De kortste weg
naar de juiste hulp

Er sneller bovenop met
SlachtofferWijzer.nl
Als je te maken hebt gehad met diefstal, (seksueel) geweld, een ongeluk,
bedreiging, oplichting, vermissing of een medisch incident kan de impact
groot zijn. Slaap je slecht? Denk je er vaak aan terug? Blijf je zitten met
vragen, onzekerheid en angst? Je staat er niet alleen voor! Ook niet als
nabestaande of getuige. SlachtofferWijzer.nl is de kortste weg naar de
juiste hulp en biedt een overzicht van organisaties waar je terecht kunt.
Op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch vlak. Zodat je er sneller
bovenop komt.

Praktische hulp
Aangifte doen is belangrijk, maar staat je hoofd er wel naar? Wie bel
je? Welke formulieren moet je invullen en hoe? Wat doe je als er nét
iets gebeurd is of er nog gevaar dreigt? Kortom, waar begin je? Op
SlachtofferWijzer.nl vind je alle informatie. Wát je ook is overkomen.

Emotionele hulp
Praten over wat je hebt meegemaakt helpt, maar misschien doe je
dat liever niet met iemand die je kent. Op SlachtofferWijzer.nl zie je
hoe je in gesprek komt met lotgenoten of met de juiste professional.

Financiële hulp
Aan iets ernstigs dat je overkomt zit altijd een financiële kant. Hoe
krijg je de schade vergoed? Hoe zit het met de verzekering? Wat gebeurt er met je inkomen als je bijvoorbeeld even moet stoppen met
werken? Alle financiële informatie en hulp staat voor je verzameld
op SlachtofferWijzer.nl.

Op SlachtofferWijzer.nl
vind je alle informatie.
Wát je ook is overkomen.

Juridische hulp
Je recht halen begint op SlachtofferWijzer.nl. Juridische hulp om
bijvoorbeeld je schade vergoed te krijgen of gebruik te maken van
spreekrecht. Maar ook juridische informatie, advies en ondersteuning
om goed voorbereid aan een rechtszaak te beginnen. Of de juiste
advocaat die jou kan bijstaan, of je nu een rechtsbijstandverzekering
hebt of niet.

Veilige opvangplek
Vervangende woonruimte na een brand, maar ook een onderkomen
als je je bedreigd voelt. Op SlachtofferWijzer.nl vind je organisaties
die jou kunnen helpen aan een veilige opvangplek voor jouw specifieke
situatie.

Hulp voor nabestaanden
Op SlachtofferWijzer.nl staat veel informatie voor nabestaanden. Wat
zijn je rechten in het strafproces? Waar vind je een goede advocaat?
Hoe maak je aanspraak op een schadevergoeding? En hoe kom je in
contact met lotgenoten?

De kortste weg naar de juiste hulp bij:

Geweld: bedreiging, eergerelateerd geweld, huiselijk geweld, mensenhandel,
mishandeling, moord of doodslag, ouderenmishandeling, overval of beroving, stalking.
Seksueel geweld: misbruik, verkrachting of aanranding, mensenhandel, huiselijk
geweld, loverboy.
Ongeval: verkeersongeval, woningbrand, medisch incident.
Vermissing
Diefstal: diefstal, (online) oplichting of fraude, overval of beroving, woninginbraak.

SlachtofferWijzer.nl is hét startpunt

Voor praktische, juridische, financiële en emotionele hulp en een veilige
opvangplek. Overzichtelijk, gratis, anoniem en altijd te bezoeken.

Ken je een slachtoffer? Alle informatie op SlachtofferWijzer.nl is
makkelijk te delen.

Hulp in jouw taal

Met een druk op de knop lees je SlachtofferWijzer.nl in jouw taal.

SlachtofferWijzer is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp,

www.fondsslachtofferhulp.nl
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Help een slachtoffer

