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Voorwoord 

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is een van de 16 centra in Nederland dat 

multidisciplinaire zorg biedt aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (korter dan 8 dagen geleden). Het 

multidisciplinaire samenwerken zorgt ervoor dat de zorg niet versnipperd is, zoals dit vroeger was, maar dat 

alle facetten van de zorg, naast ook de forensische en juridische aspecten, in een keer opgestart kunnen 

worden.  

In de media is gelukkig veel aandacht voor seksueel geweld geweest afgelopen jaar. Onder andere de 

documentaire ‘Leaving Neverland’ heeft veel stof doen opwaaien, het jaar ervoor waren al de effecten van de 

#metoo discussie voelbaar. Misschien mede hierdoor zagen wij weer een groei in zowel het aantal acute 

slachtoffers als het aantal niet-acute slachtoffers (consultatie- en adviesvragen).  

Het afgelopen jaar heeft het centrum seksueel geweld Gelderland-Zuid en -Midden veel aandacht besteed aan 

het verbeteren van de toegang tot de acute zorg en het bevorderen van professionele deskundigheid. Het 

congres ‘Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening’ was een van de hoogtepunten hiervan. 

Hiernaast hebben er drie scholingen voor personeel op de spoedeisende hulp plaatsgevonden ter voorbereiding 

op de cursorische interdisciplinaire opleiding Seksueel en Huiselijk geweld die in 2020 gaat starten. 

Naast onderwijs blijft onderzoek van belang ter evaluatie en verbetering van het werk- en zorgproces. Er is 

gestart met onderzoek in samenwerking met de politie over de beweegredenen om aangifte te doen of niet. De 

resultaten verwachten wij in 2020. In 2019 zijn ook weer verschillende artikelen gepubliceerd. Tevens is er 

onder gastredactie van het hoofd van het CSG een themanummer ‘Seksueel Geweld’ uitgebracht van 

‘Bijblijven’, een nascholingstijdschrift voor huisartsen.  

Een van de doelstellingen van het CSG is om de drempel voor slachtoffers om naar het CSG te komen zo laag 

mogelijk te maken. We zijn weer een stapje dichterbij gekomen door een apart telefoonnummer voor de SEH te 

realiseren, namelijk: 024-3614180. Wanneer dit nummer gebeld wordt (of via het landelijk nummer 0800-0188 

hiernaar doorgeschakeld wordt) wordt er direct opgenomen met het CSG Gelderland-Zuid en -Midden (i.p.v. de 

algemene telefoon van de SEH). De telefonistes zullen de slachtoffers hierdoor gerichter kunnen spreken.   

In het najaar heeft de Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, dhr. Bolhaar 

het  CSG Gelderland-Zuid en -Midden bezocht. De Nationaal Rapporteur wilde een van de 16 centra seksueel 

geweld  bezoeken om een beter inzicht te krijgen in organisatie, werkwijze en achtergronden van de 

slachtoffers. Algemene knelpunten in de zorg rondom slachtoffers van seksueel geweld zijn bediscussieerd 

evenals aanbevelingen om de zorg rondom de slachtoffers te  verbeteren.  
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Visie en plannen 2020 

De visie van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden is deskundige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op 

één plek. Medische, forensische en juridische zorg, evenals psychologische hulpverlening werken samen bij de 

opvang van het slachtoffer van acuut seksueel geweld. Het CSG streeft naar goede multidisciplinaire en 

doelmatige zorg. Een centralisatie van deze zorg binnen de regio zorgt ervoor dat blijvende expertise 

opgebouwd kan worden doordat betrokken professionals op frequente basis zorg en/of hulp verlenen. 

Kenmerkend voor het CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door 

bevoegd en bekwaam personeel, dat deze zorg tot haar dagelijkse taken heeft of regelmatig uitvoert. Hierbij 

staat het slachtoffer centraal.  

Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering zal structureel vorm gaan krijgen middels een geaccrediteerde 

opleiding. Deze zal starten in het voorjaar van 2020. Omdat er multidisciplinair aan deelgenomen zal worden 

zal er een kruisbestuiving ontstaan tussen de verschillende professionals. Naast deze opleiding is er voor de 

direct betrokkenen van het CSG de mogelijkheid om deel te nemen aan de studiemiddagen die twee keer per 

jaar georganiseerd worden. Ook zal er per discipline gericht onderwijs aangeboden worden.  

