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‘Al 30 jaar een helpende hand
uit de samenleving’
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De basis van ons werk
Dit jaar vieren we ons 30-jarig
jubileum. Een belangrijk moment
om stil te staan bij de basis van
ons werk, de basis die is gelegd
in 1989 op initiatief van prof. mr.
Pieter van Vollenhoven.

Tijdlijn 30 jaar
Fonds Slachtofferhulp
Een reis door 30 jaar Fonds
Slachtofferhulp. Welke mijlpalen
hebben we met elkaar mogen
vieren?
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Als een familielid of bekende ook donateur
wil worden van Fonds Slachtofferhulp en
de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt u
uiteraard ook contact met ons opnemen.
Deze nieuwsbrief wordt drie keer per
jaar toegestuurd aan alle donateurs en
relaties van Fonds Slachtofferhulp.
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In ’t kort
In deze rubriek brengen
we u op de hoogte
van ontwikkelingen en
nieuws uit het werkveld
en berichten voor onze
donateurs.
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Seksueel geweld
Sibel, slachtoffer van seksueel
geweld en aankomend voorvechter van mensenrechten:
“De mensen van het Centrum
Seksueel Geweld stelden me
steeds die ene vraag die niemand
van mijn familie me ooit vroeg:
hoe gaat het met je?”

Groning
Drenthe

Zuid-Ho

Zeeland

10

Voor giften en donaties: Fonds Slachtofferhulp,
ING Bank nr. NL60INGB0000006700, Den Haag
Als donateur van Fonds Slachtofferhulp
informeren wij u graag over onze activiteiten en
relevante ontwikkelingen uit ons werkveld.
Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u
dit melden via genoemde contactgegevens.
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Redactie
Kirsten Snel, Dusjka Stijfhoorn, Nathalie Franse
Ivan Arts, Esther Adam en Nicky Bredemeijer

Contact
Fonds Slachtofferhulp
Postbus 93166, 2509 AD Den Haag
Telefoon 070 392 52 00
donateurs@fondsslachtofferhulp.nl
www.fondsslachtofferhulp.nl
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Eindredactie
Nikki Vader

Ontwerp & realisatie
Mediaresponse, Buren
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Fotografie
Joshua Rood, Joke Smeenk en
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Medische Incidenten
Mevrouw Vermeulen verloor haar
man door een medische fout. Zij
wordt nu ondersteund door een
casemanager medische incidenten.
“Het feit dat er iemand oprecht
betrokken is bij het leed dat je
doormaakt. Ik denk dat dit heel
waardevol en noodzakelijk is.
De ondersteuning van een casemanager ontzorgt enorm.”

Limburg

COLUMN
30 jaar Fonds Slachtofferhulp
Slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen,
misdrijven en rampen kunnen al 30 jaar rekenen op de
steun van Fonds Slachtofferhulp. Dankzij de enorme
betrokkenheid van onze donateurs en sponsoren
maken wij ons dag in dag uit sterk voor verbetering van
de hulpverlening aan en een goede rechtspositie van
mensen zoals u en ik, die van de ene op de andere dag
in een ellendige situatie terecht kunnen komen.
Het was ons in die 30 jaar een eer om samen met
slachtoffers en nabestaanden, hulpverleners,
overheidsdiensten, wetenschappers, politici en
bestuurders aan die verbetering te werken. Dat
slachtoffers zich daardoor gesterkt voelen, blijkt uit de
vele hartverwarmende reacties die wij de afgelopen
jaren mochten ontvangen. Onderzoek laat zien dat
zij beter de weg vinden naar de juiste hulp en dat
die hulp ook steeds professioneler wordt. Ook in de
rechtspraktijk zien we dat slachtoffers beter worden
gehoord. Dat is een goede ontwikkeling, maar we zijn
er nog lang niet.
In 1989 richtte prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen
met de ANWB, de NVVF en de landelijke organisatie
voor slachtoffers het Fonds Slachtofferhulp op en nog
steeds is hij als erevoorzitter nauw betrokken bij ons
werk. In een maatschappij die niet kan voorkomen
dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit

diezelfde maatschappij een helpende hand wordt
gereikt. Dat leitmotiv van onze erevoorzitter is voor
ons nog altijd van toepassing. Op die basis kon het
Fonds uitgroeien van een financier van hulpverlening
naar een maatschappelijke organisatie die initieert
en innoveert. We willen echt verschil voor slachtoffers
maken, ook in de komende jaren, samen met de vele
partijen in ons werkveld.
Hulp vanuit de maatschappij is er doordat onze
donateurs ons steunen bij ons werk, maar heel veel
mensen zijn bereid om die steun ook zelf te geven
door slachtoffers in hun omgeving bij te staan. Zij
weten alleen niet altijd goed hoe zij dat moeten doen.
Uit onderzoek blijkt dat de behoefte van slachtoffers
aan die nabije steun groot is en dit het herstel kan
bevorderen. Aan die mismatch gaan wij graag iets
doen. Met een bijdrage van het ministerie van Justitie
en Veiligheid vullen we onze SlachtofferWijzer.nl de
komende tijd met relevante informatie, tips & tricks
voor naasten. Die daadwerkelijk een helpende hand
willen reiken. Eind september laten wij u graag het
resultaat zien.
Wat fantastisch dat u ons ook in ons jubileumjaar
steunt. Mogen we daarop blijven rekenen?
Ineke Sybesma, directeur
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30 JAAR FONDS SLACHTOFFERHULP

