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Slachtoffers seksueel geweld

Slachtoffers huiselijk geweld
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Ontvangen zorg

• 86% meldt zich < 72 uur
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Ervaringen van slachtoffers
• 27 interviews
• Cijfer: 8.3
• Tevreden over:
• Attitude hulpverlening
‘’Ze [SEH‐arts] was gewoon heel kalm, betrouwbaar, ze had geen haast. Ik
had echt het gevoel dat ik mijn verhaal kon doen’’
• Nazorg
“En het is zo fijn als je bij iemand zit voor wie dit niet nieuw is, die blijft
zitten, ook niet omvalt, die professioneel dingen weet van het proces
waar ik doorheen ga ‐ van ‘daar ga je doorheen, en het hoort erbij en
het is niet raar’”.

Behoeftes van slachtoffer
• Veiligheid en controle
“Zij gingen met mij kijken: wat heb je nodig, en dit kunnen we je bieden. En ik
had het idee, ondanks dat ik maar keuze had tussen twee of drie dingen,
dat ik toch een keuze had”.
• Erkenning (ivm ontkenning en schuldgevoel)
“Mijn redding was dat ze [hulpverlener] mij erkent heeft en dat ze alle geduld
heeft gehad dat ik het [event] opschreef om het zelf te erkennen. Mensen
van buiten die het erkennen, helpen mij om het zelf te erkennen.”
• Continuïteit van zorg en sociale steun ivm wisselende copingsstijlen

Conclusie
• Slachtoffers behoren vaak tot kwetsbare groep
• Meeste slachtoffers maken gebruik van de vier pijlers:
medische, juridische, forensische en psychosociale nazorg
< 72uur
• Slachtoffers zijn tevreden over geleverde zorg
• Altijd ruimte voor verbetering!
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