Omdat het aantal slachtoffers toeneemt, in 2019 43% ten opzichte van 2018,  zullen meer uren nodig zijn om 

nazorg en consultatie te kunnen verlenen aan slachtoffers van het CSG. Daarom start in 2020  een derde 

nazorgconsulent. Het bieden van de juiste nazorg, inclusief psycho-educatie, ‘watchful waiting’ en screening op 

PTSS is een van de belangrijkste kwaliteitsdoeleinden. In 2020 zal de coördinator alle coördinerende taken van 

het CSG uit gaan voeren.  

Goede acute zorg voor de slachtoffers is samen met de adequate nazorg het belangrijkste doel van het centrum 

seksueel geweld, dit zullen we blijven optimaliseren, door middel van het verbeteren en toevoegen van nieuwe 

protocollen.  
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Organisatiestructuur en Financiering 

Het CSG Gelderland-Zuid en –Midden is een samenwerkingsconvenant tussen het Radboudumc, Universitair 

Gezondheidscentrum Heyendael, de politie regio Oost, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid. 

Afspraken met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zijn in dit samenwerkingsconvenant vastgelegd.  

Het samenwerkingsconvenant is in december 2019 verlengd voor de standaardperiode van twee jaar door alle 

convenant partners. Indien er geen grote wijzigingen optreden zal het stilzwijgend verlengd worden.     

De kosten voor medische zorg op de SEH worden, voor zover proportioneel, uit de reguliere 

financieringsstromen bekostigd evenals de  GGZ-behandeling. Dit wordt uit de ziektenkostenverzekering 

vergoed.  De inzet van de politie inclusief het forensisch-medisch onderzoek is de budgettaire 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Buiten de vergoedingen vanuit reguliere 

financieringsstromen zijn er in 2019 specifieke kosten voor het CSG bestaande uit vergoeding voor het hoofd 

van het CSG (beleid en bestuur), de coördinator (regionale aansturing van de samenwerkingspartners), de 

inzet van deskundige zorgprofessionals in de acute fase, de inzet van nazorgconsulenten voor de nazorg 

inclusief watchful waiting en tenslotte de kosten voor scholing, regionale PR en het bijhouden van de database. 

Door de centrumgemeenten, Ede, Arnhem en Nijmegen die de decentralisatie-uitkering ontvangen, worden 

deze specifieke kosten gedekt.   

De centrumgemeente Nijmegen functioneert als portefeuillehouder voor de financiën.  

Kwaliteitsmonitoring 

Het CSG werkt volgens de landelijk opgestelde kwaliteitscriteria. Deze criteria geven aan dat het CSG 24/7 

acute zorg  verleent aan iedereen die ≤ 7 dagen geleden seksueel geweld heeft meegemaakt. De 

samenwerking tussen de forensische, medische en psychologische disciplines is vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst of protocol, waar de kwaliteitscriteria onderdeel van uitmaken.  Communicatie 

tussen disciplines vindt plaats met instemming van en in het belang van het slachtoffer. Zorg en forensisch 

onderzoek worden door bevoegd en bekwaam personeel uitgevoerd. Medisch behandelen enerzijds en 

onderzoek in het medisch-forensisch kader anderzijds impliceert gescheiden verantwoordelijkheden, met zoveel 

mogelijk een gezamenlijke uitvoering. Het CSG hanteert de Meldcode voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling, inclusief mantelzorg- en kind check. De huisarts wordt door de spoedeisende hulp 

geïnformeerd over het gebruik van CSG voorzieningen. 
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Om bovenstaande kwaliteitscriteria frequent te evalueren, functioneren een aantal overlegstructuren. Deze 

hebben in 2019 op onderstaande momenten plaatsgevonden. 

