
Ik vertel...

Voor ik naar mijn werk ga kijk ik altijd nog even op 
mijn telefoon en ik zie dat *Peter mij een bericht-
je heeft gestuurd via WhatApp. Doordat Peter een 
verstandelijke beperking heeft, is hij snel het overzicht 
kwijt en raakt dan in paniek. Mijn gevoel zegt dat ik 
toch even bij hem langs moet gaan. Ik check mijn 
agenda of het lukt om diezelfde dag nog een afspraak 
met hem te maken voor een bezoek. Als ik in de 
loop van de ochtend bij hem kom is hij nog zichtbaar 
aangeslagen. Ik vraag hem wat er aan de hand is en 
wat ik voor hem kan betekenen. Peter geeft aan dat 
hij € 1000,- moet overmaken. Mijn onderbuikgevoel 
is niet goed en dus vraag ik door. Het heeft te maken 
met een datingsite. Mijn voorstel om er samen naar 
te kijken vindt hij prima.

EEN OMMETJE OM HET HOOFD LEEG TE MAKEN
Al snel wordt duidelijk dat dit geen zuivere koffie is. 
Door het hem op zijn niveau uit te leggen begrijpt hij 
wat er is gebeurd. Hij is erg emotioneel, maar ook blij 
dat hij niets heeft betaald. Om hem even op andere 
gedachten te brengen gaan we een stukje lopen. Dit 
doet hij zelf ook vaak om, zo zegt hij; ‘het hoofd leeg 
te maken’. Het wandelingetje doet hem goed, Peter 
is gerustgesteld en bij thuiskomst drinken we samen 
nog een kopje koffie. Ook maken we een afspraak 
voor een volgend bezoek.’s Avonds app ik hem nog 
even om te vragen hoe het met hem gaat en krijg ik 
een duimpje terug. 

Door snel te handelen en niet te wachten tot de ge-
plande afspraak, is Peter behoedt voor oplichting.
Diezelfde avond heeft Peter zijn zus nog gebeld en de 
situatie met haar besproken. Zij belde later om mij te 
bedanken wat ik voor haar broer had gedaan en wat 
ik voor hem en beteken. Ze gaf aan blij te zijn dat haar 
broer Thuisbegeleiding heeft, het ontlast de familie 
enorm.
Dit is één moment van het prachtige werk als 
Thuisbegeleider.

(*Peter is gefingeerde naam)

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE 
OVER THUISBEGELEDING?  
Op deze webpagina leest u  meer over het werk van 
de thuisbegeleiding bij ZorgAccent. 
 
Heeft u een vraag, stuur dan een mail naar: 
bureaudienstgv@zorgaccent.nl  
of bel naar 0900 0678.

Thea Strikker 
Thuisbegeleider bij ZorgAccent

Door snel te handelen is Peter behoed voor 
datingfraude


