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TIP VAN DE WEEK

Onderwerp: AANGIFTE EN VPT
Tip #6
Overleg als organisatie met de politie in jouw regio / stad of het mogelijk is om met een vaste
politiemedewerker zaken te doen rondom het doen van aangifte. Het proces zal beter en efficiënter
verlopen. Onder andere omdat je bepaalde (vakjargon) termen of werkzaamheden niet steeds
opnieuw hoeft uit te leggen, omdat je vaste tijden / momenten kan afspreken en je elkaar sneller kan
bereiken.

Tip #7
Aangifte doen? Schrijf de gebeurtenis zelf alvast in chronologische volgorde op. Let hierbij vooral op
de feiten (wie, wat, waar, wanneer) en de impact (schade, letsel, pijn, zorgen). Aangifte doen kan
best spannend zijn en soms vergeet je dingen. Ook duurt het soms even voordat het opnemen van
de aangifte plaats kan vinden. Met de gebeurtenis op papier heb je voor jezelf, ook na een tijdje, het
verhaal helder.

Tip #8
Verzamel zo snel als mogelijk na een incident evt. bewijs. Leg eventueel letsel of schade vast door dit
op de foto te zetten. Roodheid van de huid wijst namelijk op fysiek contact, maar kan ook weer snel
verdwijnen. En soms duurt het even voordat de aangifte daadwerkelijk wordt opgenomen. Verzamel
ook getuigen(verklaringen). Zijn die er niet van het incident zelf? Wellicht wel van vlak voor of vlak na
het incident. Ook dit kan waardevol zijn. Hoe meer getuigen hoe beter. Alles beter dan alleen jouw
woord tegen die van de verdachte.

Tip #9
Wil je graag op de hoogte blijven van het verloop van de aangifte? Je kan hiervoor altijd bellen met
het 0900-8844 nummer van de politie. Met het dossiernummer bij de hand kan gekeken worden
hoever de zaak is (is de politie nog bezig met het dossier of ligt het bij het OM). Als je nog vragen
hebt kunnen zij je ook laten weten welke politiemedewerker de zaak behandeld of kan er een
terugbelverzoek gedaan worden.

Tip #10
Het doen van aangifte bij strafbare feiten gepleegd door patiënt richting hulpverlener(s) is belangrijk.
Voor het slachtoffer / betreffende hulpverleners, maar (soms) ook voor de patiënt zelf. Niet alleen
met straf als doel, maar wellicht ook om betere / andere zorg voor de patiënt te bewerkstelligen.
Geef bij het doen van de aangifte dan ook altijd aan welk doel je als organisatie met de aangifte voor
ogen hebt.
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