% gestegen en verdubbeld ten opzichte van 2010.
Steeds vaker komt financiële uitbuiting voor, waarbij ouderen door familie of zorgverleners
worden kaalgeplukt.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie-/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke,
maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook-pagina
. Televisie: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,
Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl
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Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

