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Calamiteiten in de Sport 

 
 

 

Wat te doen bij mishandeling of overlijden op het speelveld. 

Een praktisch protocol waarin duidelijk staat beschreven wat 
de procedure is bij eventuele calamiteiten. 
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Gebruiksaanwijzing 

 
Dit protocol is bedoeld voor allen die betrokken kunnen zijn bij één van de 
genoemde calamiteiten in dit protocol.  

 

Iedereen die betrokken is bij een vereniging moet toegang hebben om dit 
protocol te kunnen lezen/bestuderen.  

 

Ook kan het protocol gebruikt worden om uit te kopiëren. Dit om andere 

mensen te instrueren dan wel te informeren.  
Daarnaast kan de informatie uit het protocol worden verspreid onder 

bestuursleden, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters en anderen die 

betrokken zijn bij de club. Dit protocol bestaat niet alleen uit handelingen die 
kunnen worden verricht, maar ook over gegevens van instanties die kunnen 

worden geraadpleegd.  
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Voorwoord 

 

 
Dit Protocol Calamiteiten in de sport is opgesteld naar aanleiding van het 

steeds vaker voorkomen van agressie en het toenemende aantal 

sterfgevallen op het speelveld.  
Bij de ene sport komt dit vaker voor dan bij de ander maar, wanneer het 

gebeurd, is het noodzakelijk om de juiste handelingen zo snel mogelijk uit te 

voeren.  

Dit protocol zal voorzien in de behoefte om georganiseerd te werk te gaan na 
een calamiteit. Het protocol is niet alleen gericht op het volgen van de juiste 

handelingen die door agressie zijn ontstaan maar ook bij (ernstige) blessures 

en het overlijden van een persoon op of rond het speelveld. 
 

Graag willen wij de volgende personen en instanties bedanken voor het mede 

tot stand brengen van dit protocol; 
 

- Sportservice Overijssel 

- Slachtofferhulp Nederland 

- Politie Haaglanden 
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1. Mishandeling 

 
Het begrip mishandeling is in de Nederlandse maatschappij niet zeldzaam 
meer te noemen. In de loop der jaren is het aantal fysieke- en psychische 

mishandelingen fors toegenomen. Zo ook het aantal mishandelingen op de 

sportvelden. Werd er voorheen elkaar goed de waarheid verteld op het 
speelveld, tegenwoordig is dit vervangen door het uitdelen van rake klappen. 

Met veelal als gevolg massale vechtpartijen en gewonde spelers. Het 

sportveld is hierin een afspiegeling geworden van de hedendaagse 

maatschappij. Hieronder zal beschreven worden wat het slachtoffer en de 
vereniging kunnen doen wanneer zij betrokken raken bij een dergelijke 

situatie.    

 
 

1.1 Mishandeling vanuit slachtofferperspectief  

 
Wanneer een speler het slachtoffer wordt van mishandeling dan moet hij in 
staat zijn, hoe moeilijk het ook is, zich rustig houden en zich niet laten 

verleiden tot wraakacties. Het voor eigen rechter spelen wordt in Nederland 

niet gewaardeerd en zal door de rechter ook niet worden geaccepteerd. Het 

enige juiste wat het slachtoffer kan doen is aangifte doen bij de politie en zijn 
mogelijke verwondingen laten behandelen. Wanneer de mishandeling van 

dien aard is dat hij het veld niet zelfstandig kan verlaten, dan wordt het 

slachtoffer aangeraden om rustig te blijven liggen en de raad op te volgen 
van de begeleiding. Deze zullen voor u een ambulance en de politie bellen.  

 

Acties die u als slachtoffer zeker niet moet doen zijn: 
- Het nemen van wraak. 

- Het aanzetten tot wraak. 

- Bij mogelijke breuk(en), het zelf verlaten van het veld. 

- Het onderschatten van de kwetsuur. 
- Bang zijn om aangifte te doen. 

 

 
Een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een mishandeling, is een 

gebeurtenis die je overvalt. Het komt van buitenaf en kan een 

overweldigende indruk achterlaten. De gebeurtenis roept een sterk gevoel 

van machteloosheid op en gaat gepaard met een groot gevoel van 
onbehagen. De verwerking van een schokkende gebeurtenis is er op gericht 

weer orde in het leven te brengen. Het vertrouwen in jezelf, de medemens 

en in de samenleving is plotseling onderuit gehaald en zal zich weer dienen 
te herstellen.  

Herstel kost tijd en energie. Er is geen algemeen recept voor; ieder mens 

verwerkt het op zijn eigen manier. Voor de slachtoffers die moeite hebben 
om een voorval te verwerken is er slachtofferhulp. Dit zal later in het 

protocol uitvoerig worden besproken.  
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1.2 Mishandeling vanuit verenigingsperspectief 

 
Wanneer uw vereniging slachtoffer wordt van mishandeling dient u daar 
georganiseerd en professioneel mee om te gaan. Het is aan u, als bestuurslid 

of gewoon verenigingslid, zorgvuldig te handelen en uw emoties niet de 

overhand te laten nemen. De volgende stappen dient u te volgen wanneer er 
dergelijke zaken zich afspelen. 

