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Voorwoord 

 
Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij de medewerking van verschillende personen. 
Allereerst willen we de getroffenen en betrokkenen die hebben meegewerkt aan de interviews 
bedanken voor hun deelname, ondanks het feit dat dit voor hen confronterend moet zijn 
geweest. Dankzij hen hebben we hele waardevolle informatie kunnen verzamelen. 
 
Ook willen we graag de interviewers van Stichting Maatschappelijke Dienst (SMD) Enschede-
Haaksbergen heel erg bedanken: Charon Put, Miranda Beusink en Randy Kuiper. Jullie inzet, 
op alle uren van de dag en ook in het weekend, wordt heel erg gewaardeerd. Anneke Roelofs 
van SMD willen we ook erg bedanken voor de goede coördinatie en de prettige samenwerking.  
 
We hopen met de resultaten die in deze rapportage worden beschreven bij te kunnen dragen 
aan de optimalisatie van de hulpverlening na ingrijpende gebeurtenissen. 
 
Drs. Th.N.J. van Rijmenam 
Directeur Publieke Gezondheid  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Op zondagmiddag 28 september heeft een tragisch ongeluk plaatsgevonden op motorevent 
Auto en Motor sportief. Een zogeheten monstertruck is het publiek ingereden. Hierbij zijn drie 
dodelijke slachtoffers te betreuren en 28 gewonden.  
Naar aanleiding van dit drama is de gemeente gestart met de nazorg. Dit betekent dat 
ondersteuning wordt verleend aan de getroffenen, verwanten en ooggetuigen samen met 
betrokken instanties. Eén van de onderdelen van het project nafase is het monitoren van de 
getroffenen en betrokkenen. Om de nazorg optimaal te laten verlopen, is het van belang om 
vast te stellen in hoeverre getroffenen en betrokkenen behoefte hebben aan psychosociale 
hulpverlening op de korte en middellange termijn, zodat hen op tijd de juiste hulp geboden kan 
worden. De gemeente Haaksbergen heeft de GGD Twente gevraagd om dit onderdeel op zich 
te nemen. 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is het monitoren van psychosociale gevolgen en hierdoor het 
signaleren van behoefte aan psychosociale hulpverlening op de korte en middellange termijn (< 
3 maanden). De vragen die hierbij aan de orde komen zijn: 

 Hoe gaat het nu met de getroffenen en betrokkenen? 

 Hebben zij als gevolg van het monstertruck-drama hulp ontvangen? Indien ja, welke 
hulpverlening of ondersteuning hebben zij gehad?  

 Hebben zij nog behoefte aan extra of andere hulp en/of ondersteuning? Indien ja, welke 
vorm van hulpverlening of ondersteuning zou de getroffenen dan willen ontvangen? 
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2 Methode 

 

2.1 Onderzoeksgroep  

 

 Geregistreerde slachtoffers; dit betrof 28 personen  

 Getuigen en anderen die zich gemeld hebben bij slachtofferhulp en/of maatschappelijk 
werk. Dit betrof in totaal 152 personen; 139 personen via slachtofferhulp en 23 
personen via maatschappelijk werk.  
 

2.2 Uitnodiging voor deelname aan het onderzoek 

Alle tot de doelgroep behorende personen hebben 3 weken na het monstertruck-drama een 
brief namens de GGD ontvangen, waarin de monitoring werd aangekondigd. In verband met 
privacy hebben Slachtofferhulp Nederland (SHN) en Stichting Maatschappelijke Dienst (SMD) 
de brieven namens de GGD verstuurd aan de personen die contact met hen hadden 
opgenomen. De GGD heeft de brieven verstuurd aan de gewonden die in het ziekenhuis 
hebben gelegen. 
In deze brief werd eveneens de mogelijkheid geboden zich binnen 10 dagen telefonisch of per 
mail af te melden voor het onderzoek. 
Van degenen waarvan na 10 dagen geen afmelding was ontvangen, werden door SHN en SMD 
de contactgegevens doorgestuurd naar de GGD. 
 

2.3 Procedure belrondes 

Voor het interviewen van de deelnemers aan het onderzoek, heeft de GGD drie deskundigen 
van SMD ingehuurd, gezien hun expertise op dit gebied. Aan het begin van het interview werd 
het onderzoek nogmaals uitgelegd en werd nogmaals gevraagd of men wilde deelnemen aan 
het onderzoek. Indien hiermee akkoord werd gegaan, werd gestart met het afnemen van de 
telefonische vragenlijst. 
Belronde 1 is van start gegaan op 28 oktober, belronde 2 op 26 november en belronde 3 in 
verband met vakantie en feestdagen op 13 januari. 