Overlegstructuur Doel Datum 

Overleg begeleidingscommissie Overkoepelende monitoring CSG 10.01.2019, 26.03.2019,                     

02.07.2019,                  
01.10.2019, 2.12.2019 

Procesbespreking 

 

Aan de hand van geanonimiseerde 

casuïstiek overleggen direct betrokkenen 
over faciliterende en belemmerende 

factoren in het proces; zo nodig bijstellen 
protocol.  

18.02.2019 20.05.2019, 

19.08.2019, 18.11.2019 

 
Overleg nazorgconsulenten 

 

Het bespreken van casuïstiek en 
monitoren van proces nazorg aan de 

slachtoffers, nazorgprotocol bijstellen 
waar nodig, inhoud nazorg 

optimaliseren. 

15.01.2019, 11.2.2019, 
5.3.2019, 25.3.2019, 

16.04.2019, 6.5.2019, 
28.5.2019, 

17.6.2019,30.7.2019, 
19.8.2019,10.11.2019, 

30.9.2019, 22.10.2019, 
11.11.2019, 2.12.2019 

Regionaal PR overleg  Overleg GGD Gelderland-zuid en -
midden over communicatie en PR van 

het CSG.  

17.06.2019 
11.09.2019 

Landelijk coördinatoren overleg Overleg met landelijk hoofd CSG over 
lopende zaken m.b.t. kwaliteit, bestuur 

en beleid.  

14.03.2019 
06.06.2019 

05.09.2019 
28.11.2019 

Landelijk communicatie overleg  Toelichting landelijke (overheids-) 

campagnes, landelijke website, 
promotiemateriaal etc.  

12.02.2019 

11.09.2019 

 

Daarnaast is er regelmatig overleg met de traumapsychologen van het Ambulatorium over de verwezen 

slachtoffers. Er zijn met alle direct betrokkenen vele ad hoc contacten, de overlegmogelijkheden zijn 

laagdrempelig. 

 

Onderzoek 
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Na goedkeuring van de medisch-ethische toetsingscommissie (METC) is in 2019  gestart met onderzoek op 

basis van de registratiegegevens van CSG en politie naar de kenmerken van slachtoffers die zich de afgelopen 

3 jaar hebben gemeld bij het CSG en die aangifte hebben gedaan.  

 

 

 

Registratie 

Net als de overige CSG’s werken wij met een gestandaardiseerd formulier waar gegevens op ingevuld worden 

over de slachtoffers. Dit wordt geregistreerd in een database. Op deze manier kunnen de gegevens 

gerapporteerd worden zowel regionaal als landelijk. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar 

tot individuele personen. 

Cijfers 2019 

Acuut seksueel geweld  

Ten opzichte van 2018 was er een toename in het aantal casus acuut seksueel geweld van 43%. In 2019 zijn er 

123 slachtoffers van acuut seksueel geweld in het CSG Gelderland-Zuid en -Midden geweest. 

Verwijzers van slachtoffers van acuut seksueel geweld 

Ongeveer de helft van de slachtoffer kwam via de politie naar het CSG (47%).  
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Figuur 1:Verwijzers van slachtoffers van acuut seksueel geweld (n=123) 

 

  

Slachtoffers acuut seksueel geweld 

In tabel 1 worden de kenmerken van de slachtoffers weergegeven. 95% van de slachtoffers was vrouw en 70% 

van de slachtoffers was jonger dan 25 jaar. Bekende risicofactoren voor seksueel misbruik zijn minderjarig 

(35%), cognitieve beperking (12%), eerder (seksueel) misbruik (31%).   
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Tabel 1:Demografische gegevens slachtoffers seksueel geweld (n=123) 

  

Vrouw 95% 

Minderjarig 35% 

Leeftijd slachtoffer  

 <12 

12-17 

18-25 

26-39 

>40 

6% 

29% 

35% 

19% 

11% 

Niet-westerse achtergrond 10% 

Cognitief beperkt 12% 

Actueel gebruik psychofarmaca 10% 

Eerder (seksueel) geweld 31% 

Wonend in instelling 12% 
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Hulp- en zorgverlening 

Een slachtoffer van acuut seksueel geweld wordt als zodanig bij het CSG geregistreerd wanneer het tenminste 

van één van de drie betrokken disciplines zorg of hulp ontvangt, te weten medische zorg, contact met de politie 

of nazorg in de eerste week. 89% van de slachtoffers ontving acute medische zorg. Bij 50% van de slachtoffers 

werd een FMO verricht. Bij 86%  van de slachtoffers werd er nazorg verleend (tabel 2). 