De basis
van ons werk

Het is 1989 als prof. mr. Pieter van Vollenhoven
de basis legt voor het werk van Fonds
Slachtofferhulp. Mede dankzij zijn tomeloze
“De professor, een
man
met
het hart op de juiste
inzet maakt het Fonds, nu 30 jaar later, echt een
plaats die geen blad voor de mond
verschil voor slachtoffers in Nederland. Ook
neemt en eigenlijk altijd eerlijk zegt waar
het op staat. Wat zijn ‘achterban’ daar ook
in zijn nieuwe rol als erevoorzitter zet de heer
van moge vinden. Een man die niet alleen wil
Van Vollenhoven zich met hart en ziel in voor
dienen ter decorum maar iets wil betekenen,
slachtoffers en nabestaanden. Zijn inzet wordt
verschil wil maken. Die de gevleugelde vrienden
startte
en - niet onbelangrijk - jarenlang in de lucht
gewaardeerd. Niet alleen door slachtoffers,
hield ten faveure van slachtoffers, een man die
nabestaanden en de medewerkers van Fonds
zich druk maakt om misstanden. Een man naar
mijn hart, professor: gefeliciteerd met uw
Slachtofferhulp, maar door veel meer
Fonds en blijf nog lang bij ons.”
mensen. Mensen die prof. mr. Pieter van
Mr. Richard Korver,
Vollenhoven allen een warm hart
advocaat
“Slachtoffers
toedragen.
en nabestaanden voelen
zich steeds meer gehoord. Dat
komt mede door de geweldige inzet van
Fonds Slachtofferhulp. Vanuit de Federatie
Nabestaanden Geweldslachtoffers zijn wij het
Fonds dankbaar dat zij de vele nabestaanden
van slachtoffers van zeer ernstig geweld in staat
stellen om met elkaar het verdriet te delen waardoor velen de draad van het leven weer op kunnen
pakken. Het is uw verdienste dat het Fonds is
opgericht. Veel dank dat u zich zó heeft ingezet voor slachtoffers en nabestaanden.”

“Tussen de jaren
1992 en 2002 heb ik als
algemeen coördinator /directeur van
bureau Slachtofferhulp Gooi en Vechtstreek regelmatig contact gehad met prof. mr.
Pieter van Vollenhoven. Ik heb hem leren kennen
als iemand die zeer betrokken is bij Slachtofferhulp.
Hij vertelde enthousiast wat het Fonds belangrijk
maakt en waarom geld nodig was om de opvang van
slachtoffers van misdrijven en later verkeer nog beter
te organiseren. Hij sprak met veel waardering over
het werk van de vrijwilligers bij Slachtofferhulp. Zijn
humoristische manier van presenteren tijdens de
concerten was mooi om mee te maken.”
Bert Kamsteeg,
trainer Slachtofferhulp
Nederland

Jack Keijzer,
voorzitter FNG
“’Ik neem
jullie mee!’ Dit was altijd de
gevleugelde zin van de waarde Prof
als voorzitter van Fonds Slachtofferhulp,
bij de aanvang van de vergadering en/of bij een
nieuw agendapunt. Ik vond dit altijd een heerlijke,
energie gevende oneliner, waar ik gelijk rechtop van
ging zitten! Strak vergaderen met een doel en altijd de
balans houden tussen de inhoud/ziel en de fondsenwerving. Waar sta je als organisatie voor, dat heb ik van hem
geleerd en: ‘Wie schrijft die blijft!’; een juiste schriftelijke voorbereiding is cruciaal. De bevlogenheid en
betrokkenheid is voor mij een voorbeeld en ik vind
het een eer om nog steeds met de waarde Prof te
mogen werken.”
Jasper Stokvis, lid Raad van Toezicht
Fonds Slachtofferhulp
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’Ik neem
jullie mee!’

“In 1986
accepteerde prof. mr. Van
Vollenhoven het voorzitterschap
van de Raad van Advies van de Vereniging
Slachtofferhulp Nederland. De door hem met
zorg gekozen, met portretten van de toenmalige
prinsessen behangen, vergaderlocatie kon niet
verhullen dat er chronisch geldgebrek was. Met pianokunst- en vliegwerk haalde hij vervolgens gelden op
om vrijwilligers bij de bureaus een onkostenvergoeding
te kunnen betalen. Slachtofferhulp een verantwoordelijkheid van de overheid? Jazeker. Maar in Nederland,
dankzij het Fonds - van- Pieter, ook een uiting van
onderlinge solidariteit.”
Jan van Dijk,
voorzitter Vereniging Slachtofferhulp
Nederland (1984-1988).

“Al meer dan
een kwart eeuw zet de heer
van Vollenhoven zich onbaatzuchtig
en onvermoeibaar in voor de positie van
slachtoffers, d.w.z. slachtoffers van ongevallen,
misdrijven en rampen en voor hun nabestaanden.
Tevens was hij in 2005 de initiatiefnemer par excellence,
zoals hij het zelf uitdrukte “als waakhond”, tot de oprichting
van de Onderzoekraad voor de Veiligheid. Als zijn opvolger bij
Fonds Slachtofferhulp en als voorzitter van Raad van Toezicht
van de Universiteit Leiden, waarbij de heer Van Vollenhoven zich
als alumnus steeds zeer betrokken heeft getoond, voel ik mij
nauw met hem verbonden. Zijn opmerking “Nederland is het
veiligste land ter wereld, maar we zijn vaak door het oog van
de naald gekropen” is een steun in de rug van alle experts
en vrijwilligers die, geïnspireerd door het pionierswerk
van Pieter van Vollenhoven, Nederland tot een nog
veiliger land willen maken”.
Ab van der Touw,
voorzitter Raad van Toezicht Fonds
Slachtofferhulp
HulpPost | augustus 2019 | 5

MIJLPALEN AFGELOPEN 30 JAAR

1989

1996

1997

Oprichting Fonds
Slachtofferhulp door Prof.
mr. Pieter van Vollenhoven.
‘Gevleugelde vrienden’ o.l.v.
Van Vollenhoven spelen geld
bijeen voor slachtoffers van
misdrijven en ongevallen.

Start sponsoring bedrijfsleven
door o.a. ANWB

Werving particuliere donateurs
Een paar honderd donateurs
in 1997 groeide uit tot 58.000
betrokken donateurs in 2019.

2013

2012

2010

Nieuwe leerstoelhouder
Victimologie
Prof. dr. Peter van der Velden
en start onderzoek naar de
veerkracht en zelfredzaamheid
van slachtoffers.

Spelregels omgang slachtoffers
in strafproces
Met de ombudsman en slachtofferorganisaties brengen we in
kaart wat je van de overheid mag
verwachten als slachtoffer.

Start programma Medische
Incidenten met aanvang
onderzoek Vrije Universiteit
Amsterdam.

