
Lotgenotencontact
Na een ingrijpende gebeurtenis kan het prettig zijn om steun te vinden bij 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Door contact met lotgenoten kunt u 
uw ervaringen delen en vragen stellen aan anderen. Dat kan in een face-to-face 
lotgenotengroep of online.



U staat er niet alleen voor
Iedereen reageert anders op een ingrijpende 
gebeurtenis. De een heeft veel last van 
stressklachten en de ander ervaart soms 
juist veel praktische of juridische gevolgen 
die stress veroorzaken. Uit ervaring weten 
we dat het veel slachto� ers helpt om over 
de gebeurtenis te praten. Dat kan met een 
medewerker van Slachto� erhulp Nederland, 
maar ook met lotgenoten.

Kan lotgenotencontact mij 
verder helpen?
We merken dat het prettig is voor mensen 
om steun te vinden bij elkaar. In een 
lotgenotengroep ontmoet u mensen die 
hetzelfde hebben meegemaakt en deelt 
u ervaringen met elkaar. Ook zij hebben 
rondgelopen met vragen als: hoe heeft 
dit mij kunnen gebeuren? Hoe moet het 
nu verder? Waar vind ik goede hulp? 
Slachto� erhulp Nederland biedt twee 
vormen van lotgenotencontact: face-to-
face gespreksgroepen en via de online 
community. 

"Alleen mensen die dit 
mee hebben gemaakt, 
begrijpen wat ik bedoel." 

"Als je een gevoel van 
herkenning proeft, 
geeft dat je vertrouwen."



Online Community 
In de Slachto� erhulp Community kunt u online 
ervaringen van anderen lezen, reageren, vragen 
stellen en uw eigen verhaal delen. Ook getuigen 
en betrokkenen zijn welkom in de Online 
Community. We hebben op dit moment online 
lotgenotengroepen voor slachto� ers van:
■ Fraude 
■ Geweld 
■ Seksueel misbruik 
■ Verkeersongevallen
■ Stalking

■ Nabestaanden 
van moord

■ Nabestaanden 
van zelfdoding

Ook groepen Voor de Helpers
Wanneer iemand in je omgeving slachto� er 
wordt, is alles ineens anders. Je wilt helpen, 
maar hoe doe je dat goed? Het is logisch als je 
dan vragen hebt. Je kunt hiervoor terecht in de 
Voor de Helpers-groepen. Ook kun je er jouw 
eigen tips delen met anderen. 

Een voorbeeld van een online lotgenotengroep.

Face-to-face
Onze face-to-face lotgenotengroepen vinden 
door het hele land plaats onder begeleiding van 
onze lotgenotenbegeleiders. Elke groep komt 6 
keer bij elkaar. Een bijeenkomst duurt 2 uur en 
deze vindt om de twee weken plaats. Per groep 
zijn er 6 tot 10 deelnemers en altijd 2 begeleiders. 
U bepaalt samen welke thema’s er worden 
besproken.

Na uw aanmelding volgt er een kort 
telefoongesprek waarin u meer informatie 
krijgt en we samen kijken of deelname aan een 
lotgenotengroep bij u past. Hierna ontvangt u 
meer informatie per e-mail. Een groep gaat van 
start als er voldoende aanmeldingen zijn; er volgt 
dan ook nog een kennismakingsgesprek met de 
begeleiders van de groep.

Op dit moment zijn er face-to-face 
lotgenotengroepen voor:
■ Nabestaanden van een verkeersongeval
■ Nabestaanden van zelfdoding
■ Nabestaanden van moord/doodslag
■ Slachto � ers van seksueel misbruik in het 

verleden (in de jeugd)
■ Slachto � ers van seksueel misbruik in het heden
■ Ouders van een kind dat seksueel misbruikt is
■ Slachto� ers van geweld in de jeugdzorg
■ Slachto � ers van datingfraude
■ Achterblijvers na vermissing

"We hebben gedeeld, gehuild maar 
ook heel veel gelachen. Niets was 

gek. De sfeer was ontspannen; 
iedereen was vrij te delen wat hij 

of zij wilde delen. Je hoefde je niet 
schuldig te voelen, je hoefde het 

niet uit te leggen."



Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

0900-0101  
www.slachto� erhulp.nl

“Fijn om 
  van me af 
  te schrijven”

Lotgenotencontact
Een community voor en door lotgenoten

Om u aan te melden of meer informatie aan te vragen zijn er twee mogelijkheden:  

Face-to-face lotgenotencontact
Vul het formulier in op www.slachto� erhulp.nl/emotionele-hulp/contact-met-lotgenoten, 
wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen met: 0900-0101.

Online lotgenotencontact
Ga naar slachto� erhulp.nl/community daar vindt u de verschillende groepen.