 

2.3.1 Vragenlijst 

De vragenlijst is opgesteld door de GGD, SMD en SHN, in overleg met de gemeente 
Haaksbergen. Om de deelnemers zo min mogelijk te belasten, is de vragenlijst zo kort mogelijk 
gehouden. Tijdens het eerste interview zijn de volgende vragen gesteld: 
 
1. Wie van het gezin waren betrokken bij het monstertruck-drama? 
2. Hoe was u betrokken bij het ongeluk?  (slachtoffer, vrijwillige hulpverlener, getuige, 

toeschouwer, zelf niet aanwezig bij ongeluk, wel naasten getroffen) 
3. Hoe gaat het op dit moment met u op een schaal van 1 tot en met 10? 
4. Welke ondersteuning of hulpverlening heeft u ontvangen? (slachtofferhulp, maatschappelijk 

werk, ziekenhuis, huisarts, bijeenkomst voor getroffenen, ondersteuning op school) 
5. Bent u hiermee voldoende ondersteund of geholpen? 

a. Zo niet, waar heeft u dan nog behoefte aan? (slachtofferhulp, maatschappelijk 
werk, huisarts, lotgenoten contact, Mediant, juridisch advies) 

b. Indien slachtofferhulp, maatschappelijk werk of lotgenotencontact werd 
geantwoord, vindt u het goed dat we uw gegevens doorgeven, zodat contact met u 
kan worden opgenomen? 

6. Heeft u er bezwaar tegen dat we over ongeveer 4 weken nog een keer terugbellen? 
7. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
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Tijdens belronde 2 en 3 zijn de vragen 1, 2 en 4 niet meer gesteld. Tijdens belronde 3 is 
uitgelegd dat dit de laatste keer was dat men in het kader van het onderzoek gebeld werd. 

 
In de eerste belronde is door de interviewers zeven keer geprobeerd telefonisch contact te krijgen 
met de deelnemers. Indien er na zeven keer nog geen telefonisch contact was geweest, kregen 
de deelnemers een brief toegestuurd met een internetlink naar een digitale vragenlijst, zodat zij 
alsnog mee konden doen aan het onderzoek. 
Gezien de tijdsinvestering, is er in de tweede en derde ronde voor gekozen om bij geen contact 
na drie belpogingen een brief te sturen met de link naar de digitale vragenlijst. 

 

2.3.2 Analyse 

De vragenlijst is opgesteld in Survey Monkey, een programma waarin digitaal vragenlijsten 
kunnen worden ontworpen en ingevoerd. De interviewers kregen een link toegestuurd, zodat zij 
tijdens het interviewen de gegevens direct konden invoeren.  
De analyses bestaan uit beschrijvende statistiek. 

 

3 Resultaten 

3.1 Respondenten 

Zoals eerder vermeld  bestaat de beoogde doelgroep uit 180 personen. Bij de GGD en SMD 
zijn geen afmeldingen ontvangen voor het onderzoek, en bij SHN kwamen 15 afmeldingen 
binnen. Na koppeling van de deelnemerslijsten van GGD, SMD en SHN bleek een aantal 
mensen dubbel in de lijst te staan, doordat zij contact hadden gehad met meerdere 
organisaties. In verband met de privacy was het niet mogelijk om deze dubbelingen vooraf uit 
de lijst te halen. Na ontdubbeling bleven in totaal 134 personen over die geïncludeerd werden in 
het onderzoek.  
 

3.1.1 Belronde 1 

Van de 134 benaderde personen hebben er 110 meegedaan aan het onderzoek. Van deze 110 
respondenten hebben er 39 ook de vragen voor hun partner beantwoord en 31 voor hun 
kind(eren); in totaal zijn hiermee gegevens verzameld over 149 volwassenen en 56 kinderen. 
 
 
Betrokkenheid ongeval 
In figuur 1 is te zien hoe 
geantwoord is op de vraag hoe 
men betrokken was bij het 
ongeval (hierbij konden 
meerdere antwoorden worden 
gegeven): het grootste deel van 
zowel de volwassenen als de 
kinderen gaf aan als 
toeschouwer of getuige aanwezig 
te zijn geweest. Bij volwassenen 
gaf ook een groot deel aan als 
vrijwillige hulpverlener (32%) 
aanwezig te zijn geweest.  

