
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Veiligheidsplan voor 
slachtoffers van 
partnergeweld



VRAAG OM HULP

Blijf er niet alleen mee zitten, maar vraag om hulp.

Waarom om hulp vragen ?

• Partnergeweld is niet oké en strafbaar
• Uw gezondheid lijdt hieronder
• Uw werk lijdt hieronder
• Het kan uit de hand lopen
• Het komt uw relatie niet ten goede
• Kinderen lijden eronder

Waarom een veilige plek zoeken ?

• De situatie kan nu onveilig zijn voor kinderen
• De volgende stap van de pleger is onbekend
• Een veilige plek geeft de mogelijk om na te denken 

over volgende stappen en keuzes

Stel daarom je eigen veiligheidsplan op



STAP 1

Als je beslist je partner te verlaten

• Bij vertrek neem je mee: geld, extra sleutels, 
huwelijksboekje, identiteitskaart, bewijs van 
kinderbijslag, rekening op naam, laatste loonbriefje 
van je partner, spaarboekje, documenten 
ziekenfonds, …

• Laat gemeenschappelijke rekening(en) blokkeren
• Vraag eigen ziekteverzekering aan
• Vraag hulp bij het OCMW
• Zorg voor een veilig onderkomen bij vrienden, 

familie of een vluchthuis op geheim adres
• Informeer school, jeugdbeweging, opvang over wie 

de kinderen mag afhalen
• Haal Kleren en bezittingen uit huis, dit kan je 

desnoods onder politiebegeleiding doen, je partner 
is verplicht je binnen te laten

• Maak een noodkoffer met belangrijke zaken en 
kleren, plaats de koffer op een veilige plek, bv. bij 
vrienden, buren, familie

STAP 2

Tijdens een gewelduitbarsting

•  Roep om hulp of bel 112
•  Houdt de uitgang in het oog tijdens een ruzie
•  Zorg ervoor dat de buitendeur gemakkelijk kan 

geopend worden
•  Leg je GSM steeds op een gemakkelijk bereikbare 

plaats



STAP 3

Veiligheid en emotionele gezondheid

• Beslis wie je op je werk informeert over de situatie
• Gebruik verschillende wegen naar huis als je van je 

werk komt
• Laat je vergezellen op bus, tram, trein
• Praat met je partner wanneer je eraan denkt om 

terug te keren
• Heb positieve gedachten over jezelf en wees 

assertief met betrekking tot je behoeften. Lukt dit 
niet, zoek dan hulp

• Bezoek een vrouwen- en/ of slachtoffergroep om 
ondersteuning te krijgen



INDIEN JE HET HUIS VERLAAT, BRENG 
VOLGENDE DIENSTEN OP DE HOOGTE

• Dienst bevolking, binnen 24 uur. Vraag om jouw 
nieuw adres geheim te houden

• Vraag de vrederechter om toelating tot aparte 
woonst

• Het ziekenfonds, de bank, de post
• De gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij
• Voor een echtscheiding vraag je best raad aan een 

advocaat, notaris, ... Een eerste gesprek is gratis
• Werkloosheidsuitkering/kinderbijslag: bezorg 

Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), hulpkas 
of vakbond/kinderbijslagfonds jouw adreswijziging

• Bij een huurwoning: lees het huurcontract. Als 
je gehuwd bent, vraag dan een document bij de 
eigenaar op, waarin je ontslagen bent van alle 
contractverplichtingen. Voor niet-gehuwden is het 
contract slechts bindend als je getekend hebt



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
-0

15
13

-N
L,

 2
4 

ap
ril

 2
01

9

WAT NEEM JE MEE ?

•  Je kinderen
•  Persoonlijke bezittingen
•  Kleding
•  Identiteitskaart/rijbewijs
•  Huwelijksakte/trouwboekje
•  Geboorteattesten
•  Verblijfsvergunning
•  Documenten mutualiteiten, SIS-kaart
•  Bankkaart/geld
•  Adressenboekje
•  Documenten kinderbijslag
•  Attesten verzekeringen
•  Documenten i.v.m. leefloon
•  Medicatie


