
DOORVERWIJSFORMULIER  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik, ondergetekende 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
Naam                                                                                                        Voornaam                                                                                             M/V 

Wens  gecontacteerd te worden in verband met verkeersongeval. 

o Met gewonden 

o Met dodelijke afloop    (Naam overledene: ……………….………………………………………………………...) 

 

Betrokkenheid bij ongeval:                

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(Slachtoffer, naaste, nabestaande, veroorzaker, familielid van…) 

 

Bijkomende informatie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Datum ontslag: ……/……/20…… (indien bekend) 

Contactpersoon ziekenhuis/revalidatiecentrum (indien slachtoffer er nog verblijft): 

…………………………………………………………………………………… 

 

Opmerkingen: 

Zijn er kinderen in het gezin: Ja / Neen – leeftijd: …………………………. 

Spreektaal: Nederlands / Frans / Engels / Duits / Andere 

(moedertaal:………………………………………………………..) 

Ziekenhuis/revalidatiecentrum (adres): 

 

 

 

  Datum en handtekening: 

Adres (*): …………………………………………………………………………………………………………….. 

                   ………………………………………………………………………………………………………….….   

Telefoonnummer: …………../……………………………... 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ……./……./……….. 

(*) of plak klever 

 



Overzichtsformulier contactgegevens diensten - Gewond verkeersslachtoffer 

 Contactpersoon sociale dienst/dienst patiëntenbegeleiding ziekenhuis: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De slachtofferbejegenaar van de politie biedt een adequate opvang, informatie en bijstand aan 

het slachtoffer. Contactpersoon dienst slachtofferbejegening politie: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Contactpersoon sociale dienst revalidatiecentrum: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk bieden emotionele en 

praktische ondersteuning, advies en informatie. www.caw.be  

- De Kinderwerking begeleidt kinderen en jongeren bij hun verwerking.  
- Jongeren tot 25 jaar kunnen terecht bij de Jongeren Advies Centra (JAC) www.jac.be    

Contactpersoon dienst slachtofferhulp CAW: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit biedt informatie, advies en begeleiding naar 

de juiste zorg- en hulpverlening.   

- Christelijke Mutualiteit: www.cm.be 
- Socialistische Mutualiteiten: www.socmut.be 
- Liberale Mutualiteiten: www.liberalemutualiteit.be 
- Neutrale ziekenfondsen: www.neutrale-ziekenfondsen.be 
- Onafhankelijk Ziekenfondsen: www.mloz.be 

Contactpersoon dienst maatschappelijk werk: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

  

http://www.caw.be/
http://www.jac.be/


 De sociale dienst van het OCMW biedt maatschappelijke hulpverlening waar nodig. 

Contactpersoon sociale dienst OCMW: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal van het parket kan bijstand bieden op 

verschillende momenten tijdens de gerechtelijke procedure. www.justitiehuizen.be/slachtoffer  

Contactpersoon dienst Slachtofferonthaal parket: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Dienst ondersteuningsplan 

De Dienst ondersteuningsplan begeleidt en ondersteunt bij ondersteuningsnoden, wensen en 

vragen. www.dienstondersteuningsplan.be  

Contactpersoon Dienst ondersteuningsplan: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Bemiddelingsdienst Moderator begeleidt slachtoffer en veroorzaker bij het met elkaar in dialoog 

gaan. www.moderator.be  

Contactpersoon Moderator: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Het Vlaams expertisecentrum Rondpunt vzw beantwoordt hulpvragen en verwijst door naar de 

juiste instantie. www.rondpunt.be 

 

 Online/telefonische hulpverlening:  

- www.tele-onthaal.be   
- www.awel.be  

 

 Lotgenotenorganisaties 

- NAH Liga www.nahliga.be  
- Over-Hoop www.over-hoop.be  
- Andere lotgenotenorganisaties vind je op www.zelfhulp.be  

  

http://www.justitiehuizen.be/slachtoffer
http://www.dienstondersteuningsplan.be/
http://www.moderator.be/
http://www.rondpunt.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.nahliga.be/
http://www.over-hoop.be/
http://www.zelfhulp.be/


Overzichtsformulier contactgegevens diensten - Nabestaanden van een verkeersslachtoffer 

 Contactpersoon sociale dienst/patiëntenbegeleiding ziekenhuis: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De slachtofferbejegenaar van de politie biedt een adequate opvang, informatie en bijstand aan 

het slachtoffer en bij overlijden aan de nabestaanden. 