Tabel 2: Ontvangen zorg binnen het CSG 

  

Acute medische zorg ontvangen 89% 

Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) 50% 

Nazorgconsulente betrokken 86% 
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Verdachten 

De  gegevens in tabel 3  en figuur 2 zijn gebaseerd op gegevens zoals verkregen door het slachtoffer over de 

verdachte. 

Het merendeel van de verdachten is man. In 16% van de gevallen gaat om meer dan één verdachte.  

 

Tabel 3: Verdachten acuut seksueel geweld (n>123*) 

  

Vrouw                                       2% 

Leeftijd <12 

12 – 17 

18 – 35 

0% 

6% 

43% 

Aantal verdachten 1 82% 

 >1 16% 

 

*  Het aantal verdachten is hoger dan het aantal slachtoffers, omdat er in 16% meer dan een verdachte 

betrokken was bij het slachtoffer.  
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Maar een klein deel van de verdachten is onbekend voor het slachtoffer (15%). Recent bekenden waren in 32% 

de verdachten. Recent bekend houdt in dat het slachtoffer de verdachte pas net heeft leren kennen; 

bijvoorbeeld in de uitgaansgelegenheid, zoals ‘de vriend van een vriend’.  

 

Figuur 2: Relatie slachtoffer en verdachte 
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Waar komen de slachtoffers vandaan? 

Het grootste gedeelte van de slachtoffers komt uit regio Arnhem of Nijmegen. In 19% van de gevallen kwam 

het slachtoffer van buiten een van de drie centrum gemeenten. Deze slachtoffers komen dan bij het Centrum 

Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden omdat het delict in regio Gelderland-Zuid en -Midden heeft 

plaatsgevonden bij een slachtoffer woonachtig buiten de regio.  

 

 

Tabel 4: Woongemeente slachtoffer 

  

Nijmegen 35% 

Arnhem 37% 

Ede 9% 

Buiten regio 19% 
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Huiselijk geweld 

In 2019 hebben zich  3 slachtoffers van huiselijk geweld gemeld op het CSG Gelderland-Zuid en Midden. Bij de 

oprichting van het centrum was ook familiaal geweld een onderdeel om gerichte zorg voor aan te bieden. 

Tegenwoordig richt het CSG zich voornamelijk op slachtoffers van seksueel geweld. Dit betekent niet dat 

slachtoffers van huiselijk geweld niet meer terecht kunnen in het CSG Gelderland-Zuid en -Midden.  

Consultatie en advies over slachtoffers van niet-acuut seksueel geweld of huiselijk geweld 

In 2019 zijn er 190 consultatie en advies gesprekken geweest. Dit is een toename van 10% ten opzichte van 

2018. De slachtoffers die in het verleden te maken hebben gehad met  seksueel geweld (ook met geweld dat 

langer geleden is dan 7 dagen),  kunnen hulp krijgen van de consultatie- en adviesfunctie van het centrum. De 

benaming ‘consultatie en advies’ is gekozen omdat het uiteenlopende hulp is: soms beperkt het zich tot  een 

telefonisch advies aan een slachtoffer, naasten of een hulpverlener. Soms is er meer nodig en wordt er een   

consultgesprek op het UGC Heyendael gevoerd. Louter informatieve vragen ( ongeveer 50 in aantal) zijn hierbij 

niet meegeteld.  In tabel 5 geven we de kenmerken weer van de slachtoffers over of door wie consultatie en 

advies wordt gevraagd.  
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Tabel 5: Kenmerken Slachtoffers consultatie en advies 2019 (n=190) 

 

Geslacht  

Man 17% 

Vrouw 81% 

Transgender 1% 

Anoniem 1% 

Leeftijdscategorie*  

<12 jaar 22% 

12-17 jaar 24% 

18-25 jaar 25% 

26-39 jaar 12% 

40-64 jaar 11% 

≥65 jaar 1% 

Onbekend of anoniem 5% 

• De genoemde leeftijd is de leeftijd van het moment van consultatie en advies. Het misbruik kan op 

jongere leeftijd hebben plaatsgevonden.   
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Verdachten  

De meeste verdachten, 73%,  zijn ‘goede’ bekenden van de slachtoffers over of door wie consultatie en advies 

is gevraagd.   

