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Gewond, 
maar niet 
verslagen



Teken van respect en dank
Het Draaginsigne Gewonden is een zicht-
baar teken van respect voor en dank aan 
militairen en veteranen die lichamelijk  
en/of psychisch gewond zijn geraakt door  
hun militaire inzet onder oorlogsomstandig-
heden of daarmee overeenkomende  
situaties, bijvoorbeeld gedurende vredes-
missies of tijdens nationale operaties om 
onze rechtsorde te beschermen.  
Het draaginsigne is ingesteld op 11 oktober 
1990. Sindsdien zijn ongeveer 5.000  
Draaginsignes Gewonden uitgereikt.

Bent u militair of veteraan, al dan 
niet in actieve dienst, en denkt 
u in aanmerking te komen voor 
toekenning van het Draaginsigne 
Gewonden? Dan is deze folder 
voor u. Met behulp van de hierin 
verstrekte informatie en het bij-
behorende meldingsformulier 
kunt u de procedure van aanvraag 
en beoordeling in gang zetten.



Het zilveren, kruisvormige draaginsigne 
bestaat uit een horizontale balk met de Latijnse 
spreuk vulneratus nec victus: ‘gewond, maar 
niet verslagen’. De door een lauwertak omge-
ven verticale balk stelt de ‘Gewondenstreep’ 
voor. Deze werd in vroegere tijden toegekend 
aan gewonde militairen. Vier ‘leeuwen op 
blok’ ontspringen diagonaal uit het kruis. Deze 
beelden de stoktoppen van de vaandels en 
standaarden van de krijgsmacht uit.

Aanvraag
Het Draaginsigne Gewonden vraagt u in  
principe zelf aan. Veteranen die geen militair 
meer zijn, kunnen het meldingsformulier  
via www.veteraneninstituut.nl/erkenning 
downloaden of aanvragen bij het Veteranen-
instituut. Actief dienende veteranen (militairen) 
kunnen dit formulier downloaden via het  
intranetportaal Defensie (formulier Dfe 122). 
Op het meldingsformulier staan instructies 
hoe u het meldingsformulier kunt indienen.

Vult u het meldingsformulier zo volledig  
mogelijk in. Hoe meer concrete informatie 
over de verwonding en de gebeurtenissen 
die hiertoe hebben geleid (waar, wanneer, 
hoe, met wie, etc.), hoe beter. Ook moet u  
via het formulier toestemming geven uw  
medische stukken op te vragen. U kunt het 
formulier desgewenst invullen in overleg met 
uw (voormalige) commandant of een verzeke-
ringsgeneeskundige van het ABP/APG.  
Ook een maatschappelijk werker van Defensie  
of het Veteraneninstituut/De Basis kan u daar-
bij helpen. 

Toetsing
De Centrale Adviescommissie Draaginsigne 
Gewonden (CADIG) toetst uw aanvraag op 
basis van het meldingsformulier, de (medische) 

dossierstukken en - indien nodig - aan- 
vullende informatie. Hierbij gelden diverse 
criteria. Zo moet een lichamelijke of geeste-
lijke verwonding van voldoende ernst zijn en 
bovendien het gevolg zijn van handelingen  
of directe (levens)bedreiging door een  
strijdende partij. De CADIG brengt uiteindelijk 
een advies uit, waarna de minister van Defensie 
het besluit neemt tot toekennen of afwijzen. 
Deze hele procedure kan twee tot drie maanden 
duren.

Uitreiking
Wanneer het Draaginsigne Gewonden aan  
u wordt toegekend, zal uw commandant  
(actief dienenden) of het Veteraneninstituut 
(post actieven) u benaderen voor overleg 
op welke manier, waar, door wie en in welk 
gezelschap het draaginsigne aan u wordt 
uitgereikt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken 
aan een uitreiking op het gemeentehuis in  
uw woonplaats, bij uw (voormalige) eenheid, 
op het Veteraneninstituut of bij u thuis.

Wilt u meer informatie over of hulp bij  
de aanvraag van het Draaginsigne  
Gewonden, dan kunt u contact opnemen 
met het Veteraneninstituut: 0343-474150  
of info@veteraneninstituut.nl.
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