SlachtofferWijzer.nl
Lancering van een laagdrempelige
online wegwijzer voor slachtoffers
en hulpverleners naar de juiste
hulp. Eenvoudig en altijd te raadplegen.
Opening eerste locatie Centrum
Seksueel Geweld in Utrecht

2014

2015

2016

Uitreiking eerste Jan van Dijk
Award
Samen met het ministerie van
Justitie en Veiligheid wordt het
universitaire onderwijs gestimuleerd meer aandacht te
besteden aan slachtofferrechten en -hulpverlening.

Prof. mr. Pieter van
Vollenhoven zwaait af als
voorzitter en wordt benoemd
tot erevoorzitter

Invoering spreekrecht
slachtoffers en nabestaanden
Slachtoffers en nabestaanden
van ernstige misdrijven kunnen
nu in de rechtszaal vertellen
wat het misdrijf met hen heeft
gedaan en wat zij vinden dat de
straf zou moeten worden.
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1998

1999

2002

VriendenLoterij
Start structurele sponsoring
door de VriendenLoterij.

CBF-keurmerk ontvangen
Dit keurmerk garandeert dat
donaties bij Fonds Slachtofferhulp verantwoord besteed
worden.

The Circle of life
Laatste pianoconcert van de
‘Gevleugelde vrienden’. In totaal
hebben de concerten ongeveer
1,8 miljoen euro opgebracht.

2009

2005

2004

Onderzoek ‘Leemten in de
slachtofferhulpverlening’
door prof. dr. Jan van Dijk
Belangrijkste conclusies: Nog
niet voor iedereen is de juiste
hulp beschikbaar, zo blijkt er
een leemte voor slachtoffers
van medische incidenten en
veel slachtoffers weten de hulp
niet te vinden.

Start Pieter van Vollenhoven
Leerstoel Victimologie aan
de Tilburg University
Prof. dr. Jan van Dijk bekleedt
de leerstoel en doet onderzoek
naar belevenissen van
slachtoffers, hun behoeften,
hoe hulpverlening en de rechtspositie kunnen verbeteren en
mogelijke innovaties.

Pieter van Vollenhoven
Noodhulpfonds
Oprichting noodhulpfonds voor
slachtoffers die in financiële
nood zijn geraakt door wat hen
is overkomen.

2017

2018

2019

Uitkomsten onderzoek
strafmaat na ernstige
verkeersdelicten
Rechters blijken vaak milder
te straffen en roekeloosheid
wordt vrijwel nooit toegepast.
Belangrijkste aanbeveling: de
wet moet worden aangepast.

Met 16 locaties is de landelijke
uitrol van het Centrum
Seksueel Geweld een feit
Het CSG wordt een structurele
voorziening in ons land.

Steun maakt sterker
Focus op slachtoffers van
seksueel geweld, medische
incidenten en verkeersongevallen.

Eerste resultaten onderzoek
‘Victims in Modern Society’
(VICTIMS-project)
1,7 miljoen Nederlanders op
jaarbasis slachtoffer van een
misdrijf, ongeval of ramp.

Nieuwe wetgeving waarmee
roekeloos rijgedrag harder
wordt bestraft.

#MeToo
De impact van seksueel geweld
wordt onnavolgbaar duidelijk
door de #MeToo discussie.
Juist in die periode voeren
we de campagne ‘Als het jou
overkomt’. De impact van onze
campagne is enorm. We zien
een verdubbeling van het
aantal meldingen bij
het Centrum

Geopende vestigingen

Nog te openen vestigingen

Lancering SlachtofferWijzer.

Start pilot Casemanagement
Medische Incidenten in
7 deelnemende ziekenhuizen

Friesland

Groningen
Drenthe

Noord-Holland
Flevoland

Zuid-Holland

Zwolle

Twente

AmsterdamAmstelland

Rotterdam

Utrecht

Nijmegen

Zeeland
Brabant

Limburg
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IN DE TOEKOMST

Steun maakt sterker
Een jubileum is een moment om terug te blikken.
Om stil te staan bij de mijlpalen die bereikt zijn.
De mijlpalen werden niet bereikt zonder de
bijdrage en betrokkenheid van onze donateurs.
Dank daarvoor!
Een jubileum is ook een moment om vooruit
te kijken. Wat kan er beter? En wat verdient de
aandacht?
Steun maakt sterker
Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers behoefte hebben aan
meer sociale steun vanuit de eigen omgeving. Er is nog weinig
aandacht voor de rol van naasten. ‘Steun maakt sterker’ is
daarom ons thema voor 2019. De directe omgeving van het
slachtoffer wordt meer betrokken. Hoe groter de steun van
vrienden en familie, hoe beter slachtoffers leren omgaan
met wat hen is overkomen. Naasten van slachtoffers vinden
binnenkort op een speciale wesite informatie en handige tips
hoe slachtoffers daarbij te helpen.
Focus
Alle slachtoffers in Nederland hebben onze aandacht. Om echt
het verschil te maken, richten we ons de komende jaren op een
aantal specifieke groepen: slachtoffers van seksueel geweld,
slachtoffers van medische incidenten en slachtoffers van
verkeersongevallen. We bieden Noodhulp aan slachtoffers die
direct financiële hulp nodig hebben.
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SEKSUEEL GEWELD
In 2019 focussen we ons op de uitrol van een nieuw
project voor jonge slachtoffers van online seksueel
geweld en het opzetten van een bewustwordings- en
voorlichtingscampagne. Seksueel grensoverschrijdend
gedrag via digitale kanalen komt op grote schaal voor
onder jongeren. De gevolgen zijn voor kinderen en hun
ouders vaak niet te overzien. Fonds Slachtofferhulp
ontwikkelt een hulpprogramma dat zich richt op
psychisch, maatschappelijk en fysiek
herstel.

We ontwikkelen een hulpprogramma waarbij patiënten na een
medisch incident praktische en emotionele ondersteuning
krijgen of om de financiële schade door blijvend letsel of het
verlies van een gezinslid zo veel mogelijk te beperken.
Dit is nieuw, want er bestaat op dit moment nog geen 1-op-1
begeleiding voor deze slachtoffers. Momenteel worden
de eerste slachtoffers van zeven samenwerkende
ziekenhuizen begeleid door casemanagers. In 2020
hopen we de gespecialiseerde begeleiding in
het standaard hulpaanbod
te kunnen opnemen.