Tabel 6: Relatie slachtoffer en verdachte 

Bekende 73% 

Recent bekende 6% 

Internetbekende 4% 

Prostitutie/loverboy 5% 

Onbekende 2% 

Onbekend bij CSG of anoniem 10% 
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Waar komen de slachtoffers in de consultatie en advies gesprekken vandaan? 

Het grootste aantal contacten betrof vragen over of van slachtoffers  van de centrum gemeente Arnhem en 

Nijmegen. 

 Tabel 7: Woongemeente slachtoffers consultatie en advies (n=190) 

Centrumgemeente  

Nijmegen 34% 

Arnhem  38% 

Ede  7% 

Buiten regio 14% 

Onbekend of anoniem 7% 
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Onderwijs en opleidingsactiviteiten 2019 

Alle disciplines informeren regelmatig hun achterban over het CSG en de recente ontwikkelingen. Tevens heeft 

er divers onderwijs plaatsgevonden.  

Datum en plaats Doelgroep en aantal  Onderwerp  Door  

18-01-2019 

Nijmegen 

Aios Gynaecologie Radboudumc, 20-

30 personen. 

‘CSG Gelderland-Zuid 

en -Midden’ 

Toine Lagro-

Janssen 

24-01-2019 

Nijmegen 

Lezing wethouders regio Nijmegen, 

30-40 personen. 

 ‘CSG Gelderland-Zuid 

en-Midden’  

Toine Lagro-

Janssen 

28-01-2019 

Nijmegen  

Medewerkers SEH CWZ, 20 

personen. 

‘CSG Gelderland-Zuid 

en -Midden’ 

Ines Kramer-

Weggelaar 

30-01-2019 

Nijmegen  

Training HAIO groep, 15 personen.  ‘Seksueel geweld, wat 

kan de huisarts doen?’ 

Toine Lagro-

Janssen 

01-02-2019 

Nijmegen  

Lezing SEH kaderopleiding huisarts,  

15 personen. 

 ‘Signaleren seksueel 

geweld/ CSG’ 

Toine Lagro-

Janssen 

05-02-2019  

Arnhem 

Training HAGRO_groep huisartsen, 

16 personen.  

 ‘Wat is de rol van de 

huisarts bij seksueel 

geweld?’ 

Toine Lagro-

Janssen 

28-02-2019 

Nijmegen 

Medewerkers SEH CWZ, 20 

personen 

‘CSG Gelderland-Zuid 

en -Midden, werkwijze’ 

Ines Kramer-

Weggelaar 
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11-03-2019 

Deventer 

Professionals centra seksuele 

gezondheid GGD Oost Nederland, 50 

personen
 

‘Seksueel Geweld’ Iva Bicanic 

01-04-2019 Direct betrokkenen CSG Gelderland-

Zuid en -Midden 

Studiemiddag ‘De man 

als slachtoffer en dader’ 

Toine Lagro-

Janssen 

14-05-2019         

Tiel  

Training triagisten huisartsenpost,  

10 personen 

‘Seksueel misbruik’ 

 

Toine Lagro-

Janssen 

15-05-2019 

Nijmegen  

 Training Huisartsen in opleiding tot 

Specialist (HAIOS)  Radboudumc, 15 

personen.  

 ‘Signaleren van 

(seksueel) geweld’  

Toine Lagro-

Janssen 

23-05-2019 

Nijmegen  

Training verpleegkundigen/ 

triagisten SEH Radboudumc, 20 

personen.  

‘Signaleren/ gevolgen 

van misbruik’ 

Toine Lagro-

Janssen 

12-06-2019 

Arnhem 

Politie, 12 personen. ‘Centrum Seksueel 

Geweld’ 

Margot 

Schoenmakers, 

Gorgia van den 

Bergh 

13-06-2019 

Nijmegen 

Ziekenhuismedewerkers, politie, 

maatschappelijkwerkers,  

(bekkenbodem)fysiotherapeuten, 

verloskundigen etc., 180 personen.  