 

a) Kom ter plaatse en informeer naar toedracht. 
b) Houd de gemoederen rustig. 

c) Bel politie en eventueel ambulance. 

d) Hou verdachte staande. 

e) Begeleid slachtoffer. 
f) Sta politie te woord wanneer deze arriveert. 

 

Zorg ervoor dat niet al te veel mensen zich met de kwestie gaan bemoeien, 
en haal betrokkenen, die door het lint gaan of dreigen door het lint te gaan, 

weg van de situatie. 

Mocht de dader zich nog op het terrein bevinden dan kunt u deze staande 
houden. Op de volgende pagina zal een procedure volgen die volstaat bij het 

staande houden van een verdachte. 

 

Het aanhouden van verdachte personen zal meestal door 
opsporingsambtenaren worden verricht. Maar ook burgers morgen op 

heterdaad een verdachte aanhouden. Dit wordt ook wel burgeraanhouding 

benoemd. 
 

Geschiedt de aanhouding door een ander, dan levert deze de aangehoudene 

onverwijld aan een opsporingsambtenaar over. 
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Als u als burger de verdachte aanhoudt, moet u het volgende doen; 

 
1.  Spreek de verdachte aan en vertel hem: 

 - Dat hij is aangehouden(“u bent nu door mij aangehouden”) 

 - De reden van zijn aanhouding(bijvoorbeeld voor mishandeling) 

 - Waarvan hij wordt verdacht(van overtreding van de Wet) 
 - De procedure die wordt gevolgd, namelijk; 

 - Dat de politie direct geïnformeerd wordt over de aanhouding 

 - Dat hij aan de politie wordt overgedragen. 
 - Dat hij de komst van de politie moet afwachten. 

 - Dat hij zolang wordt vastgehouden. 

2.  Na de aanhouding moet direct de politie geïnformeerd worden. Zij 
zullen de verdachte komen ophalen. 

3.  Noteer de tijd van de aanhouding. 

4.  De politie hoeft niet weer tot aanhouding over te gaan. Zij zullen  

de burgeraanhouding in hun proces-verbaal moeten opnemen. 
5.  In afwachting van de komst van de politie moet de verdachte  

zolang vastgehouden worden. Het is raadzaam de verdachte tijdelijk 

op te sluiten in een aparte ruimte 
 

Let op: Laat de verdachte nooit alleen achter. Bewaak hem altijd met 

twee man. 
 

Vraag de verdachte medewerking. Weigert de verdachte mee te werken door 

weg te willen lopen, dan mag hij tegengehouden worden(vrijheidsberoving). 

U mag hem beetpakken of op hem gaan zitten. 
 

Let op: Bij de poging de verdachte vast te houden mag geen 

strafbaar feit gepleegd worden, zoals het toebrengen van letsel. 
 

Als het verzet van de verdachte zo fel is, dat hij niet met gepaste 

middelen(zonder toepassing van geweld) in bedwang te houden is, dan kan 
hij beter losgelaten worden. Informeer direct de politie hierover en verstrek 

een signalement. Een verdachte kan ook verzet plegen tegen een 

opsporingsambtenaar. De wet heeft alleen het verzet tegen een 

opsporingsambtenaar strafbaar gesteld. 
 

Let op: De verdachte is niet verplicht zijn identiteit aan u op te 

geven. Ga de verdachte na zijn aanhouding niet uithoren over het 
door hem gepleegde strafbare feit! Het verhoren van verdachten is 

aan bepaalde regels gebonden en mag alleen door 

opsporingsambtenaren worden uitgevoerd. 
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Nadat deze handelingen zijn afgehandeld, moet er eerst overlegd worden 

met de scheidsrechter of de wedstrijd nog wordt vervolgd. Het is van belang 
dat u binnen uw vereniging een paar personen aanstelt die u 

verantwoordelijk stelt voor het afhandelen van wedstrijd zaken. Onder deze 

wedstrijdzaken valt het contact opnemen met de scheidrechter en het bellen 

van de desbetreffende bond(competitieleider). Deze zal u vertellen hoe 
verder te handelen. Het is uitermate handig om andere mensen (het liefst 

bestuursleden) hiervoor de verantwoordelijkheid te overhandigen. Zo 

voorkomt u chaos bij u zelf. U kunt immers ook niet alles alleen doen. 
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2. Verenigingsperspectief Overlijden 

Een sportvereniging zal tijdens haar bestaan helaas onvermijdelijk te maken 

krijgen met het overlijden van een lid of andere relatie. Voor een vereniging 

is het belangrijk om over dit soort situaties te hebben nagedacht wanneer 
emotie en tijdsdruk geen rol spelen. Op deze manier kunnen weldoordachte 

beslissingen worden genomen. 

