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DE MEESTEN
VAN ONS ZIJN
SLACHTOFFER
(GEWEEST)

Gedurende hun leven hebben ruim zes op de tien senioren te maken gehad
met een of meer ingrijpende gebeurtenissen, van diefstal thuis tot brand
of seksueel misbruik. Vrijwel alle slachtoffers (96%) hadden daarna last van
klachten. Sommigen nog steeds. In dit KBO-PCOB-onderzoek vertellen 1.460
Nederlandse senioren hoe het is om slachtoffer te zijn en hoe zij de hulp
ervoeren. En ook hoe ze zelf anderen hielpen na een ingrijpende gebeurtenis.
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Inbraak en diefstal kwamen het
meeste voor bij senioren. Ongeveer
een kwart (26%) is daar weleens
slachtoffer van geweest. Nog eens
23% heeft weleens een verkeersongeval gehad. Een beroving buitenshuis is 14% overkomen. En 8% van
de senioren is weleens opgelicht
via internet. 7% is zelf slachtoffer
geweest van brand en 6% is in de
jeugd seksueel misbruikt. Ingrijpende gebeurtenissen die bij vrijwel alle
slachtoffers (96%) klachten gaven,
zoals spanning, sufheid en hoofdpijn
(36%), ermee bezig blijven (36%),
nachtmerries (15%), op de hoede zijn
en snel schrikken (15%), vermoeidheid en slecht slapen (13%), jezelf
sociaal terugtrekken of afsluiten van
anderen (11%), verlies van geduld
en concentratie en prikkelbaar of
vergeetachtig zijn (11%).

Wel of geen hulp
Slachtoffers van seksueel misbruik tijdens de jeugd (89%) en van
aanranding of verkrachting (80%)
hadden het meeste last van klachten. Van de seksueel misbruikslachtoffers voelen bijna vier op de tien
zich ook nu – na al die jaren – nog
steeds slachtoffer. Deze twee groepen kregen ook de minste hulp na
de ingrijpende gebeurtenis: slechts
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MEVROUW
A. UIT
VLISSINGEN (71):

30% kreeg hulp. De slachtoffers van
brand konden rekenen op de meeste hulp: driekwart kreeg hulp van
naasten en van instanties. Daarna
ging de meeste hulp vanuit naasten
en instanties vooral uit naar mensen die te maken hadden met een
poging tot zelfdoding (69%),verkeersongeval (64%), diefstal buitenshuis zoals op straat (59%),
huiselijk geweld (58%), diefstal thuis
al dan niet met inbraak (54%) en
psychische mishandeling (53%).

‘ZO ONBEVANGEN,
WORD IK NOOIT MEER’

Ik zou het nu anders doen
Ruim acht op de tien slachtoffers
ondernamen zelf actie, vooral na
inbraak en diefstal thuis (92%) of
buiten (77%) en aanranding en
verkrachting (67%). Zo deden bijna
negen op de tien slachtoffers van
diefstal thuis en bijna zeven op de
tien slachtoffers van aanranding of
verkrachting aangifte bij de politie.
Terugkijkend zeggen vooral de
slachtoffers van aanranding of verkrachting (73%) en de slachtoffers
van seksueel misbruik tijdens hun
jeugd (63%) dat ze zaken nu anders
zouden doen:
‘Ik zou naar de politie gaan en niet
naar de kloosteroverste’;
‘Ik zou gelijk mijn ouders inlichten’;
‘Ik zou eerder aan de bel trekken’;
‘Ik zou gelijk hulp zoeken’ en
‘Ik zou toch naar de politie gaan’.

Dingen die we doen om
te helpen
Na een ingrijpende gebeurtenis
komt er vaak hulp vanuit de naaste
omgeving of van instanties, zoals
Slachtofferhulp Nederland, de politie, de huisarts, een maatschappelijk
werker of psycholoog. Drie op de
tien senioren hebben zelf weleens
iemand geholpen die ergens slachtoffer van werd, zoals een vriend of
bekende (28%), een geheel onbekende (26%), een van hun kinderen
(9%), een buur (9%) en een ander
familielid (9%). Die hulp bestond
vooral uit praten, hulp bij (administratieve) afwikkeling en het langere
tijd in de gaten houden van het
slachtoffer. Ook hielpen ze met de
aangifte, schakelden ze hulpinstanties in zoals Slachtofferhulp Nederland of deden ze iets anders zoals
als praatpaal fungeren, de begrafenis helpen regelen, iemand veel te
logeren vragen, jarenlang contact
houden, de politie bellen, naar een
blijf-van-mijn-lijf-huis brengen, volwassen mensen (die al rollebollend
over straat gaan) uit elkaar halen,
mensen weer bij zinnen brengen,
eten koken of boodschappen doen.

