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Mishandeling Uden: 19.000 euro
schadevergoeding geëist
UDEN  Een 32jarige Udense vrouw eist 19.000 euro, waarvan 13.000 smartengeld van een
Udense familie die haar op 8 juli 2016 in elkaar sloeg. Dat gebeurde bij de woning van de
familie aan de RingbaanNoord.
Kees Backx 260318, 16:21
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Twee weken voor de mishandeling had de dochter des huizes tegen haar gezegd: ,,Jij hebt seks
gehad met mijn ex." Daarom ging de vrouw naar de woning van de familie. De bewoner van het
huis (60), diens zoon (25) en dochter (23) werkten de Udense tegen de grond, stompten en
schopten haar en bewerkten haar met een stroomstootwapen.

Ze werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Uiteindelijk bleek dat ze diverse kneuzingen had,
bloed ophoestte, en dat haar netvlies had losgelaten. Ze is nog steeds onder behandeling van een
psycholoog, er is een posttraumatische stresstoornis vastgesteld. Als gevolg van het oogletsel
heeft de vrouw staar opgelopen en kan ze geen auto meer rijden.

Taakstraffen
De drie daders hoorden 24 november al taakstraffen, variërend van 150 tot 180 uur tegen zich
eisen. Door een foutje van het openbaar ministerie werd het slachtoffer toen niet opgeroepen .
Daarom mocht ze gisteren voor de rechtbank haar vordering toelichten.
Volgens officier van justitie Patrick van Hees geven de artsen niet duidelijk aan dat er een relatie is
tussen de mishandeling en het losgelaten netvlies. Dat zou ook het gevolg kunnen zijn van een val
op het ijs, veertien jaar geleden. De advocaten van de vechtersbazen, Bart Frencken en Remco
Oerlemans, beamen dat. Zij vinden een smartengeld van duizend euro voldoende. De advocaat
van het slachtoffer, Kate Lans, denkt daar uiteraard anders over. De rechtbank doet over veertien
dagen uitspraak.
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