In het komende hoofdstuk zullen verschillende stappen worden voorgelegd. 
 

In het algemeen wordt door deskundigen aanbevolen een actieve opstelling 

te kiezen. 
Zoek contact met de nabestaanden en maak het verlies bespreekbaar. 

Luisteren en erkennen zijn hierbij belangrijker dan adviezen geven. Bedenk 

echter dat ieder verlies op zichzelf staat en dat iedereen het verlies van een 

dierbare op zijn eigen manier verwerkt.  
 

Onderstaande stappen zijn een hulpmiddel bij het op- en vaststellen van een 

verenigingsprotocol met betrekking tot overlijden. 

 

Stappen 

Stap 1. 

Besteed in een bestuursvergadering aandacht aan het onderwerp. Bepaal 

eerst voor wie het protocol van toepassing is. Bedenk daarbij dat er allerlei 
gradaties zijn in de vorm en mate van clubrouw. De te ondernemen acties na 

het overlijden van bijvoorbeeld een erelid zullen anders zijn dan bij de vader 

van het jeugdlid die zich nog nooit heeft vertoond op de club. Ook spelen 
geloofsovertuiging, de cultuur en het karakter van de vereniging een 

belangrijke rol. Uiteraard moet voor zover mogelijk altijd rekening worden 

gehouden met de wensen van de nabestaanden.  
 

Stap 2. 

Ook de omstandigheden waaronder het sterfgeval zich heeft voorgedaan 

spelen een belangrijke rol. Het overlijden van een lid tijdens de wedstrijd of 
training bijvoorbeeld, heeft een heel andere invloed op het verenigingsleven, 

dan wanneer het tijdens de zomerstop gebeurt.  

Leg vervolgens gemaakte (principe) afspraken vast, maar houdt hierbij 
ruimte voor afwijkingen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.  

 

Stap 3. 

Benoem één van de bestuursleden tot contactpersoon; als zich een sterfgeval 
voordoet, moet hij/zij ervoor zorgen dat het protocol in werking treedt. 
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Aandachtspunten 

Onderstaand wordt een aantal rouwsituaties op een rij gezet. Hoe daarmee in 
de regel wordt omgegaan is cursief aangegeven.  

 

Afgelasting van het programma.  
 

Maak onderscheid tussen: 

 reguliere ‘sportzaken’ en ‘nevenactiviteiten’ (feestelijke happenings 
worden geschrapt); 

 overlijden tijdens een wedstrijd, ongeacht thuis of uit (alle 

thuiswedstrijden op die dag staken, uitwedstrijden van nog 

vertrekkende teams afzeggen); 
 overlijden op een ander moment: als dan wordt besloten tot 

afgelasting van (delen van het) competitieprogramma, dan moet dat 

worden kortgesloten met de bond (de competitieleider). 
 

Spelen met een rouwband om; het houden van één minuut stilte. 

 
Maak hierover tijdig afspraken met het/de betreffende team(s) en dat/die 

van de tegenstander(s). Stel de arbitrage, maar ook de toeschouwers op de 

hoogte. Zorg dat de muziekinstallatie uit is. Deze vorm desgewenst alleen 
toepassen op de eerstvolgende wedstrijd(-dag) na het overlijden. 

 

De vlag halfstok en een periode van ingetogenheid. 
 

Zorg er voor dat in ieder geval alle kaderleden binnen de club weten waarom 

de vlag halfstok hangt. Hang bij voorkeur de verenigingsvlag op, anders de 

Nederlandse vlag. Haal de vlag binnen als het complex wordt gesloten, maar 
altijd uiterlijk een half uur voor zonsondergang. Zorg voor een aangepast 

geluidsniveau in de kantine en hang geen andere (sponsor)vlaggen op.  

Deze periode van ingetogenheid duurt vanaf het moment van overlijden tot 
en met de crematie of begrafenis. 

 

Plaatsing van een bericht in de regionale pers en/of in het clubblad. 
 

Denk goed na over de inhoud; namens wie en in welk(e) blad(en) het bericht 

wordt geplaatst.  
 

Een bericht in de regiokrant wordt geplaatst namens het bestuur van de 

vereniging bij het overlijden van bestuurs-, kader- of ereleden. In het 

clubblad formuleert het bestuur dan een “in memoriam”. Overleden leden 
worden middels een bericht in het clubblad herdacht. 

 

Houd met betrekking tot plaatsing in het clubblad rekening met de 
verschijningsdatum en vakantieperiodes; het kan nodig zijn om al eerder een 

brief of memo uit te laten gaan.  
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Openstellen van een condoleanceregister; inrichten van een 
gedenkplek; organiseren van een plechtigheid op de club. 

