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‘Het is bijna zover: onze zoon komt naar 
huis. Straks zijn we weer compleet. We 

zijn trots op onze kanjers, maar ook op al 
die vrouwen, kinderen en ouders die thuis 

zolang hebben moeten wachten.’

Het is een besloten Facebookgroep en 
alleen toegankelijk voor het thuisfront van de 
veteraan. Om je aan te melden gebruik je het 
formulier op de website. Op deze manier is 
jouw privacy gegarandeerd. Je gegevens 
worden volledig vertrouwelijk behandeld. 

•  Ga naar www.veteraneninstituut.nl/thuisfront. 
Daar vind je het formulier om je aan te 
melden.

•  Na het controleren van de gegevens  
maken we je zo snel mogelijk lid van  
de besloten groep.

Contact via Thuisfrontbijeenkomsten 
Je bent welkom om naar een thuisfrontbijeen-
komst te komen, speciaal bedoeld voor de 
partner, kinderen en ouders van een veteraan. 
Een paar keer per jaar nodigen we je uit voor 
zo’n bijeenkomst. Je krijgt zo de mogelijkheid 
om ervaringen te delen en mensen te  
ontmoeten met vergelijkbare ervaringen. 
Houd voor nieuwe data onze website en 
social media in de gaten. 

Zorg en ondersteuning via het 
Veteranenloket
Het kan zijn dat je kind of partner na de 
uitzending kampt met psychische of 
lichamelijke klachten. Uit de praktijk blijkt dat 
het thuisfront vaak het noodzakelijke zetje 
om hulp te zoeken geeft. Hoe eerder er hulp 
komt, hoe sneller je met elkaar naar een 
oplossing kunt zoeken. 

Thuisfront ben én blijf je, ook al is de missie 
jaren geleden. Wat jouw partner, kind of 
ouder heeft meegemaakt kan behoorlijk 
ingrijpend zijn. Je bent er zelf niet bij geweest 
en erover praten lukt niet altijd. Misschien heb 
je vragen, of je zoekt contact met anderen die 
net als jij het thuisfront vormen. 

•  Voor al je thuisfront gerelateerde vragen 
kan je een e-mail sturen naar:  
thuisfront@veteraneninstituut.nl

De diensten voor het thuisfront

Contact via Facebookpagina 
Wil je na de uitzending van jouw veteraan 
in contact komen of blijven met andere 
thuisfronters? Of wil je je verhaal delen? 

Je bent welkom in de besloten Facebook-
groep ‘Vi Thuisfront’. Het maakt niet of jouw 
veteraan nog steeds in dienst is of al uit 
dienst: je bent en blijft een thuisfronter.

Het Veteraneninstituut: 
óók voor het thuisfront 
Vóór, tijdens en kort na de uitzending van de 
militair is de (na)zorg en aandacht voor het 
thuisfront geregeld via Defensie. Is de missie 
eenmaal afgelopen, dan kan er - vroeg of laat 
– juist nog ondersteuning nodig zijn. 

Nederlandse veteranen, oorlogsslachtoffers, 
dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook 
na hun diensttijd recht op optimale zorg en 
dienstverlening. De zorg is sinds 2014 
formeel verankerd in de Veteranenwet. 

Dit houdt in dat veteranen en hun relaties 
worden begeleid na afloop van de inzet. 
Voor sommigen is de behoefte om 
ervaringen te delen er al direct na thuiskomst. 
Voor anderen komt dat pas later. 

Veteranenloket

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar
 
088 334 00 00

Of stuur een mail naar: 
info@veteranenloket.nl
Een overzicht van alle zorg en 
ondersteuning vind je op 
www.veteranenloket.nl

Het Veteraneninstituut is er ook voor 
het thuisfront, met:

•  Ondersteuning als er praktische hulp  
of zorg nodig is;

•  Bevorderen van ontmoeting,  
online en tijdens bijeenkomsten;

•  Begrip voor de ervaringen van het 
thuisfront van een veteraan.

 
Kijk ook op: 
www.veteraneninstituut.nl/thuisfront
of stuur een e-mail naar:
thuisfront@veteraneninstituut.nl

Jij als thuisfronter bent er voor de 
veteraan en jij zet je in voor je 
partner, kind of ouder. 
Daarom zijn wij er voor jou. 

Heb je praktische vragen, is er behoefte aan 
hulp of begeleiding? Neem contact op met 
het Veteranenloket.


