✧ Het is ieder persoon’s recht om help
van services en gemeenschap
faciliteiten te krijgen. Dit is geen
liefdadigheid. Er zijn vele services die
ouderen van dagen assisteren om in
eigen huis te blijven wonen en hun
levenstandaard handhaven.

De rechten van ouderen van
dagen.
Onafhankelijkheid – om voedsel te
hebben, behuizing en ziekenzorg, om in
veiligheid te leven en zo lang mogelijk in
eigen huis te wonen.

✧ Er zijn organisaties die assistentie
verlenen aan verzorgers.

Participatie – om anderen deelgenoten te
maken in hun kennis, om omgang te
hebben in de gemeenschap en om de
regering te vertellen wat hun wensen zijn.

✧ De hele familie van ouderen van dagen
kunnen baat vinden in de participatie in
sociale en opvoedkundige activiteiten.
Daardoor kunnen zij hun stress, woede
en onenigheden verminderen.

Zorg – Om culturele passende zorg en
bescherming te krijgen. Om services te
krijgen voor de verbetering van hun
gezondheid. Om hun wensen, eer en geloof
gerespecteerd te zien.

✧ Men kan over het probleem praten met
iemand waarin men vertrouwen stelt,
bv. een dokter.
✧ Samenleven met de familie is niet altijd
de beste keuze en scheiding kan soms
de verwantschap verrijken.
✧ Maak geen beslissingen of teken geen
documenten zonder duidelijke
uitlegging of legaal advies.
✧ In onmiddelijk fysiek gevaar moet de
politie geroepen worden.
✧ Wanneer het nodig is kan altijd de
confidentiele hulp van een officieel
erkende tolk gezocht worden.

Zelfvoldoening – om hun eigen belangen
te kunnen vervullen en om deel te kunnen
nemen aan opvoedkundige, culturele,
spirituele en sociale activiteiten.
Eer – om vrij te zijn van psychische en
fysieke mishandeling en om niet
gediscrimineerd te worden.
Voor verdere informatie in het Hollands
telefoneer

Mishandeling van
ouderen van dagen.
Laten wij de deur open
voor hoop
en familie harmonie.
DUTCH

Wat kunnen we hieraan doen?

Voorkoming van Misbruik van Ouderen Unit
(Elder Abuse Prevention Unit)
PO BOX 108 Fortitude Valley 4006

HELPLINE 1300 651 192
Het is nodig om Engels te kunnen spreken
of een tolk te hebben.
Voorkoming van Misbruik van Ouderen Unit
Onder de bescherming van
Gefinancieerd door

Wat is mishandeling van
ouderen van dagen?
Dat is elk gedrag in een verwantschap
op vertrouwen berust dat letsel kan
toebrengen aan ouderen van dagen.

Wie is in gevaar?
De mishandeling van ouderen van dagen
kan overal gebeuren, in alle etnische
groepen, op elk peil van opvoeding en in
alle economische kringen.

Wat is beschouwd als
mishandeling van ouderen van
dagen?
Financieel Misbruik : het illegaal of
misplaatst gebruik van iemands geld of
bezittingen.
Psychologische Mishandeling: gedrag
dat angst of schaamte veroorzaakt, dat
intimiderend, vernederend of dreigend is.
Lichamelijke Mishandeling: pijn of
verwonding veroorzaken, zoals slaan,
meppen, tegenhouden of een overdosis
van medicamenten geven.
Seksuele Mishandeling: seksueel lastig
vallen, aanvallen of vernederen.

Sociale Mishandeling: een persoon
verhinderen om sociaal contact met
familie en vrienden te hebben.
Verwaarlozing: opzettelijke of niet
opzettelijke nalatigheid in het
verschaffen van levensbehoeften en zorg.

Waarom horen we er niet
meer over?
✧ Het is nog niet zo lang geleden dat we
te weten waren gekomen over de
mishandeling van ouderen van dagen.
✧ Degenen die van mishandeling lijden
zijn misschien geisoleerd.
✧ Zij zijn waarchijnlijk beschaamd te
erkennen dat een vertrouwd persoon
hen mishandelt.
✧ Anderen denken waarschijnlijk dat zij
zich zelf te verwijten hebben over wat
er met hen gebeurd was.
✧ Misschien denkt de oudere persoon
dat een dergelijke behandeling niet bij
anderen voorkomt.
✧ Anderen zijn misschien bang over wat
er met hen kan gebeuren als zij over
hun situatie vertellen.
✧ Waarschijnlijk is het de negatieve
manier waarop de gemeenschap soms
de ouderen van dagen beschouwt.

Welke factoren dragen bij tot
mishandeling?
✧ Sommige ouderen worden meer
afhankelijk van de familie door zwakte
of verslechterende gezondheid.
✧ Zij zijn meer en meer geisoleerd van
andere mensen.
✧ Taal en culturele barrieres maken het
moeilijk voor hen om te weten over
services en hoe deze te bereiken.
✧ Familieleden voelen misschien dat het
hun plicht is om voor hun bejaarde
ouders te zorgen en weigeren om hulp
van buiten de familiekring te krijgen.
✧ Er is een steeds grotere culturele hiaat
tussen de generaties in een familie.
✧ Een familielid is misschien financieel
afhankelijk van de oudere persoon.
✧ De misbruiker is misschien een
druggebruiker.
✧ Een persoon die aan dementia lijdt
draagt bij aan de stress van de
verzorger.
Het wordt geschat dat ongeveer 22,000
personen over 65 jaar in Queensland
door een vertrouwd persoon mishandelt
worden.

