
Vanuit de Academische Werkplaats, het samenwerkingsverband tussen 
Slachtofferhulp Nederland en the International Victimology Institute 
Tilburg (INTERVICT) is op vrijdag 25 mei jl. een seminar georganiseerd 
over verkeersslachtoffers en nabestaanden. Aanleiding hiervoor is de 
bijzondere voorstelling Radiostilte van Wendy Hoogendijk over de dood 
van haar vader na een verkeersongeluk (interview in LSN nummer 17 / 
zomer 2017). Centraal stond de ontmoeting van kunst, wetenschap en 
praktijk. Door: Pien van de Ven – Promovenda Academische werkplaats 
Slachtofferhulp Nederland & INTERVICT

‘Wat een warme 
sfeer, wat fijn 
dat we hierbij 
k o n d e n  z i j n ,’ 

gaven Piet en Liesbeth als feedback na 
afloop van de bijeenkomst op 19 mei jl. 
in Breda. Haar vader was doodgereden. 
En Piet had zo’n sterke band met zijn 
schoonvader dat hij het er niet bij kon 
laten zitten dat deze op een brute wijze 
was doodgereden. 
En: ‘Wat ben ik blij dat ik gekomen 
ben,’ zegt Marieke. ‘Ik was hopeloos 
toen ik vanmorgen vroeg vanuit het 
Drielandenpunt op weg ging hier 
naartoe. Ik was innerlijk helemaal de weg 
kwijt en wist niet meer wat me te doen 
stond. Ik ben zó blij met wat ik hier heb 
ervaren. Ik heb antwoorden gekregen, 
weet nu wat me te doen en te wachten 
staat.’

Zomaar wat ervaringen na afloop van 
de laatste lotgenotenbijeenkomst 
van de Landel i jke  Organisat ie 
Verkeersslachtoffers (LOV).

De LOV houdt gemiddeld v i j f 
lotgenotenbijeenkomsten per jaar, die 
altijd plaatsvinden onder psychologische 
begeleiding. Zo proberen we een 
gestructureerde en veilige sfeer te 
waarborgen. Dat vinden we belangrijk. 
Het kan gauw gebeuren dat iemand 
zich niet veilig voelt. Dat heeft alleszins 
te maken met het feit dat iedereen zijn 
trauma verschillend ervaart en anders 
uit. Of misschien juist niet uit. Door 
het gevoel van geborgenheid kunnen 
zij steun ervaren van de anderen en 
de begeleiders. We doen ons best dat 
iedereen zich in de groep gehoord en 
gezien voelt. Dat maakt het makkelijker 

om een persoonlijk verhaal te delen. En 
dat is weer nodig om te leren omgaan 
met hetgeen hen is aangedaan.

Op deze manier helpt de LOV lotgenoten 
die behoefte hebben hun verhaal te 
kunnen delen. En natuurlijk komt er dan 
ook van alles aan de orde van hetgeen is 
misgegaan in begeleiding van Politie of 
Justitie. De LOV bundelt die ervaringen 
en neemt ze mee in haar regelmatige 
contact met het OM en politici. Merkt 
zij dat een zaak toch niet serieus 
wordt opgepakt, meldt zij dat op haar 
facebookpagina. ‘Letselschadeadvocaten 
verwijzen steeds vaker naar de LOV dan 
een paar jaar geleden,’ zegt voorzitter 
Elly Winkel. ‘Zij weten inmiddels dat 
slachtoffers en nabestaanden bij ons 
kunnen rekenen op een luisterend oor 
en begrip.’ w

Lotgenotenbijeenkomsten LOV

 Als letselschadejurist bij een lotgenotendag

De ontroerende kracht 
van het delen van persoonlijke verhalen

Wendy Hoogendijk
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Agenda 

Volgende Lotgenotencontacten

2018:
22 september Middelburg

18 oktober: Herdenking 

Verkeersslachtoffers in Middelburg

2019: 
9 maart Apeldoorn

11 mei Den Haag

15 juni Breda

Data voor de tweede helft van 

2019 zijn nog niet vastgesteld.