Figuur 1: Respons op de vraag ‘Hoe was u betrokken bij het 
ongeval?’(meerdere antwoorden mogelijk)  
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Hoe gaat het op dit moment? 
Op de vraag ‘hoe gaat het nu met u’ wordt een 6,7 gescoord. Dit verschilt echter wel als 
gekeken wordt naar de manier waarop mensen betrokken zijn geweest (zie figuur 2): 
slachtoffers geven gemiddeld een 6,0 en de mensen die als toeschouwer aanwezig waren 
geven op dit moment een 6,9. Als we kijken naar de groep kinderen dan scoren deze (naar 
oordeel van de respondent) een 6,9 (range 4-9). De respondenten geven voor zichzelf en hun 
eventuele partner gemiddeld een 6,6 (range 1-10). 
 

 
Figuur 2: Respons op de vraag ‘Hoe gaat het op dit moment met u?’  
(noot: aantallen tellen niet op tot het totaal, aangezien mensen op meerdere manieren betrokken konden zijn en dus in 
meerdere categorieën vallen) 

 
 
Ontvangen hulp 
In figuur 3 is te zien welke hulp is 
ontvangen door de respondenten, 
hun partners en kinderen. Door 
volwassenen is het meest gebruik 
gemaakt van slachtofferhulp (72%), 
gevolgd door de huisarts (21%). Bij 
kinderen werd gerapporteerd dat de 
meeste hulp ontvangen is via 
slachtofferhulp (41%), gevolgd door 
ondersteuning via school (23%). 

Figuur 3: Respons op de vraag ‘Welke hulp of ondersteuning heeft u 
ontvangen?’(meerdere antwoorden mogelijk)  

 
 
Behoefte aan extra hulp of ondersteuning 
Op de vraag of men voldoende ondersteund is met de geboden hulp, gaven 22 volwassenen 
aan nog behoefte te hebben aan extra hulp of ondersteuning. Ook werd voor 7 kinderen 
aangegeven dat er nog behoefte is aan extra steun. 
Op de vraag welke hulp of ondersteuning gewenst is, werd het meest vaak lotgenotencontact 
genoemd; 29 keer door volwassenen en 5 keer door kinderen. Daarnaast gaf een aantal 
personen nog aan behoefte te hebben aan slachtofferhulp of aan maatschappelijk werk. Deze 
personen zijn inmiddels (indien gewenst) doorgeleid naar de betreffende organisaties. 
 
De reacties op het onderzoek waren veelal positief; mensen vinden het fijn dat ze hun verhaal 
kunnen doen en de gemeente zich betrokken toont. Het overgrote deel (93%) geeft aan het 
goed te vinden dat er over 4 weken nog een keer gebeld wordt.  
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3.1.2 Belronde 2 

 
Van de 110 benaderde personen in 
belronde 2 hebben er 84 meegedaan 
aan het onderzoek. Van deze 84 
respondenten hebben er 35 ook de 
vragen voor hun partner beantwoord 
en 23 voor hun kind(eren); in totaal 
zijn hiermee gegevens verzameld over 
119 volwassenen en 42 kinderen. 
 
 

 

 
Figuur 4: Aantal respondenten voor belronde 1 en 2 

 
 
Hoe gaat het op dit moment? 
Op de vraag ‘hoe gaat het nu met u’ wordt  in de tweede belronde door volwassenen gemiddeld 
een 7,3 gescoord (range 2-10), voor kinderen (naar oordeel van de respondent) is dit een 7,9 
(range 5-10). Zoals te zien in figuur 5, is het gemiddelde score ten opzichte van belronde 1 bij 
zowel de kinderen als de volwassenen gestegen.  
 

