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Geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting  

 

Monique kwam in actie en besprak haar zorgen met haar zus en won professioneel advies in  

“Mijn moeder was slecht ter been en snel moe. Een huisvriend hielp mijn moeder met boodschappen 

en klusjes in en rond het huis. Mijn moeder dacht dat hij de boodschappen voorschoot en gaf hem 

het geld altijd netjes terug. Voor kleine klusjes die hij deed, betaalde ze hem forse bedragen maar ze 

kreeg nooit wisselgeld. Mijn moeder zag er in eerste instantie het kwade niet van in en dacht dat het 

wel goed zou komen, maar klaagde er op een gegeven moment steeds vaker over tegen mij. Ik had 

het vermoeden dat mijn moeder financieel werd misbruikt en verwaarloosd en besprak mijn zorgen 

met mijn zus. Na wat navraag bij de bank, bleken mijn vermoedens te kloppen. De bank heeft toen in 

de gaten gehouden wanneer er een ongebruikelijk groot bedrag van mijn moeders rekening werd 

gehaald en haar gebeld als dat het geval was. Mijn zus en ik zijn extra op mijn moeder gaan letten en 

hebben zoveel mogelijk zorgtaken uit handen genomen. Ik ben blij dat ik in actie ben gekomen en het 

financiële misbruik hebben kunnen stoppen.” 

 

Monique kwam in actie en vroeg professionele hulp  

 

“Mijn moeder werd geholpen in het huishouden door een huisvriend.  Ik merkte dat hij zich steeds 

vaker vreemd gedroeg. Hij klaagde dat mijn moeder niet zo met de kerk bezig moest zijn en uitte zich 

negatief over de mensen in haar omgeving. Hij deed er alles aan om mijn moeder onzeker te maken. 

Mijn moeder zag er in eerste instantie het kwade niet van in en dacht dat het wel goed zou komen. 

Toen ik erachter kwam dat hij helemaal niet zo goed voor mijn moeder zorgde en hij ook geld van 

haar stal, vond ik dat dit zo niet langer door kon gaan. Ik vertelde mijn moeder dat ik aangifte wilde 

doen. Maar dat wilde ze niet. Hoe kon ik haar dan helpen? Ik belde naar Veilig Thuis voor advies. 

Veilig Thuis adviseerde me om zoveel mogelijk betrokken te blijven bij de zorg voor mijn moeder. Dat 

deed ik. Het was een fijn gesprek, ik voelde me begrepen. Ik ben zo blij dat ik in actie ben gekomen. 

Daardoor heeft onze ‘huisvriend’ geen ruimte gehad om mijn moeder van haar omgeving te isoleren 

en haar volledig financieel uit te buiten.” 

 

 

 