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de vereniging hiertoe het initiatief 
neemt om zo rouwuitingen te coördineren. Bedenk of het inschakelen van 

deskundige hulp hierbij gewenst is. 

Deze vorm kan worden toegepast bij het overlijden van meerdere leden 
tegelijkertijd, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval.  

 

Bijwonen van de begrafenis of crematie. 
 

Met inachtneming van de wens van de nabestaanden is een 

bestuursdelegatie bij begrafenis of crematie aanwezig. Leg vast in welke 

gevallen voor een krans of bloemstuk wordt gezorgd, en in welk geval er 
namens de vereniging wordt gesproken.  

 

Begeleiding van de betrokkenen. 
 

Als het overlijden plaatsvindt tijdens een verenigingsactiviteit is het goed om 

oog te hebben voor nazorg voor diegenen die getuige zijn geweest. Het kan 
zinvol zijn nog een aparte bijeenkomst te beleggen, om de direct 

betrokkenen de mogelijkheid te geven om hun gevoelens te uiten. Het kan 

wenselijk zijn om professionele hulp in te roepen (bijvoorbeeld bureau 

Slachtofferhulp). 
 

Persoonlijke aandacht van het bestuur voor de nabestaanden 

 
In de periode van verwerking kan de club houvast bieden aan familie, 

vrienden en clubleden; dat pleit er voor om zo snel mogelijk weer over te 

gaan tot de orde van de dag, maar het is belangrijk om iedereen de tijd te 
geven om het verlies op eigen wijze te verwerken! 
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Procedure bij een melding van overlijden 

 Als er een melding van overlijden ‘binnenkomt’ bij één van de 
(kader)leden van de vereniging, dan dient deze de melding terstond 

door te geven aan het bestuurslid belast met het overlijdensprotocol.  

 Dit bestuurslid besluit (indien nodig na ruggespraak met andere 
bestuursleden of betrokkenen) hoe het protocol wordt gehanteerd. 

 In principe neemt dit bestuurslid vervolgens contact op met (één van) 

de nabestaande(n) van de overledene, waarbij de volgende reactie 
wellicht passend is: 

o Het bestuurslid condoleert namens de vereniging en vraagt of 

het overlijden bekend gemaakt moet worden binnen de 

vereniging en zo ja, op welke wijze en aan wie; 
o Het bestuurslid vraagt of prijs gesteld wordt op toepassing van 

de protocollair vastgelegde rouwvormen, dan wel of er nog 

andere wensen zijn als het gaat om blijken van medeleven 
vanuit de vereniging voorafgaand aan, tijdens en na de uitvaart; 

o Het bestuurslid biedt aan om alle praktische/lopende zaken wat 

betreft verenigingsverplichtingen af te handelen. 

 De contactpersoon onderneemt vervolgens de gewenste/benodigde 
actie(s) en/of coördineert deze. 
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3. Slachtofferhulp 

 
Na een geweldsmisdrijf kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor 
praktische, juridische en emotionele hulp. In dit hoofdstuk zetten wij een 

aantal zaken voor u op een rij. 

 
3.1. Doe aangifte. 

Doe na een geweldsmisdrijf aangifte bij de politie. Dit houdt in dat u bij de 

politie een verklaring aflegt over hetgeen u is overkomen. Deze verklaring 
wordt door de politie schriftelijk vastgelegd en wordt een proces-verbaal van 

aangifte genoemd. U kunt aangifte doen op een politiebureau bij u in de 

buurt. 

 
Let hierbij op het volgende: 

 Laat verwondingen en schade zoveel mogelijk opnemen in het proces-

verbaal van aangifte dat de politie maakt. 
 Controleer of alles goed vermeld is voordat u de aangifte ondertekent. 

 Als u na de aangifte ontdekt dat u nog meer mist dan u had 

aangegeven, neem dan opnieuw contact op met de politie. 
 Zorg dat u een kopie van de aangifte van de politie ontvangt. U heeft 

hier recht op. 

 

3.2. Soort schade 
Als u te maken heeft gehad met geweld heeft u mogelijk materiele of 

immateriële schade 

 
 Materiele schade 

Bij materiele schade gaat het bijvoorbeeld om vernielde goederen, maar 

ook om eventuele medische kosten of verlies van inkomsten. 

 
 Immateriële schade 

Bij immateriële schade gaat het vooral om verlies van levensvreugde door 

bijvoorbeeld verdriet, pijn of angst. De vergoeding voor immateriële 
schade heet ook wel smartengeld. Het is moeilijk om de hoogte daarvan 

vast te stellen. Slachtofferhulp kan u daarbij helpen of als dat nodig is 

verwijzen naar een gespecialiseerde schaderegelaar. 
 