 
Figuur 5: Respons op de vraag ‘Hoe gaat het op dit moment met u?’ voor belronde 1 en 2 

 
 
Behoefte aan extra hulp of ondersteuning 
Op de vraag of men voldoende ondersteund is met de geboden hulp, gaven 18 volwassenen in 
belronde 2 aan nog behoefte te hebben aan extra hulp of ondersteuning. Op de vraag welke 
hulp of ondersteuning gewenst is, werd het meest lotgenotencontact genoemd; 16 keer in 
belronde 2. Daarnaast gaf nog één persoon aan behoefte te hebben aan slachtofferhulp en één 
persoon aan maatschappelijk werk. Deze twee personen zijn inmiddels (indien gewenst) 
doorgeleid naar de betreffende organisaties. Van de personen die aangaven behoefte te 
hebben aan lotgenotencontact zijn de gegevens doorgegeven aan de gemeente Haaksbergen, 
en zij hebben dit verder opgepakt. 
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Figuur 6: Respons op de vraag of en aan welke hulp men nog behoefte heeft tijdens belronde 1 en 2 
 
Ook in belronde 2 werd gevraagd of men er mee akkoord ging dat de GGD (in januari) nog een 
laatste keer contact op zou nemen. Hier gingen 78 van de 84 mensen mee akkoord. Van de 
mensen die niet meer teruggebeld wilden worden, gaven de meesten aan dat het goed met hen 
gaat of dat ze zelf de juiste hulp weten te vinden indien nodig. 
 
 

3.1.3 Belronde 3 

 
 
Van de 78 benaderde personen in 
belronde 3 hebben er 70 meegedaan 
aan het onderzoek. Van deze 70 
respondenten hebben er 30 ook de 
vragen voor hun partner beantwoord 
en 21 voor hun kind(eren); in totaal 
zijn hiermee gegevens verzameld 
over 100 volwassenen en 39 
kinderen. 
 

Figuur 7: Aantal respondenten voor belronde 1,2 en 3 
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Op de vraag ‘hoe gaat het nu met u’ wordt  in de derde belronde door volwassenen gemiddeld 
een 7,9 gescoord (range 3-10), voor kinderen (naar oordeel van de respondent) is dit een 8,0 
(range 3-10). Zoals te zien in figuur 8, is het gemiddelde cijfer ten opzichte van belronde 1 en 2 
bij zowel kinderen als de volwassenen gestegen.  
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Figuur 8: Respons op de vraag ‘Hoe gaat het op dit moment met u?’ voor belronde 1, 2 en 3 

 
 
Behoefte aan extra hulp of ondersteuning 
Op de vraag of men voldoende ondersteund is met de geboden hulp, gaven 3 volwassenen in 
belronde 3 aan nog behoefte te hebben aan extra hulp of ondersteuning. Deze drie personen is 
geadviseerd om contact op te nemen met hun eigen huisarts, zodat de huisarts de eventuele 
verdere doorgeleiding kan doen. 
 
Aan het eind van de gesprekken in belronde 3 is aangegeven dat dit het laatste contactmoment 
was in het kader van het onderzoek, waarna mensen hun vragen en/of opmerkingen nog 
konden meegeven aan de interviewers. Hierop werd door een groot aantal deelnemers 
aangegeven dat men het goed vond dat dit onderzoek uitgevoerd is en dat men het prettig vond 
gehoord te worden.  
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4 Conclusie 

 
Resultaten van dit telefonische onderzoek laten zien dat vier maanden na het ongeluk met de 
monstertruck in Haaksbergen, het weer beter lijkt te gaan met de getroffenen en betrokkenen. 
Uit belronde 3 blijkt dat de meeste mensen de juiste hulp hebben ontvangen en op de vraag 
hoe het nu gaat wordt ook beter gescoord dan in de voorgaande belrondes. 
 
De telefonische belrondes die zijn uitgevoerd bieden de mogelijkheid behoefte aan aanvullende 
hulpverlening tijdig te signaleren en direct informatie en advies te geven. Aan de getroffenen en 
betrokkenen die aangaven nog behoefte te hebben aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk of 
slachtofferhulp, is gevraagd of deze instanties contact met hen mochten opnemen, om hen zo 
min mogelijk te belasten en voor een goede doorgeleiding te zorgen. De getroffenen en de 
betrokkenen gaven in de interviews ook aan te waarderen dat dit onderzoek gedaan is en dat er 
aandacht voor hen is; met name in de eerste belronde werd ook door velen aangegeven dat 
men blij was (nogmaals) zijn verhaal te kunnen doen. 
 
Door de tussentijdse resultaten ook per belronde terug te koppelen aan de gemeente 
Haaksbergen, was het voor hen mogelijk tussentijds actie te ondernemen. Mensen die in de 
interviews aangaven behoefte te hebben aan lotgenotencontact zijn door de gemeente 
benaderd voor verschillende bijeenkomsten: voor vrijwillige hulpverleners heeft in november 
een bijeenkomst plaatsgevonden en voor overige getroffenen en betrokkenen is in januari een 
bijeenkomst georganiseerd. 
 