THEMA

MEDISCHE INCIDENTEN

FINANCIËLE NOOD
In
actie voor
slachtoffers
van

Slachtofferschap kan grote gevolgen
hebben voor jezelf en voor de mensen om je heen.
Maanden ziek thuis, te hoog opgelopen zorgkosten,
niet genoeg inkomen door het wegvallen van een
partner. Sommige slachtoffers kunnen dit niet opvangen
en komen zo ongewild ook nog eens in financiële
problemen. Die mensen helpen wij vanuit ons Pieter
van Vollenhoven Noodhulpfonds. Met geld of goederen
voor de meest noodzakelijke dingen. Iedere dag.
Boodschappen, kleding, een fiets om naar school te
kunnen, een bed om in te slapen. Met noodhulp kunnen
we vaak het verschil maken, waarmee slachtoffers de
draad van het leven weer kunnen oppakken.

VERKEERSONGEVALLEN
We investeren veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van
een nieuw hulpprogramma, speciaal voor de behandeling van
verkeersslachtoffers en nabestaanden. Een nieuwe therapievorm
en effectieve behandeling voor hun specifieke klachten en
complexe (rouw)problemen. Doel: het realiseren van een
landelijk netwerk van gespecialiseerde psychologen die deze
nieuwe behandeling kan geven.
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24 uur
per dag
multidisciplinaire
hulp
Sibel, slachtoffer van seksueel geweld en aankomend voorvechter van mensenrechten:


“De mensen van het Centrum Seksueel Geweld
stelden me steeds die ene vraag die niemand van
mijn familie me ooit vroeg: hoe gaat het met je?”
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SEKSUEELGEWELD
“Als je mijn verhaal wilt begrijpen, moet ik alles vertellen.” Sibel (19) straalt kracht en rust uit, terwijl
ze vertelt over de brute verkrachting, haar coming out, de zorg voor haar moeder, de breuk met haar
familie en de kilometerslange rusteloze treinreizen door Nederland. Het is moeilijk voor te stellen
dat al deze gebeurtenissen plaatsvonden in minder dan een jaar tijd. “Ik ben veel moeilijke obstakels
tegengekomen, maar ook mensen die het beste met me voor hadden.”
Ben je niet zwanger?
Dan hoef je niet naar de politie
Het was een warme dag in juli. Sibel
was net verhuisd en had nog één klusje
te doen. Een Ikea-kast moest in elkaar
worden gezet. Een vriend die ze nog
kende van familiebezoek naar Turkije,
wilde wel komen helpen. In haar eerste
eigen appartement werd Sibel bruut
verkracht door de vriend die ze als broer
beschouwde. “Het is erg. Heel erg wat er
gebeurd is. Maar het ergste van alles, was
hoe mijn familie er mee omging. Eerst
geloofden ze me niet. Dachten ze dat ik
het had uitgelokt. Victim blaming maakt
alles erger. Daarna was het: ‘Ben je niet
zwanger? Dan hoef je niet naar de politie.
Niemand hoeft het te weten.’ Ze vonden
het vooral erg dat de dader al getrouwd
was. Nu kon hij niet met mij trouwen,
om hun de schande te besparen. Ik denk
dat de reactie van mijn familie voor mijn
grootste trauma heeft gezorgd.”
Slecht boek
Die donkere dag in de warme juli maand
volgde op een moeizame periode die Sibel
doormaakte met haar Turks-Koerdische
familie. “Ik heb me altijd anders gevoeld.
Ons gezin was ook wel echt anders.
Mijn vader zat een gevangenisstraf uit
vanwege een breed in de media uitgemeten gijzelneming. Iedereen in de stad
kende het verhaal. Nadat hij zijn straf had
uitgezeten, is mijn vader als ongewenste
burger het land uit gezet. In die schaduw
groeide ik op. Mijn moeder was nog de
enige die ik vertrouwde. Ze heeft altijd
geprobeerd ondanks alles zo goed mogelijk voor ons te zorgen, maar wel volgens
de normen en waarden die zij zelf had
meegekregen. Emoties bijvoorbeeld houd
je voor jezelf. Schaamte en schande moet
je kosten wat het kost zien te voorkomen.
Dat ik gevoelens heb voor meisjes, heb ik
dan ook lang moeten wegstoppen. Toen ik

er uiteindelijk voor uit durfde te komen,
moest ik aan de woede van mijn familie
ontsnappen. Ik vond ver van mijn geboorteplaats een leuke kamer, waar ik een
nieuwe start wilde maken. Niet veel later
werd ik hier verkracht.” Sibel is even stil
voordat ze verder gaat. “Soms lijkt het
wel of ik in een slecht boek terecht ben
gekomen. Maar steeds vaker denk ik
dat de verkrachting en alles daarna me
heeft geholpen om te accepteren dat ik
een atheïst en lesbisch ben. Het was de
ongelofelijke reactie van mijn familie,
waardoor ik inzag dat ik met hen moest
breken en dit keer voor mijzelf moest
kiezen.”
Op de vlucht
Een vriendin die haar letsels van de
verkrachting zag, bracht Sibel in contact
met haar zus die advocate is. Zij gaf Sibel
het laatste duwtje in de rug om toch,
tegen de wil van haar familie in, aangifte
te doen. “De agenten die mij verhoorden,
zagen meteen dat ik geen enkele emotie
toonde. ‘Dit is niet goed’ zeiden ze. ‘Als
je nu al je emoties wegstopt, gaat het in
de toekomst alleen maar slechter met
je.’ En dat was ook zo. Nergens voelde
ik me meer veilig. Het liefste pakte ik de
trein en reisde kriskras door Nederland.
Zo ontvluchtte ik mijn problemen en de
stemmen in mijn hoofd. Een dieptepunt
maakte ik mee bij mijn oudere zus thuis
op de bank. Ik werd wakker en kon me
niet meer bewegen, nauwelijks praten.
Alles in mijn lichaam was verkrampt.
Alsof de pijn me had ingehaald.”
Houvast
Sibel’s houvast tot op de dag van vandaag
zijn haar advocate, met ze wie bevriend is
geraakt, en de mensen van het Centrum
Seksueel Geweld (CSG), waarmee ze na
de aangifte in contact kwam. “Ze boden
me eerste hulp na de verkrachting en