‘Eind vorig jaar ben ik in een hotel door een andere hotelgast in elkaar geslagen. Ik verbleef daar
omdat ik, na een rouwdienst van mijn overleden
zwager, niet alleen in het donker naar huis wilde
rijden. De ‘aanvaller’ trapte uit het niets mijn hoteldeur in, schudde mij door elkaar, scheurde mijn
vest kapot en stompte mij een paar keer midden
in mijn gezicht. Dit alles in fracties van seconden.
Ik was volkomen weerloos. Het ging zo snel en
onverwacht. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Ik
vluchtte het toilet in en had de tegenwoordigheid
van geest om 112 te bellen. Ik bleek niet het enige
slachtoffer. Een andere mannelijke hotelgast was
ook behoorlijk in elkaar geslagen en er was grote
schade aan het hotel. De politie ving me op. Zij
gaven aan wat ik moest doen, nuchter maar duidelijk. Dat had ik toen even nodig, want ik was totaal
uit het veld geslagen. Vanwege sporenonderzoek
mocht ik niet meer in mijn kamer. De medewerkers
van het hotel vingen me erg goed op. Mijn man en
zoon kwamen mij ophalen. Ik heb veel steun gehad
aan het luisterend oor van mijn familie. Mijn zoon
adviseerde me om Slachtofferhulp te bellen. Ik ben
vrij nuchter, maar ik ben blij dat ik toch naar hem
geluisterd heb. Want zonder hun hulp had ik nooit
de aangifte goed kunnen doen. De dader heeft
uiteindelijk 12 maanden gekregen. Dat voelt als
een kleine genoegdoening. Lichamelijk heb ik er
gelukkig ‘slechts’’ vier losse voortanden aan overgehouden. Maar zo onbevangen als ik was, word
ik nooit meer. Ik vind het heel erg dat deze dader
‘wantrouwen’ in anderen bij mij heeft veroorzaakt.’

HULP VOOR HELPERS
Als iemand in uw omgeving slachtoffer wordt, kunt u
veel betekenen door er gewoon voor de ander te zijn.
Maar als helper kunt u ook voor allerlei vragen komen
te staan. Reageer ik wel goed? Hoe doen anderen dit
eigenlijk? Hoe houd ik mijn grenzen in de gaten?
Slachtofferhulp Nederland heeft een website met handige checklists, filmpjes en praktische tips voor helpers.
Ga naar www.slachtofferhulp.nl/voordehelpers
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Hulp geven doet
goed
In de meeste gevallen komt de hulp
van naasten goed
terecht. Volgens
ruim negen op de
tien hulpverleners
heeft hun hulp het
slachtoffer geholpen. Volgens drie op
de tien heeft het de
relatie tussen hen en
het slachtoffer goed gedaan,
met meer vertrouwen en openheid
en meer waardering voor elkaar.
Hulp geven aan iemand doet je ook
zelf goed: zes op de tien hulpverleners gaf het voldoening en 15% zegt
dat het erg prettig was om te doen.
Ze zeggen hierover:
‘Ik vond het heel ingrijpend maar
ook bijzonder. Zou het zo weer
doen’;
‘Door deze ervaring ben ik dichter
bij mijzelf gekomen’;
‘Als hulpverlener ga je niet voor eigen gewin doch om hulp te verlenen
aan iemand die je nodig heeft op dat
moment, daarna gaat ieder zijn eigen weg doch de vriendschap blijft’;
‘Blij dat ik wat hulp kon bieden
terwijl anderen het lieten afweten.’

ZET IN UW AGENDA!
Op 10 november van 10 tot 11
uur organiseert KBO-PCOB
samen met Slachtofferhulp Nederland een webinar over hulp
voor slachtoffers. Zowel hulp
krijgen als hulp geven komt aan
bod. We houden u op de hoogte.

32

Magazine van KBO-PCOB september 2021

OVER HET ONDERZOEK

Spanning en grote druk

Het onderzoek is in opdracht van KBO-PCOB uitgevoerd door het Nationaal Seniorenpanel van eind
juni tot midden juli 2021 onder 1.460 Nederlandse
senioren, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.
Er is hierbij gebruik gemaakt van online interviews.

Maar er is ook een andere kant. Bij
7% van de hulpverleners heeft het
hele proces veel spanning opgeleverd, 6% zegt dat het een grote druk
op hen heeft gelegd, 1% zou het
nooit weer doen en nog eens 1% is
er zélf door in de problemen gekomen. Thea (68) legt uit: ‘Mijn oudste zoon heeft diverse malen een
poging tot zelfdoding ondernomen,
echter zonder succes. Iedere keer
na een dergelijke poging ga ik toch
maar het gesprek weer aan, hoe
moeilijk ook.’
Drie op de tien hulpverleners liepen
tegen problemen aan uiteenlopend
van praktische zaken (15%), administratieve problemen (6%) en kwesties
tussen hen en het slachtoffer (4%).
Sandra (62): ‘Ik heb geprobeerd
zoveel mogelijk beschikbaar te zijn
voor mijn dochter en haar gezin.
Maar daardoor kwam mijn eigen
agenda nogal eens klem.’