De resultaten laten zien dat het met de meeste getroffenen en betrokkenen de goede kant op 
gaat en dat men op de vraag hoe het gaat op dit moment een 8 geeft. Of dit normaal of hoog is, 
is lastig in te schatten, omdat er geen vergelijkbare onderzoeken zijn. Na de vliegramp met 
Turkish Airlines zijn alle overlevenden ook gebeld, maar dit is gebeurd na 6 weken, 9 maanden 
en 3 jaar na de ramp, waardoor vergelijking helaas niet mogelijk is. 
 
Hopelijk kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de hulpverlening na 
een ramp of grootschalig ongeval.  
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5 Bijlagen 

Bijlage I – Vragenlijst belronde 1 

 
1. Naam respondent (en eventueel andere betrokkenen): 
Respondent: 
Partner: 
kind 1: 
kind 2: 
kind 3: 
 
2. Datum van interview: 
 
3. Naam interviewer: 
 
4. U bent betrokken geweest bij het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen. Naar 
aanleiding daarvan heeft de gemeente de GGD Twente gevraagd om onderzoek te 
doen. Doel is dat de gemeente zeker wil weten dat u, als het nodig is, de goede hulp 
krijgt. U heeft hierover een brief ontvangen namens de GGD. 
Ik wil u graag enkele vragen stellen over de hulp die u heeft ontvangen naar aanleiding 
van het ongeval en de eventuele behoefte aan extra of andere hulp. Bent u bereid deze 
vragen nu te beantwoorden? 
o Ja 

o Nee, ik wil niet deelnemen aan het onderzoek 

o Nee, bel me later terug, op (datum en eventueel tijdstip): 

5. Hoe was u betrokken bij het ongeluk? (meerdere antwoorden mogelijk, indien meerdere 
mensen per gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Slachtoffer  

o Vrijwillige hulpverlener  

o Getuige  

o Toeschouwer  

o Zelf niet aanwezig bij ongeluk, wel naasten getroffen 

o Anders betrokken, namelijk: 

6. Hoe gaat het op dit moment met u op een schaal van 1 tot en met 10? (waarbij 1 heel 
slecht is en 10 heel goed) 
 
7. Welke ondersteuning of hulpverlening heeft u ontvangen? (meerdere antwoorden 
Mogelijk indien meerdere mensen per gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Slachtofferhulp  

o Maatschappelijk werk 

o Ziekenhuis 

o Huisarts  

o Bijeenkomst voor getroffenen (29 sept) 

o Ondersteuning op school  

8. Bent u hiermee voldoende ondersteund of geholpen? (indien meerdere mensen per gezin 
betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Ja  

o Nee  
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9. Zo niet, waar heeft u dan nog behoefte aan? (meerdere antwoorden mogelijk , indien 
meerdere mensen per gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Slachtofferhulp  

o Maatschappelijk werk  

o Huisarts  

o Lotgenoten contact (georganiseerd door gemeente Haaksbergen) 

o Mediant  

o Juridisch advies  

o Anders, namelijk  

10. (AFHANKELIJK VAN GEGEVEN ANTWOORD OP VRAAG 9): 
- Zal ik vragen of iemand van slachtofferhulp contact met u opneemt (ook voor evt 
juridisch advies)? 
- Zal ik vragen of iemand van maatschappelijk werk contact met u opneemt? 
- Neemt u zelf contact op met uw huisarts (ook voor evt doorverwijzing naar Mediant)? 
- Vindt u het goed als ik uw naam en telefoonnummer aan de gemeente doorgeef? 
- Mocht er door de gemeente iets georganiseerd worden dan zullen zij u contact met u 
opnemen. 
- U dient zelf contact op te nemen met een letselschade advocaat 
o Ja 

o Nee 

11. Heeft u er bezwaar tegen dat we over ongeveer 4 weken nog een keer 
terugbellen? 
o Ja 

o Nee 

12. Dit waren al mijn vragen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor de medewerking. 
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Bijlage II – Vragenlijst belronde 2 

1. Naam respondent (en eventueel andere betrokkenen): 
o Respondent: 

o Partner: 

o kind 1: 

o kind 2: 

o kind 3: 