daarna, toen het bergafwaarts met me
ging, EMDR-therapie en andere psychische hulp. En ze stelden steeds die
ene vraag die niemand van mijn familie
me ooit heeft gesteld: ‘hoe gaat het met
je?’ Alleen dat al gaf me het gevoel er
niet alleen voor te staan. Daar ben ik
ze enorm dankbaar voor. Nu is het aan
mij de beurt om anderen te helpen. Als
ervaringsdeskundige ga ik samenwerken
met hulpverleners. Ook wil ik meedoen
aan sportevenementen en zo sponsorgeld ophalen voor het onmisbare werk
van het CSG.”
Anders kijken
“Wat mij heeft geholpen om door te gaan
met mijn leven, was om anders te kijken,
niet voor problemen weglopen. Ik heb
geleerd dat het ertoe doet wat ik vind en
dat ik mag zijn wie ik ben. Mijn droom
is om later als rechter mensenrechten
te bewaken. Hoe gek het ook klinkt, een
verkrachting betekent niet het einde van
de wereld. Je bepaalt zelf hoe je er mee
om gaat. Wel heb je hulp nodig, zoals
ik die kreeg van de specialisten van het
CSG en mijn advocate.”

Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld
(CSG) heeft met 16 locaties een
landelijk dekkend netwerk met
multidisciplinaire teams van
artsen, verpleegkundigen, politie,
psychologen, maatschappelijk
werkers en seksuologen. Samen
bieden zij acute slachtoffers van
aanranding en verkrachting specialistische hulp. Het CSG is tot stand
gekomen met steun en financiering
van Fonds Slachtofferhulp.
Voor meer informatie zie
www.centrumseksueelgeweld.nl
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“Als ik al dat leed zie, dan wil ik iets doen”
Mevrouw Van de Haar (1921 – 2018)
Zelf werd mevrouw Van de Haar ooit slachtoffer
van een woninginbraak, nadat ze thuis kwam van
een verjaardagsfeest. “Waarschijnlijk werden de
inbrekers gestoord, want sommige waardevolle
spullen waren er nog. De politie vroeg het wel,
maar slachtofferhulp was voor mij niet nodig.
Eigenlijk waren de buren meer overstuur. Heel de
galerij bracht extra sloten aan, behalve ik.” Maar
dat betekende niet dat zij het belang er niet van
inzag. “Iedereen reageert anders in zo’n situatie
en behalve emotionele hulp, is ook een goede
advocaat van belang”, gaf mevrouw Van de Haar
ons vijf jaar geleden aan.
In de hoek gedrukt
Het viel mevrouw Van de Haar tijdens haar leven
op dat daders aan alle kanten worden geholpen,
terwijl slachtoffers in een hoek worden gedrukt.
“Dan hebben ze al ellende en krijgen ze ook dat
nog. Soms krijgen ze zelfs de schuld. Daar kan ik
gewoon kwaad om worden.” Daar wilde mevrouw

Van de Haar zich voor inzetten. Samen met Fonds Slachtofferhulp.
En op een speciale manier.
Vandaag zorgen voor de slachtoffers van morgen
Dat is wat mevrouw Van de Haar heeft gedaan met haar
nalatenschap. Naast familie, wilde ze ook een goed doel gedenken
in haar testament. “Ik heb bewust voor Fonds Slachtofferhulp
gekozen, omdat jullie relatief klein zijn en ik hiermee echt het
verschil kan maken.”
Bent uw benieuwd wat u persoonlijk voor slachtoffers kunt
realiseren met uw nalatenschap?
Het zou geweldig zijn als ook u bij het opmaken van uw testament
aan Fonds Slachtofferhulp wilt denken. Want ook in de toekomst,
zullen er slachtoffers zijn die onze steun verdienen.
Wilt u meer informatie over het onderwerp nalaten? Of wilt u
meer weten over nalaten aan Fonds Slachtofferhulp?
Vraag onze gratis brochure ‘Nalaten’ aan via donateurskaart nr. 3.
Of neem geheel vrijblijvend contact op met Kirsten Snel via
070 – 363 5936 als u vragen of wensen heeft.

Publicatie MH17 bundel:
wat zijn de lessen voor de toekomst?
en nabestaanden van rampen kunnen rekenen op goede
opvang en gespecialiseerde vervolghulp.

Het is 17 juli 2014 als het vliegtuig met vluchtnummer
MH17 neerstort in Oekraïne. Bij de vliegramp verloren
honderden mensen hun partner, kind, vader, moeder,
broer of zus. Maar het verlies reikt verder: naar mensen
die een goede vriend, collega of buurvrouw verloren.
Een ramp heeft impact op de hele maatschappij. Fonds
Slachtofferhulp heeft de onderzoeksbundel genaamd ‘In
mijn leven is iets kapot’ gepubliceerd. De bundel moet
er voor zorgen dat (mogelijke) toekomstige slachtoffers
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Waaruit bestaat de MH17 bundel?
De gebundelde kennis in dit boek is verkregen uit een
tweetal studies. In het deelonderzoek ‘Lessen voor
de Toekomst’ is geanalyseerd hoe nabestaanden zijn
opgevangen en geholpen, hoe zij alle hulp en aandacht na
de MH17-ramp hebben ervaren en hoe het met hun mentale
gezondheid en functioneren ging. Dit onderzoek werd geleid
door prof. dr. Peter van der Velden.
De studie is gelijktijdig uitgevoerd met het deelonderzoek
‘Rouw na MH17’ van prof. dr. Jos de Keijser. In dit onderzoek
is ook direct hulp verleend aan de hand van een nieuwe en
bewezen effectieve rouw- en traumatherapie.
Het is een kleine maar impactvolle bundel geworden, waarin
de uitkomst op een toegankelijke en begrijpelijke manier zijn
opgeschreven. Ondersteund door citaten van nabestaanden,
hulpverleners en andere direct betrokkenen.
Bestel de onderzoeksbundel
Bent u benieuwd naar de bevindingen uit de onderzoeken
van prof. dr. Peter van der Velden en prof. dr. Jos de Keijser?
Download de complete MH17 onderzoeksbundel via onze
website www.fondsslachtofferhulp.nl of gebruik de speciale
donateurskaart nr. 3 om het boekje thuisgestuurd te krijgen.