3.3. Hoeveel materiele schade heeft u? 

Het is belangrijk om van begin af aan bij te houden wat de schade is die u 

ten gevolge van het geweld heeft geleden. 
 

 Maak, indien mogelijk, foto`s van uw verwondingen. Deze foto`s 

worden soms al door de politie gemaakt. 
 Maak een lijst van beschadigde goederen en probeer deze zoveel 

mogelijk te onderbouwen met rekeningen of gegevens van de 

aankoop(zoals prijs, aankoopdatum, merk, etc.) 
 Bewaar rekeningen van het ziekenhuis of de huisarts. 

 Verstuur nooit de originele rekeningen maar altijd een kopie. 
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 Bezoek bij letsel altijd een arts, zodat het letsel duidelijk in uw 

medisch dossier vastligt. 
 Noteer de gereden kilometers naar het ziekenhuis of de huisarts. Of 

bewaar kaartjes van het openbaar vervoer. 

 Houdt de overige kosten bij die u heeft moeten maken ten gevolge van 

het geweldsmisdrijf, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of 
telefoonkosten. 

 

3.4. Schadevergoeding 
Of u schade vergoed kunt krijgen is afhankelijk van veel zaken. Bij een 

strafproces kunt u de schade mogelijk op de verdachte verhalen. 

Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.  
 

Daarnaast bestaat er voor slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstige 

gevolgen het Schadefonds Geweldsmisdrijven in Rijswijk. Om voor een 

eenmalige uitkering in aanmerking te komen, moet aan een aantal 
voorwaarden zijn voldaan. Het geweld moet bijvoorbeeld opzettelijk gepleegd 

zijn, in Nederland hebben plaatsgevonden, en u mag geen schuld aan het 

misdrijf hebben. 
 

In de bijlage vindt u het schadebrief waar zowel de materiele- als 

immateriële schade kan worden beschreven. Deze brief is opgesteld door 
Slachtofferhulp Nederland om aansprakelijkheid van de dader weer te geven 

en vast te stellen. Het Slachtoffer heeft 14 dagen de tijd om te reageren. 

Doet hij dit niet dat zal hij in gebreke zijn, wat dan de nodige 

rechtsmaatregelen met zich mee kan brengen.  
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4. Media 

 
Tegenwoordig zit de media er bovenop wanneer er geweld plaatsvindt op het 
sportveld. Het is helaas een negatieve trend die steeds vaker voorkomt, of in 

ieder geval iets waar steeds vaker over wordt bericht. Sport is en wordt 

steeds belangrijker in de huidige samenleving, daarom is er ook veel 
aandacht vanuit de media richting de sport. 

In dit hoofdstuk worden bepaalde richtlijnen/handelingen weergegeven die 

kunnen worden gevolgd als vereniging zijnde om de media te woord te 
staan. 

Hieronder volgen een aantal tips die kunnen worden gevolgd: 

 

 Benoem een perswoordvoerder 
 

 Alleen de perswoordvoerder staat de media te woord 

 
Het is verstandig dat alleen de woordvoeder de media te woord staat. 

Dit helpt in het voorkomen van geruchten, al is dit nooit compleet uit 

te sluiten. Op deze manier wordt ook de informatiestroom 
gecontroleerd. 

 

 

 Laat geen journalisten op het terrein van de vereniging 
 

Journalisten mogen zich alleen op het terrein bevinden wanneer zij 

daartoe zijn uitgenodigd door de perswoordvoerder. Dit wil niet zeggen 
dat journalisten zich niet net buiten het terrein gaan ophouden. 

  

 

 Geef, zo nodig, dagelijks een persconferentie 
 

Op deze manier krijgt de pers informatie en voorkomt men enigszins 

allerlei andere acties van journalisten om aan informatie te komen. 
Een tip is wellicht om deze persconferentie buiten het terrein van de 

club te houden. 

 
 

 Houd de relatie met de media positief 

 

De journalisten moeten niet als vijanden benaderd worden. Het is van 
belang om de grenzen duidelijk aan te geven maar het is niet goed om 

de media volledig buiten te sluiten. Zij zullen dan eerder op slinkse 

wijze informatie proberen te verkrijgen. 
 



 

 
www.sportservicezuidholland.nl 

17 

 

 Bescherm de betrokkenen tegen zichzelf 
 

Betrokkenen vinden het vaak moeilijk om de verleiding te weerstaan 

wanneer de media aandacht aan hen besteden. Vaak omdat ze hun 

verhaal kwijt willen over hetgeen wat ze meegemaakt hebben. Het is 
belangrijk om dit met hen te bespreken en te voorkomen dat de 

betrokkenen later spijt krijgen van het verhaal dat ze hebben verteld. 