2. Datum van interview: 
 
3. Naam interviewer: 
 
4. We hebben eerder contact gehad in verband met uw betrokkenheid bij het monstertruck 
drama ongeval. Naar aanleiding daarvan heeft u deelgenomen aan de enquête. We bellen nu 
om te vragen hoe het met u gaat. Bent u bereid deze vragen nu te beantwoorden? 
o Ja 

o Nee, ik wil niet deelnemen aan het onderzoek 

o Nee, bel me later terug, op (datum en eventueel tijdstip): 

5. Hoe gaat het op dit moment met u op een schaal van 1 tot en met 10? (waarbij 1 heel 
slecht is en 10 heel goed) 
 
6. Heeft u nog behoefte aan verdere ondersteuning of hulp? (indien meerdere mensen per 
gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Ja  

o Nee  

7. Zo ja, waar heeft u dan nog behoefte aan? (meerdere antwoorden mogelijk , indien meerdere 
mensen per gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Slachtofferhulp  

o Maatschappelijk werk  

o Huisarts  

o Lotgenoten contact (georganiseerd door gemeente Haaksbergen) 

o Mediant  

o Juridisch advies  

o Anders, namelijk  

8. (AFHANKELIJK VAN GEGEVEN ANTWOORD OP VRAAG 7): 
- Zal ik vragen of iemand van slachtofferhulp contact met u opneemt (ook voor evt 
juridisch advies)? 
- Zal ik vragen of iemand van maatschappelijk werk contact met u opneemt? 
- Neemt u zelf contact op met uw huisarts (ook voor evt doorverwijzing naar Mediant)? 
- Vindt u het goed als ik uw naam en telefoonnummer aan de gemeente doorgeef? 
- Mocht er door de gemeente iets georganiseerd worden dan zullen zij u contact met u 
opnemen. 
- U dient zelf contact op te nemen met een letselschade advocaat 
o Ja 

o Nee 

9. Heeft u er bezwaar tegen dat we in de eerste helft van januari nog een keer terugbellen? 
o Ja 

o Nee 

10. Dit waren al mijn vragen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor de medewerking. 
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Bijlage III – Vragenlijst belronde 3 

1. Naam respondent (en eventueel andere betrokkenen): 
Respondent: 
Partner: 
kind 1: 
kind 2: 
kind 3: 
 
2. Datum van interview: 
 
3. Naam interviewer: 
 
4. We hebben eerder contact gehad in verband met uw betrokkenheid bij het monstertruck 
drama ongeval. Naar aanleiding daarvan heeft u deelgenomen aan de enquête. We bellen nu 
om te vragen hoe het met u gaat. Bent u bereid deze vragen nu te beantwoorden? 
o Ja 

o Nee, ik wil niet deelnemen aan het onderzoek 

o Nee, bel me later terug, op (datum en eventueel tijdstip): 

5. Hoe gaat het op dit moment met u op een schaal van 1 tot en met 10? (waarbij 1 heel 
slecht is en 10 heel goed) 
 
6. Heeft u nog behoefte aan verdere ondersteuning of hulp? (indien meerdere mensen per 
gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Ja  

o Nee  

7. Zo ja, waar heeft u dan nog behoefte aan? (meerdere antwoorden mogelijk , indien meerdere 
mensen per gezin betrokken zijn, dit apart uitvragen) 
o Slachtofferhulp  

o Maatschappelijk werk  

o Huisarts  

o Lotgenoten contact (georganiseerd door gemeente Haaksbergen) 

o Mediant  

o Juridisch advies  

o Anders, namelijk  

8. (AFHANKELIJK VAN GEGEVEN ANTWOORD OP VRAAG 7): 
- Zal ik vragen of iemand van slachtofferhulp contact met u opneemt (ook voor evt 
juridisch advies)? 
- Zal ik vragen of iemand van maatschappelijk werk contact met u opneemt? 
- Neemt u zelf contact op met uw huisarts (ook voor evt doorverwijzing naar Mediant)? 
- Vindt u het goed als ik uw naam en telefoonnummer aan de gemeente doorgeef? 
- Mocht er door de gemeente iets georganiseerd worden dan zullen zij u contact met u 
opnemen. 
- U dient zelf contact op te nemen met een letselschade advocaat 
o Ja 

o Nee 

10. Dit was de laatste keer dat we in het kader van dit onderzoek contact met u hebben gehad. 
Heeft u nog verdere vragen of opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek? 