SAMMIE
STEVENS*(61):
‘DANKBAAR DAT HIJ HET
TOEN SERIEUS NAM’
‘Mijn dochter heeft een hele lieve hond, Mackaya. Ik
paste geregeld op hem als zij aan het werk was. Drie
jaar geleden werd hij tijdens het uitlaten ineens gegrepen door een pitbull. Ik zag meteen dat het mis
was. De kaken van de pitbull leken op slot en het
lukte me niet om onze hond te helpen. Ik voelde me
enorm machteloos. Het gejammer ging door merg
en been. Pas na lange tijd kon hij worden bevrijd.
Mackaya heeft de aanval gelukkig overleefd, al was
het ternauwernood. Na het incident bleven de herinneringen heftig. Ik beleefde de aanval in gedachten telkens opnieuw. Ik ben toen naar de huisarts
gegaan om mijn hart te luchten. Die adviseerde om
het tijd te geven. Het zou vanzelf minder worden.
Helaas was dat niet het geval. Gelukkig was mijn
fysiotherapeut attenter. Hij zag dat ik er veel last van
had. We spraken over wat er was gebeurd. Hij hielp
me om mijn traumatische herinneringen te verwerken. Zo deden we een oefening waarbij ik aan het
voorval moest denken, maar in plaats van op de
pitbull te focussen, keek ik er net naast. Het bleek
een goede manier. Langzaam maar zeker gingen de
scherpe randjes eraf. Praten hielp ook enorm. Hoe
vaker ik het vertelde, hoe minder heftig het
werd. Soms, als ik een hond heel hoog hoor
janken, komen de nare herinneringen ineens weer terug. Maar dan pas ik meteen
de truc van de fysiotherapeut toe. Ik
ben dankbaar dat hij het toen serieus
nam en me hielp.’
*Sammie Stevens is niet haar echte naam

Conclusie: slachtoffers
zijn zeker gebaat bij hulp
uit de naaste omgeving en
de helpers voelen over het
algemeen veel voldoening
om een ander hierbij te helpen. Maar
helpers kunnen ook
spanning en druk
krijgen of tegen
praktische problemen aanlopen. Zij
zijn wellicht gebaat
bij hulp voor de
helpers.

NAZRIEN
OZIR (47):
‘HET LEEK NET EEN
SCÈNE UIT EEN FILM’
‘Op verschillende momenten in mijn leven heb ik heftige dingen
meegemaakt. Eind jaren negentig zag ik van dichtbij hoe een jongen
op straat werd doodgeschoten. Het leek net een scène uit een film.
Ik belde snel 112, maar de hulp kwam te laat. Zo’n tien jaar geleden
werden mijn moeder en ik op straat gewelddadig beroofd. Deze
gebeurtenissen hebben een enorme impact op mijn leven gehad. Ik
kreeg nachtmerries en angstaanvallen. Tot op de dag van vandaag heb
ik er last van. Ik voel me niet veilig en ben over-alert. Mijn lichaam en
geest konden de trauma’s niet verwerken en ik raakte in een burn-out.
Er werd me aangeraden om met Slachtofferhulp te praten. Dat deed ik.
Ook sprak ik met een psycholoog. Het heeft me helaas niet echt verder geholpen. Hulpverleners werken voor mijn gevoel te veel volgens
het boekje. Ik had vaak het idee dat ze een lijstje aan het afwerken
waren en niet echt luisterden. Ik ging meer voor de formaliteit. Het
hoort ook wel bij de Nederlandse cultuur om te denken dat veel praten ervoor zorgt dat het beter wordt. Maar dat is echt niet altijd zo. Het
moet het juiste moment zijn om iets te verwerken, is mijn ervaring. Als
dat niet zo is, dan kun je praten tot je een ons weegt. Het duurt echt
heel lang om over zoiets heen te komen, weet ik nu. Je moet er klaar
voor zijn om het los te kunnen laten.’

HEEFT U LAST VAN DEZE KLACHTEN?
Heeft u na een ingrijpende gebeurtenis last van een
van onderstaande klachten? Schakel dan hulp in! Praat
met iemand in uw omgeving of bel met Slachtofferhulp
Nederland: 0900-0101 (gebruikelijke belkosten)
• spanning, sufheid of hoofdpijn
• ermee bezig blijven: op onverwachte momenten nare
herinneringen aan de gebeurtenis
• last van nachtmerries
• op je hoede zijn en snel schrikken
• vermoeidheid en slecht slapen
• mensen ontlopen, je afsluiten van anderen
• verlies van geduld en concentratie: prikkelbaar of
vergeetachtig zijn
• huilbuien
• angst
• plekken of situaties uit de weg gaan die te maken
hebben met de gebeurtenis
• hard werken of andere afleiding zoeken om er niet
aan te hoeven denken
• gevoelens van schuld en schaamte
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opmerkelijke cijfers
64%

is slachtoffer geweest van
een of meer ingrijpende
gebeurtenissen in hun leven

32%

96%

van alle slachtoffers heeft nadat
het gebeurd is last van klachten

van alle slachtoffers vindt dat
er iets moet veranderen om
slachtoffers beter te helpen

93%

Volgens
van de
hulpverleners heeft hun hulp het
slachtoffer geholpen

29%

vindt dat de hulp en nazorg bij
ingrijpende gebeurtenissen goed
is geregeld
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70%

van de slachtoffers van seksueel
misbruik tijdens hun jeugd voelen
zich in de steek gelaten