Roep om hogere straffen na
ernstig verkeersdelict gehoord
Fonds Slachtofferhulp pleit al lange tijd voor verbeterde
wetgeving en nu is gebleken dat onze inspanningen resultaat
hebben geboekt. Een belangrijke mijlpaal komt in zicht!
Zodra ook de Eerste Kamer goedkeuring geeft, treedt deze
wet hopelijk per 1 januari 2020 in werking. Hiermee kan
meer recht worden gedaan aan het enorme leed van verkeersslachtoffers en nabestaanden.
Huidige straffen zorgden voor veel onbegrip
In deze nieuwe wet zijn de meeste adviezen en aanbevelingen uit ons onderzoek ‘Strafmaat verkeer’ overgenomen.
Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, zegt
hierover: “Voor verkeersslachtoffers en nabestaanden,
maar eigenlijk voor ons allemaal, is het niet te verteren dat
roekeloos rijgedrag door de rechter nu nog vrijwel nooit
bewezen wordt verklaard, terwijl er sprake was van een
ernstig en verwijtbaar verkeersmisdrijf waarbij slachtoffers
vielen. Dit heeft de afgelopen jaren veel losgemaakt in de
samenleving en zorgde voor veel onbegrip. We zijn dan ook
blij dat de Minister druk achter deze wet heeft gezet en onze
adviezen daarin heeft meegenomen. Met de stemming in de
Tweede Kamer komt een mijlpaal in zicht waarmee eindelijk
gehoor wordt gegeven aan de roep van verkeerslachtoffers
en nabestaanden om meer erkenning.”

Eind juni heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met
het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag, van minister
Grapperhaus. Met de aanscherping van deze wet kunnen
bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het
verkeer, straks zwaarder worden bestraft.

Nieuwe wet zorgt voor duidelijkere omschrijving van het
begrip roekeloosheid
In de nieuwe wet is het begrip ‘roekeloosheid’, aan de hand
van verschillende gedragingen, op ons verzoek duidelijker
omschreven. Hiermee kan het interpretatieverschil worden
verkleind en de mogelijkheid worden vergroot om roekeloze rijders te vervolgen. Bovendien kan hiermee straks ook
zeer gevaarlijk rijgedrag, waarbij er geen slachtoffers zijn
gemaakt, zwaarder worden bestraft. Dit werkt ook door in
hogere straffen voor veelplegers in het verkeer.

Naasten helpen slachtoffers vooruit
Hoe geef je steun en erkenning?
Het leven van mensen die een schokkende gebeurtenis
meemaken hoeft niet gekenmerkt te worden door
slachtofferschap. Met steun en erkenning door de
omgeving kunnen zij een veranderd leven weer zo veel
mogelijk oppakken. En mogelijk krachtiger dan ooit in
het leven te staan. Iemand steunen die een traumatische
gebeurtenis heeft meegemaakt, is niet eenvoudig. Om

ervoor te zorgen dat slachtoffers tóch kunnen rekenen
op de steun die zij verdienen, zijn wij druk bezig met de
ontwikkeling van een website speciaal voor naasten van
slachtoffers. Op deze website vindt u straks informatie en
laagdrempelige tips. Alle informatie is ontwikkeld op basis
van onze eigen expertise, de kennis van deskundigen en
de ervaring van slachtoffers en nabestaanden.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
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MEDISCHE INCIDENTEN
“Mam, kom snel. Er is iets met papa”
Het is de zomer van 2018. Meneer
en mevrouw Vermeulen staan zoals
gewoonlijk op de camping op de Veluwe.
De dochter en kleinkinderen van het
echtpaar zijn er ook. Meneer Vermeulen
geeft aan het warm te vinden en zoekt
de schaduw op. Op het moment dat hij
onder de luifel zit, valt hij weg. Zijn ogen
beginnen te rollen. De dochter van meneer
en mevrouw Vermeulen ziet het gebeuren
en roept haar moeder: ‘Mam, kom snel. Er
is iets met papa’. Meneer Vermeulen komt
gelukkig direct bij en maakt een grapje: ‘Ik
doe mijn ogen open en zie allemaal mooie
vrouwen om me heen!’
“Mijn man was 69 en had nooit eerder
gezondheidsklachten gehad. Ik dacht
dat het door de warmte kwam, maar heb
direct de huisarts gebeld. Die wilde dat
er voor de zekerheid bloed geprikt werd.
We werden die avond nog gebeld door het
ziekenhuis. Ze hadden iets gevonden dat
verder onderzocht moest worden. We zijn
naar het ziekenhuis gereden en ik vroeg
mijn man nog: ‘Ben je niet bang voor wat
ze gaan vinden?’ ‘Welnee’, zei hij.”
“Ik zie je zo, na de scan”
“Mijn man is in het ziekenhuis
onderzocht, hij bleek een longembolie
te hebben. Hij kreeg hier medicijnen
voor en moest in het ziekenhuis blijven.
Ik ben kleding en een tandenborstel
gaan halen en ben de volgende ochtend
teruggekeerd. Toen ik op de afdeling
aankwam reden ze mijn man weg om
een scan van zijn hoofd te maken. Hij had
een hersenbloeding gehad. Hij keek me
aan en ik heb hem nog gedag gezegd.
Ik zei: ‘Ik zie je zo, na de scan’. Toen hij
bovenkwam was hij in coma. Hij had er
nog een hersenbloeding overheen gehad.
Ik kreeg op dat moment te horen dat mijn
man zou overlijden. En dat dit geen drie
maanden zou duren, maar tussen nu en
een paar uur. Hij is diezelfde middag om
15:00 uur overleden.”
“Ik zie dat de arts ook slachtoffer is”
“Nog voordat mijn man overleed is mij
verteld dat hij een verkeerde dosis van
een nieuw medicijn toegediend heeft
gekregen. Op dat moment ging het langs
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me heen. Maar ik zie nu dat de arts ook
slachtoffer is. Hij gaf les aan aankomende
artsen en had kort daarvoor tegen zijn
leerlingen gezegd: ‘Fouten maken is
het ergste wat je kunt doen. Ik heb
gelukkig nog geen fout gemaakt waar
een mensenleven mee gemoeid is.’ Hij
vertelde mij: ‘Nu sta ik vlak voor mijn
pensioen en gebeurt het me toch.’ Ik ben
ervan overtuigd dat de arts altijd de beste
bedoelingen heeft gehad.”
“Het ziekenhuis wees mij op het
casemanagement”
“Door het ziekenhuis werd ik
geattendeerd op het casemanagement
medische incidenten van Fonds
Slachtofferhulp. De hulp van
casemanager Ineke Verschure kwam op
het juiste moment. Het was al heel vroeg
in het proces. Ineke en ik hadden meteen
een klik. Zij was een ondersteuning in
alles wat er geregeld moest worden.
Ze is mee geweest naar gesprekken in
het ziekenhuis, onderhield het contact
met de klachtenfunctionaris en heeft
mij geadviseerd over het traject met
de advocaat en de verzekering. Het
juridische traject is niet zaligmakend en
frustrerend. De ondersteuning van Ineke
is ook hierin fijn geweest. Ook vond ik
het prettig om dingen zelf te doen. Dat is
een stukje verwerking en bezig blijven.
Op momenten dat ik er geen energie voor
had, was Ineke er. Als ik had gewild, had
ik alles uit handen kunnen geven.”
“De persoonlijke ondersteuning heb ik
als meest waardevol ervaren”
Mevrouw Vermeulen vertelt met een
lichte lach op haar gezicht over de
ondersteuning door casemanager, Ineke:
“Ineke staat als hulpverlener dichtbij mij.
De wetenschap dat ik altijd kan bellen
of op Ineke terug kan vallen, is heel
belangrijk. Als meest waardevol heb ik
de gesprekken hier thuis ervaren. De
persoonlijke ondersteuning. Het feit dat er
iemand is die oprecht betrokken is bij het
leed dat je doormaakt. Ik denk dat dit heel
waardevol en noodzakelijk is. Er komt zo
veel op je af: praktisch en emotioneel.
De ondersteuning van een casemanager
ontzorgt enorm.”