 
 

 Overleg altijd met de betrokkenen 

 
Als de vereniging besluit mee te werken aan een artikel of aan een 

interview voor de radio/tv is vooraf overleg met nabestaanden of 

getroffenen noodzakelijk. Dit kan eventueel ook overlegd worden bij 

een diepgaand artikel of interview over de situatie. 
 

 

 Leg een map aan waarin de artikelen worden bewaard 
 

 

Niets is vervelender dan een negatief stukje in de (lokale) krant of op de 
televisie wat betrekking heeft op uw sportvereniging, en al helemaal wanneer 

uw statement over bepaalde situatie verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het is 

dus verstandig om de media te woord te staan wanneer er goed na is 

gedacht over de te geven reactie vanuit de vereniging. Het meest 
verstandige is om dit eerst op papier te zetten voordat er een verbale reactie 

wordt gegeven. Mocht men dan verkeerd worden geciteerd dan heeft de 

vereniging iets om op terug te vallen. 
 

Het is ook handig als de vereniging een standaard persverklaring klaar heeft 

liggen. Deze verklaring kan worden uitgestuurd wanneer de pers vraagt om 
een reactie, waardoor de druk even afneemt om uiteindelijk tot een wel 

doordachte reactie te komen. 
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5. Contactenlijst 

 
Slachtofferhulp 

 

Hoofdkantoor 

Pallas Athenedreef 27 

3561 PE Utrecht 

Postbus 14208 

3508 SH Utrecht 

T 030 234 01 16 

F 030 231 76 55 

E info@slachtofferhulp.nl 

 

regio: Haaglanden    regio: Brabant Noord / Brabant Zuid-Oost  

mr P. Drooglever Fortuynweg   Geldropseweg 86a     

2533 SP DEN HAAG    5611 SK EINDHOVEN         

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 

 

regio: Rotterdam-Rijnmond   regio: Limburg 

Westersingel 18     Om de Toren 4 

3014 GP ROTTERDAM    6191 KZ BEEK 

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 

 

regio: Hollands Midden   regio: Gelderland-Midden / Gelderland-Zuid 

Aarplein 24     Eusebiusbinnensingel 28 

2406 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN   6811BX ARNHEM 

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 

 

regio: Noord-Holland    regio: Twente / Noord- en Oost-Gelderland 

Elandsgracht 15/1    Postbus 1003 

1016 TM AMSTERDAM    7301 BG APELDOORN 

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 

 

regio: Midden- en West-Brabant / Zeeland regio: IJsselland / Flevoland 

Chasséveld 3a     Papendwarsstraat 12 

4811 DH BREDA     8011 PM ZWOLLE 

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 

 

regio: Utrecht     regio: Groningen / Frieslân / Drenthe 

Kerkstraat 85     Gauke Boelensstraat 4a 

3764 CS SOEST     9203 RM DRACHTEN 

0900 0101 (lokaal tarief)    0900 0101 (lokaal tarief) 
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Hoofdbureaus Politie  
 
Politie Amsterdam-Amstelland   Politie Haaglanden    

Postbus 2287      Burgemeester Patijnlaan 35 

1000 CG AMSTERDAM     2585 BG Den Haag 

Spoedeisende zaken: 112    Postbus 264 

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844   2501 CG Den Haag 

       telefoon: 0900 - 8844 

Politie Brabant Zuid-Oost 

Postbus 528,      Politie Hollands midden 

bezoekadres Mathildelaan 4,    Postbus 4240 

5600 AM Eindhoven     2350 CE Leiderdorp 

telefoon: 0900-8844     Telefoon: 0900 - 8844 

       Fax: 071-5411867 

Politie Brabant Noord 

Vogelstraat 41      Politie Ijsselland 

5212 VL ’s-Hertogenbosch    Postbus 611 

telefoon: 0900-8844     8000 AP Zwolle 

       tel: 0900-8844 

Politie Drenthe      Fax: 038-496 30 36 

Postbus 107       

9400 AC Assen 

Telefoon: 0900-8844     Limburg Noord 

Spoedeisende zaken: 112    Postbus 52 

       5900 AB VENLO 

Politie Flevoland     Bezoekadres: Rijnbeekstraat 1 

Postbus 281      5913 GA VENLO 

8200 AG  Lelystad     telefoon: 0900 - 8844 

telefoon: 0900 – 8844      

       Limburg Zuid 

Politie Friesland     Postbus 1230 

Postbus 269      6201 BE Maastricht 

8901 BB Leeuwarden     Bezoekadres: Prins Bisschopsingel 53   

Telefoon: 0900 – 8844     6212 AB Maastricht 

Fax: 058-880 8365     telefoon: 0900 - 8844 

        

Politie Gelderland – Midden    Politie midden en west Brabant  

Postbus 30071      Bezoekadressen: 

