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Politie bevrijdt vrijwel blinde Hengelose die jarenlang werd uitgebuit door 
drugsverslaafde vriendin. De vrijwel blinde Paula (50) uit Hengelo weegt nog slechts veertig kilo 
en verkeert in zwaar verwaarloosde toestand.  
 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2161609/politie-bevrijdt-vrijwel-blinde-hengelose-die-jarenlang-
werd-uitgebuit-door-drugsverslaafde-vriendin 
 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2155438/video-vrijwel-blinde-paula-uitgebuit-door-drugsverslaafde-
vriendin-opgelucht-dat-ik-heb-overleefd 
 
Vorige week werd PVV Hengelo al van deze zeer trieste zaak op de hoogte gebracht. Een zeer 
schokkend verhaal, waar een weerloze vrouw is uitgebuit, waar familie en vrienden alarm sloegen, 
maar er werd niet naar geluisterd. 
 
De PVV heeft hier de volgende vragen over 
 
Geacht college, 
 

1. Is en was het college op de hoogte dat Paula tegen haar wil al 6 jaar werd vastgehouden in 

haar eigen huis? 

Zo ja sinds wanneer en waarom is er niets mee gedaan? 

2. Zijn er bij de gemeente Hengelo klachten of meldingen over de fraude van PGB 

binnengekomen, door familie, vrienden, de buurvrouw, mantelzorgers van Paula? 

Zo ja, wanneer en wat is er mee gedaan? 

3. Is het college het met PVV Hengelo eens, dat er bijvoorbeeld een reguliere, fysieke controle 

uitgevoerd zou moeten worden, om dit soort fraude en misstanden op tijd op te sporen? 

4. Zowel familie, twee vriendinnen, haar mantelzorgers als de mentor en bewindvoerder van 

het slachtoffer hebben de afgelopen jaren meermaals alarm geslagen bij onder meer Veilig 

Thuis en het Zorgkantoor van zorgverzekeraar Menzis.  

Hoe is het mogelijk dat hier niets mee is gedaan? 

Waarom zijn deze meldingen niet serieus genomen en is er niet onmiddellijk ingegrepen? 

5. Worden de verantwoordelijke personen, die op de hoogte waren en niets met deze ernstige 

meldingen hebben gedaan op het matje geroepen en onmiddellijk ontslagen? 

6. Gaat het college een onderzoek instellen naar deze zeer kwalijke gebeurtenis, waar vooral 

Veilig Thuis geen gehoor heeft gegeven en Paula jaren langer in haar eigen huis gevangen is 

gehouden dan nodig was? 

7. Paula is in een zeer slechte toestand, verwaarloosd en sterk vermagerd door de politie uit 

haar woning bevrijd.  

Wat gaat het college doen, om Paula te helpen, op welke manier dan ook? 



 

PVV Hengelo heeft contact met de vrijwilligers die Paula nu opvangen. Het gaat naar 

omstandigheden redelijk goed met haar. Wij blijven deze zaak op de voet volgen en 

verwachten op korte termijn antwoorden. Daar heeft Paula na zoveel jaar wel recht op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra Nijhuis 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 