“Nu komt er een hele zware tijd aan”
“Nu, een jaar na dato, begint het verdriet
in zijn volle hevigheid te komen. Ik
voel het soms lichamelijk: alles doet
pijn. Ik ben nog aan het begin van het
verwerkingsproces. Eind juli 2019
zouden we vijftig jaar getrouwd zijn.
We wilden met mijn kinderen, aanhang
en kleinkinderen lekker weg. We gaan
nog steeds weg, maar zonder Ton. Op 7
augustus wordt het helemaal zwaar, dan
is het precies een jaar geleden.
In welk ziekenhuis je ook komt, er
worden fouten gemaakt. Die mogen niet
in de doofpot gestopt worden, daar moet
van geleerd worden. Starre houdingen
moeten verdwijnen en er moet accuraat
worden omgegaan met mensen die zoiets
ernstigs meemaken. Het feit dat het
casemanagement is aangeboden, heb ik
ervaren als een eerste stap in de goede
richting. Ik hoop dat mensen die iets
soortgelijks meemaken de ondersteuning
van een casemanager krijgen, zoals ik die
heb gehad.”

Over casemanagement
medische incidenten
Het is september 2018 wanneer
Fonds Slachtofferhulp start met de
pilot casemanagement medische
incidenten. Inmiddels hebben 7
ziekenhuizen zich aangesloten bij
het project. In deze ziekenhuizen
krijgen gedupeerde patiënten en
nabestaanden van een medisch
incident ondersteuning door een
casemanager aangeboden. Uit
onderzoek blijkt dat patiënten en
nabestaanden na een medisch
incident behoefte hebben
aan langdurige professionele
ondersteuning op praktisch,
juridisch en psychosociaal vlak.
Ondersteuning die aanvullend is aan
wat een ziekenhuis voor de patiënt
kan betekenen en die doorloopt
wanneer de patiënt het ziekenhuis
verlaat. Kijk voor meer informatie
op www.fondsslachtofferhulp.nl.

THEMA
Mevrouw Vermeulen

“Ik denk dat casemanagement voor
veel slachtoffers noodzakelijk is”
Oprechte
ondersteuning

In de zomer van 2018 overlijdt Ton Vermeulen, de man van Bets Vermeulen als gevolg van een medische
fout. Meneer en mevrouw Vermeulen zouden dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. Via Fonds Slachtofferhulp
heeft mevrouw Vermeulen de ondersteuning van een professioneel casemanager gekregen. “In welk
ziekenhuis je ook komt, er worden fouten gemaakt. Het feit dat ik casemanagement aangeboden heb
gekregen, ervaar ik als een eerste stap in de goede richting.”
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Wij ontvingen de laatste maanden veel
hartverwarmende felicitaties. Zonder uw
steun zouden wij ons werk voor slachtoffers
niet kunnen doen. Wij danken u hier dan
ook heel hartelijk voor!
Geweldig hoe
het Fonds in 30 jaar de
positie van
slachtoffers sterk heeft
verbeterd. Van harte en
nog vele jaren!
Frits van Bruggen,
ANWB

Gefeliciteerd
met dit prachtige
jubileum namens Duinrell. Dat jullie nog veel
moois mogen doen!
Philip van Zuylen van
Nijvelt, Duinrell

De beste hulp
bieden aan slachtoffers van
een misdrijf, ongeval of calamiteit, dat doen jullie al 30 jaar op
onnavolgbare wijze. Wij zijn er trots op
dat wij samen het verschil maken door
een slachtoffer te helpen op het moment
dat het ertoe doet. Wij feliciteren jullie van
harte met deze mooie mijlpaal en zien
uit naar de volgende 30 jaar hulp aan
slachtoffers!
Richard Weurding,
Verbond van
Verzekeraars
Respect
voor alle mensen én
zeker voor de toppers
van Fonds Slachtofferhulp!
Proficiat!
Hans Heikoo,
Zorg Diensten Groep

Have a
safe journey.
Het is onze missie
om mensen te
beschermen die
onderweg zijn.
Herman Odijk,
Saferoad

De Koos Konijn Foundation, een initiatief van
Roompot Vakanties, feliciteert
Fonds Slachtofferhulp met het
30-jarige bestaan van het fonds.
Laten we er samen voor zorgen
dat nog meer gezinnen samen
kunnen genieten.