6803 AB Arnhem     Jacob Obrechtlaan 9 te Bergen op Zoom 

Bezoekadres: Snelliusweg 1    Chasséveld 3 te Breda 

Telefoon: 0900 – 1844     Europark 21 te Oosterhout 

       Ringbaan Zuid 498a te Tilburg 

Politie Gelderland – Zuid    telefoon: 0900 - 8844 

Postbus 9109     

6500 HL Nijmegen     Politie Noord- en Oost-Gelderland 

Bezoekadres: Stieltjesstraat 1    Sleutelbloemstraat 55 

Telefoon: 0900- 8844     7322 AH Apeldoorn 

Fax: 024 - 327 66 66     Telefoon: 0900-8844 

       Fax: 055-5486199 

Politie Gooi en Vechtstreek 

Postbus 42      Politie Noord Holland - Noord 

1200 AA Hilversum     Postbus 21     

Telefoon: 0900 8844     1800 AA Alkmaar 

Bezoekadres: Groest 69,     Telefoon: 0900 - 8844 

1211 EA  Hilversum      
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Politie Groningen     Politie Rotterdam-Rijnmond 

Rademarkt 12      Doelwater 5 

9711 CV Groningen     3011 AH Rotterdam   

Telefoon: 0900 – 8844     Postbus 70023 

Fax: 050 - 587 5229     3000 LD Rotterdam 

Telefoon: 0900 - 8844  

 

Politie Twente 

Postbus 14 

7500 AA Enschede 

Telefoon: 0900 – 8844 

Fax: 053 455 5325  

 

Politie Utrecht 

Postbus 8300 

3503 RH Utrecht 

Telefoon: 0900 – 8844 

Fax: 030-6577071 

 

Politie Zaanstreek Waterland 

Postbus 400 

1544 ZG Zaandijk 

Telefoon: 0900 – 8844 

Fax: 075-6271380 

 

Politie Zeeland 

Postbus 5009 

4330 KA Middelburg 

Telefoon: 0900 – 8844 

Fax: 0118-432109 

 

Politie Zuid Holland – Zuid 

Postbus 1070 

3300 BB Dordrecht 

Telefoon: 0900 – 8844 

Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht 
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Provinciale Sportservicebureaus 

 
Sportservice Zuid-Holland    Huis voor de sport Limburg 

Arckelweg 30      Mercator 1 

2685 ZH, Poeldijk      6135 KW,  Sittard 
Postbus 70      Postbus 5061 

tel.: 0174-244940     6130 PB  Sittard 
fax: 0174-281147     Tel.: 046 I4770590 

e-mail: info@sportservicezuidholland.nl   Fax.: 046 I4770599 
       E-mail: info@huisvoordesport.org 

Sportservice Noord-Holland 
Nieuwe Gracht 7      Sport Zeeland 

2011 NB, Haarlem     Seissingel 100 
Postbus 338      4334 AC, Middelburg 

Tel.: (023) 531 94 75     Tel.: 0118 640700 
Fax.: (023) 532 21 94     Fax.: 0118 640711 

E-mail: info@sportservicenoordholland.nl      E-mail: info@sportzeeland.nl 
 

Sportservice Noord-Brabant    Sport Friesland 

Nieuwkerksedijk 21-A     Kalverdijkje 77c 

5050 AC, Goirle      8924 JJ,  Leeuwarden 
Postbus 106      Postbus 757 

Tel.: 013 - 534 90 27     8901 BN Leeuwarden 
Fax.: 013 - 534 78 66     Tel.: 058 2677910 

E-mail: info@ssnb.nl       Fax.: 058 2671550 
       E-mail: mail@sportfryslan.nl 

Sportservice Midden Nederland     
Wattbaan 31-49      Gelderse Sport Federatie 

3439 ML, Nieuwegein     Turfstraat 1 
Postbus 2657      6811 HL, ARNHEM 

3430 GB       Postbus 60066 
Tel.: 030 – 7513840     6800 JB ARNHEM 

Fax.: 030 - 7513841      Tel.: 026- 354 03 99 
E-mail: info@sportservicemiddennederland.nl  Fax.: 026- 354 03 98  

       E-mail: info@gelderland-sport.nl 
Sportservice Flevoland 

Middendreef 277      Huis voor de sport Groningen  
8203 AG, Lelystad         Laan van de Sport 6 

Postbus 2251          9603 TG,  Hoogezand   
Tel.: 0320 251113     Postbus 177 

Fax.: 0320 250297      9600 AD Hoogezand 
E-mail: info@sportflevo.nl     Tel.:  0598 – 32 32 00 

       Fax.: 0598 – 32 54 48 
       E-mail: info@huisvoordesportgroningen.nl 

Sportservice Overijssel 

MUSSENHAGE 1 
8011 BH,  ZWOLLE      Koepel Landelijke Sportservicebureaus 

TEL.: 038-4236686     www.sportkracht12.nl 
E-MAIL: INFO@SPORTSERVICEZWOLLE.NL      

 
Sport Drenthe 

Eisenhowerstraat 35 
7901 AG,  Hoogeveen 

Postbus 84 
7900 AB Hoogeveen 

Tel.: (0528) 23 37 75 
Fax.: (0528) 23 37 79 

E-mail: e-post@sportdrenthe.nl  
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Bijlage: Verwondingen 
 
In deze bijlage wordt een aantal (veel voorkomende) verwondingen 

toegelicht, en hoe deze in eerste instantie moeten worden behandeld. 