Contactpersoon slachtofferbejegening politie: 

Naam Telefoonnummer emailadres 

   

 

 De diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk bieden emotionele en 

praktische ondersteuning, advies en informatie. www.caw.be  

- De Kinderwerking begeleidt kinderen en jongeren bij hun verwerking.  
- Jongeren tot 25 jaar kunnen terecht bij de Jongeren Advies Centra (JAC). www.jac.be    

Contactpersoon dienst slachtofferhulp CAW: 

Naam Telefoonnummer emailadres 

   

 

 De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal van het parket kan bijstand bieden op 

verschillende momenten tijdens de gerechtelijke procedure. www.justitiehuizen.be/slachtoffer  

Contactpersoon dienst slachtofferonthaal parket: 

Naam Telefoonnummer emailadres 

   

 

 Bemiddelingsdienst Moderator begeleidt nabestaanden en veroorzaker bij het met elkaar in 

dialoog gaan. www.moderator.be  

Contactpersoon Moderator: 

Naam Telefoonnummer emailadres 

   

 

 Het Vlaams expertisecentrum Rondpunt vzw beantwoordt hulpvragen en verwijst door naar de 

juiste instantie. www.rondpunt.be 

 

 Online/telefonische hulpverlening: www.tele-onthaal.be  of www.awel.be (kinderen/jongeren) 

 

 Lotgenotenorganisaties -  je vindt lotgenotenwerkingen via www.zelfhulp.be 

- www.rouwzorgvlaanderen.be 
- Ouders van Verongelukte Kinderen www.ovk.be 
- O.V.O.K. www.ovok.be  
- Missing you www.missingyou.be  

http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.justitiehuizen.be/slachtoffer
http://www.moderator.be/
http://www.rondpunt.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.rouwzorgvlaanderen.be/
http://www.ovk.be/
http://www.ovok.be/
http://www.missingyou.be/


Overzichtsformulier contactgegevens diensten -  Veroorzaker van een verkeersongeval 

 Contactpersoon sociale dienst/ dienst patiëntenbegeleiding ziekenhuis: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De slachtofferbejegenaar van de politie biedt een adequate opvang, informatie en bijstand.  

Contactpersoon dienst slachtofferbejegening politie: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 De diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk bieden emotionele en 

praktische ondersteuning, advies en informatie. www.caw.be  

- De Kinderwerking begeleidt kinderen en jongeren bij hun verwerking.  
- Jongeren tot 25 jaar kunnen terecht bij de Jongeren Advies Centra (JAC) www.jac.be    

 

Contactpersoon dienst slachtofferhulp CAW: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Bemiddelingsdienst Moderator begeleidt slachtoffer en veroorzaker bij het met elkaar in dialoog 

gaan. www.moderator.be  

Contactpersoon Moderator: 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

   

 

 Het Vlaams expertisecentrum Rondpunt vzw beantwoordt hulpvragen en verwijst door naar de 

juiste instantie. 

www.rondpunt.be 

 

 Online/telefonische hulpverlening:  

www.tele-onthaal.be   

 

 Lotgenotenorganisatie 

Even-Zeer biedt telefonisch, per e-mail of face-to-face hulpverlening of brengt een bezoek aan huis: 

evenzeer@gmail.com en http://www.evenzeer.be/ 

  

http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.moderator.be/
http://www.rondpunt.be/
http://www.tele-onthaal.be/
mailto:evenzeer@gmail.com
http://www.evenzeer.be/


Feedbackformulier 

(stuurt ontvangende organisatie terug naar doorverwijzer) 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………..            (Naam betrokkene) 

 
Telefonisch bereikt 
 

 
  ja                 neen 

 
Onthaal/ intakegesprek plaatsgevonden 
 

 
 ja                  neen 

 
Begeleiding gestart 
 

 
 ja                  neen 

 
Begeleiding 
 

 
 afgerond                        afgebroken 

 
Cliënt wenst geen feedback te geven:    

 

Naam + voornaam hulpverlener:  

Naam + voornaam verwijzer:  

Datum verwijzing:  

PV-nummer (indien gekend):  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

(Naam + voornaam hulpverlener + organisatie + adres organisatie) 

 