Het leven is
eigenlijk net als
fietsen. Als je denkt
dat er geen wind is, dan
heb je hem meestal
behoorlijk mee.
Sten van der Harm,
Accell

We can’t help
everyone but everyone can
help someone
– Ronald Reagan.
Met trots dragen we een steentje
bij aan het belangrijke werk van
Fonds Slachtofferhulp.
Gefeliciteerd met jullie jubileum!

Het Fonds is voor
Vinites erg belangrijk.
We tonen met onze rol als
sponsor aan dat we ons verbonden voelen met slachtoffers van
misdrijven en ongevallen en geven zo
support aan een groep binnen onze
samenleving die niet altijd even
makkelijk de zorg en aandacht
krijgt die zij verdient.
Henrico van Lammeren,
Vinites

Rolf Lauret,
AutoBinck
Group
Bij Zeeman zijn
we blij een steentje
bij te kunnen dragen, en
we feliciteren Fonds
Slachtofferhulp met
het 30-jarig bestaan.
Caroline van Turennout,
Zeeman

Pearle, al 60
Slachtoffers
jaar dé oogexpert,
helpen willen we toch
feliciteert het noodallemaal? Wij doen dat door het
fonds met het
team van Fonds Slachtofferhulp te
30 jarig jubileum!
ondersteunen met haar belangrijke
Cyntia Nieuwenhuize,
Monique van den Hoed,
werk. Want zij maken het verschil met
Roompot vakanties
Grandvision
hun gedrevenheid, energie en doorzetBenelux
tingsvermogen. Ieder dag weer. Voor ons
is het inspirerend en een genoegen deze
Ik vind het
bescheiden rol te mogen vervullen.
Hiep hiep
belangrijk dat er
hoera! Fonds
Peter van Keulen,
voor slachtoffers in ons land
Slachtofferhulp bestaat
Public Matters
aandacht is en dat zij goed worden
30 jaar! Van harte gefelicigeholpen. Daar moeten wij als samenteerd namens Spanninga, al
leving ook aan bijdragen. Veel succes nog
Graag
20 jaar trotse sponsor van
met jullie programma’s voor Slachtoffers.
ondersteunen wij
deze mooie stichting.
Jullie hebben al veel voor elkaar gekregen en
jullie bij de belangrijke
gaan ongetwijfeld door om de positie van en
Feike Spanninga,
maatschappelijke functie
hulp aan slachtoffers verder te verbeteren.
Spanninga
die jullie vervullen. Nog
Ik wens jullie nog vele jaren van passie
vele jaren!
voor jullie werk en ik blijf natuurlijk

Iets wat
je niet wil worden
of zijn is slachtoffer. Toen
ik het in mijn pubertijd werd
door een onbezonnen zoektocht
naar snelheid “die uiteindelijk mijn
leven juist heeft vertraagd’ waren de
problemen voor mijn ouders en mij
moeilijk. Voor ons was er toen geen
fonds maar met een dergelijk ongeluk heb je dat toch echt wel nodig.

donateur.
Marc Degen, donateur
sinds 2001

Ralph Groenendaal,
Nodr Nobralux

Het Fonds is uitgegroeid tot een professionele
goede doelen stichting met
veel expertise in huis voor hulp aan
slachtoffers op welk gebied dan ook.
Vanuit een goed initiatief klein gestart
voor verkeersslachtoffers en/of nabestaanden door prof. mr. Pieter van Vollenhoven
en nu een vraagbaak plus steun voor
allen die er een beroep op doen. Gefeliciteerd en succes voor de toekomst.

Samen met Fonds
Slachtofferhulp bereiken
Fonds
we de juiste doelgroep.
Slachtofferhulp,
Proficiat met jullie jubileum.
gefeliciteerd met het beOp naar meer impactvolle
halen van deze zeer belangcampagnes om de
rijke mijlpaal. Wij zijn heel trots
bewustwording
om als IT partner en sponsor
te vergroten!
deel uit te mogen maken van
Els Wijnstekers,
jullie missie. Ga vooral zo door
Pieter Wim Tollenaar,
Carat
en op naar de volgende 30!
donateur sinds 2009
SlachtofferRik Peters,
hulp helpt!
Datamex
Heel hartelijk gefeVan harte
liciteerd met het 30 jaar
proficiat.
bestaan. Ik heb 6,5 jaar samenDirk Lips,
Wij zijn ontzettend
gewerkt met het Fonds. Altijd op de
Libéma
blij
dat
wij
eraan
mogen
bres voor slachtoffers in het bedenken
bijdragen
dat
slachtoffers
van nieuwe en betere vormen van ondertijdens een dagje uit alles even
steuning en belangenbehartiging, creatief
Slachtoffer
los kunnen laten en kunnen
en effectief. Onvermoeibaar en vasthoudend.
worden? Daarin heb
genieten van het leven.
Een mooie organisatie die het verdient
je geen keus!
Van harte gefeliciteerd
gesteund te worden.
Donateur worden?
met het 30 jarig jubileum!
Die keus heb je wel!
Harry Crielaars, oud voorzitter Raad
Taco Rietveld,
van Bestuur Slachtofferhulp
Anonieme donateur,
Dolfinarium
Nederland en donateur sinds
sinds 2004
2018

Monique Mooijekind- Captijn,
donateur sinds 2002
Al 30
jaar slachtoffers
steunen. Want op de
overheid kunnen zij niet leunen. Nee, de daders…daar wordt
vaak meer aandacht aan besteed.
Voor de slachtoffers is dat soms
heel wreed. Daarom gefeliciteerd
met dit jubileum. Ga door met dit
belangrijke werk.
Mevrouw R. de Witte,
donateur sinds vele
jaren