 
 

Uitgeslagen tand 

  
- Laat bij een uitgeslagen tand het slachtoffer zitten. 

- Pak de uitgeslagen tand vast bij de kroon (niet aan de wortel)  

  en spoel hem vluchtig schoon met melk of eventueel water.  

  Ga zo spoedig mogelijk naar de tandarts.  
- Bewaar de uitgeslagen tand in melk, in de mond van het  

  slachtoffer of in een bekertje met wat speeksel. De tand mag in    

  geen geval uitdrogen. 
 

 

Bloedneus 
  

- Snuit 1 keer goed de neus. 

- Knijp met duim en wijsvinger de neus ongeveer 10 minuten     

  dicht 
- Herhaal het dichtknijpen eventueel nog eens 10 minuten. 

- Knijp onder het neusbeen tegen het neustussenschot. 

 
Voorkom het doorslikken van het bloed. Zit daarom met het hoofd een beetje 

voorover. 
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Botbreuk 

  
De structuur van het bot is geheel- of gedeeltelijk  

onderbroken. 

  

- Zorg dat het getroffen gedeelte zo onbeweeglijk mogelijk wordt  
  gehouden. 

- Geef steun en rust aan het getroffen lichaamsdeel in de positie  

  waarin het wordt aangetroffen. 
- Dek bij een open botbreuk de wond steriel of zo schoon  

  mogelijk af. 

 
Vervoer naar het ziekenhuis is noodzakelijk, regel een ambulance! 

 

Wanneer er geen sprake is van een abnormale stand of beweeglijkheid is een 

botbreuk niet altijd even goed te onderscheiden van een kneuzing of 
verstuiking. 

 

 
(Dreigende) Shock 

 

Het slachtoffer voelt zich ellendig, ziet er slecht uit, heeft een vale 
huidskleur, is koud en klam, is dorstig en onrustig, is slap en 

krachteloos. 

 

- Laat het slachtoffer liggen. 
- Probeer het uitwendige bloedverlies te stelpen. 

- Bescherm tegen afkoelen. 

- Niet laten drinken. 
 

Bel 112. 

 
Inwendige bloedingen zijn alleen in het ziekenhuis te 

behandelen. 

 

Sommige botbreuken gaan samen met veel inwendig bloedverlies. 
 

Bij brandwonden kunnen na verloop van tijd ook shockverschijnselen 

optreden. 
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Wonden 

 
De huid is beschadigd er is veel bloedverlies (stootsgewijs of 

gelijkmatig) zichtbaar en er is pijn. 

 

- Laat het slachtoffer bij voorkeur liggen.      
- Breng zover mogelijk het gewonde lichaamsdeel omhoog.   

- Stelp de bloeding door directe druk op de wond uit te oefenen. 

  
Wonden moeten binnen 6 uur gehecht worden. 

Bel 112 bij niet te stelpen bloedingen. 

Bescherming tegen tetanus is maximaal 15 jaar, daarna opnieuw inenten. 
 

 

Bewusteloosheid 

 
Reageert niet op aanspreken en voorzichtig schudden aan de schouders. 

 

- knellende kleding losmaken 
- ademweg vrijhouden (leg het slachtoffer op de zij) 

- bel de huisarts en/of 112 

- controleer de ademhaling (als de ademhaling wegvalt geef dan mond 
op mond beademing) 

- probeer vooral zelf rustig te blijven 

 

 
Hartinfarct 

 

Symptomen: 
- pijn op de borst straalt uit naar armen/schouder                 

- drukkend/benauwd gevoel 

- onrustig/bang 
- onregelmatige hartslag/pols 

- misselijk/koud/zweet 

 

- bel 112 
- stel zoveel mogelijk gerust 

- probeer vooral zelf rustig te blijven 
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Hartstilstand 

 
Symptomen: 

- geen ademhaling  

- geen hartslag/pols 

 
- bel de ambulance 

- begin zo snel mogelijk met reanimatie 

- probeer vooral zelf rustig te blijven 
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Bronnenlijst 
 
1. Sportservice Zuid-Holland 

 

2. Sportservice Overijssel 

 
3. Slachtofferhulp Nederland 

 

4. Horeca Branche Instituut, Zoetermeer  
 

5. Politie Haaglanden 