‘Congres ‘Meer dan 

slachtoffer, uitdagingen 

in de hulpverlening’’ 

Ines Kramer-

Weggelaar, Marie 

Louise Moors, Toine 

Lagro-Janssen 

25-06-2019  

Arnhem 

Werkgroep kindermishandeling en 

huiselijk geweld Rijnstate, 10 

personen. 

‘CSG Gelderland-Zuid 

en -Midden, werkwijze’ 

Ines Kramer-

Weggelaar 
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28-08-2019 

Arnhem 

Politieoverleg, 13 personen.  

 

‘Centrum Seksueel 

Geweld’ 

Margot 

Schoenmakers 

03-09-2019 

Nijmegen 

HAIOS Radboudumc, 10 personen.  ‘Meldcode en seksueel 

geweld’ 

Ines Kramer-

Weggelaar  

10-09-2019 

Apeldoorn 

Training POH-GGZ, 

eerstelijnswerkers, 25 personen.  

 ‘Seksueel geweld m/v 

signaleren en 

benaderen’  

Toine Lagro-

Janssen 

24-09-2019 

Nijmegen  

Training SEH-artsen (i.o.) SEH 

Radboud, 20 personen. 

 ‘Seksueel geweld, CSG 

Gelderland-Zuid en -

Midden’ 

Toine Lagro-

Janssen 

07-10-2019 Direct betrokkenen CSG Gelderland-

Zuid en -Midden 

‘Wat is de begeleiding 

na de acute opvang? 

Toine Lagro-

Janssen 

23-10-2019 

Nijmegen 

Acute Zorgregio Oost 

scholingsavond, 80 personen. 

 ‘Signaleren van 

partnergeweld, 

handvatten voor 

professionals’ 

Toine Lagro-

Janssen, Marie 

Louise Moors 

28-11-2019 

Nijmegen 

Training SEH hulpverleners CSG. 

Nijmegen. 20 personen. 

‘Seksueel geweld acuut’ Toine Lagro-

Janssen 
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Deelnemers overlegstructuren 

Toine Lagro-Janssen (hoofd CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Ines Kramer-Weggelaar (coördinator CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Sylvia Coppens (casemanager /nazorgconsulent CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Marieke van de Stadt ( casemanager/nazorgconsulent CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Marie Louise Moors (SEH-arts Radboud UMC) 

Willie van der Wielen (tot medio 2019) / Margot Schoenmaker (specialist zedenzaken Politie Oost-Nederland)  

Mandy Megens (zedenrechercheur Gelderland-Zuid) 

Maaike Peperkamp (zedenrechercheur Gelderland-Zuid) 

Gorgia van den Berg (zedenrechercheur Gelderland – Midden) 

Johan Bakker (tot mei 2019)/ Leonie Tims (Politie Oost-Nederland) 

Martijn Berkenfeldt, (Politie Oost-Nederland) 

Marcel Hoff (manager Algemene Gezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid) 

Rinske van der Bij (beleidsmedewerker GGD Gelderland-Zuid) 

Francée Aarts (forensisch arts GGD Gelderland-Zuid) 

Colette van Bokhoven (forensisch arts GGD Gelderland-Zuid) 

Ellen van Hees (tot november 2019, manager Maatschappelijke zorg)/ Nina van der Velden (teammanager 

Maatschappelijke Zorg GGD Gelderland-Midden) 

Maja Panchoe (forensisch Arts GGD Gelderland-Midden) 

Renske Spanninga (directeur UGC Heyendael en huisarts) 
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Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden 

Contactpersoon 

Ines Kramer-Weggelaar, coördinator CSG Gelderland-Zuid en -Midden 

Contactgegevens 

Telefoonnummer acute zorg:  024-3614180 

Telefoonnummer consultatie en advies: 024-3224340 

E-mail:      Gelderlandzuidmidden@centrumseksueelgeweld.nl 

 

Website:     www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/ 
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