
Hulp van 
een hond

Interview Francisca van Hees, trainer/coach van Dutch Assistance Dogs

Op straat kom je ze wel eens tegen. Honden met een vestje met daarop: 
‘Hulphond, niet aaien.’ Deze assistentiehonden zijn namelijk aan het werk. Ze 
helpen hun eigenaar om te navigeren door het dagelijks leven. Ook voor mensen 
met psychische klachten zoals een (complexe) post traumatische stressstoornis 
(PTSS), eetstoornissen en of autisme zijn er honden die kunnen helpen. Wij spra-
ken Francisca van Hees, trainer/coach van Dutch Assistance Dogs, over deze hon-
den. Hoe kan een hond iemand die last heeft van dissociaties helpen? Hoe wor-
den deze honden getraind? En wat is er voor nodig voordat eigenaar en trouwe 
viervoeter met een dekje op de rug samen de straat op durven?
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Francisca vertelt dat ze al jaren werkt met honden en met mensen. Toch wordt ze nog wel 
eens verrast: We hebben honden binnen de stichting die mooie voorbeelden van hulp la-
ten zien. Een cliënte wilde gaan automutileren. Ondertussen ging haar hond kattenkwaad 
uithalen, echt om haar af te leiden. Zij vertelde daarna. “Ja, dan moest ik alles wegleggen 
en moest ik achter mijn hond aan, want hij deed echt stoute dingen. Uiteindelijk heb ik 
alles maar weggelegd, want dit ging toch niet werken. Ik werd door mijn hond door dat 
moeilijke moment heen geholpen.”
Francisca heeft de stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) ongeveer 3,5 jaar geleden met 
een aantal trainer/coaches opgericht. We gingen van start met 15 cliënten. Inmiddels zijn 
dat er 65 en hebben we helaas een lange wachtlijst. De vraag is groter dan we aankunnen. 
Op dit moment begeleiden we voornamelijk (jonge)vrouwen met een eetstoornis, (C)PTSS 
of autisme. Bij DAD hebben we veel kennis en kunde aan boord, zoals een maatschappe-
lijk werker, iemand die toegepaste psychologie heeft gestudeerd en een orthopedagoog. 
Daarnaast hebben we allemaal opleidingen gedaan op het gebied van kynologie. De 
trainer/coaches zijn op verschillende manieren allemaal deskundige op het gebied van het 
gedrag van honden en van mensen.

https://www.ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/
mailto:ssga@ggd.amsterdam.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/
http://dutchassistancedogs.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl/


Hoe is jullie financiering geregeld? 
Het aanschaffen en trainen van assistentiehonden wordt vanuit de zorgverzekeraars helaas 
niet ondersteund. Wij krijgen als Stichting geen subsidie of andere vaste inkomsten, 
maar ontvangen wel giften van diverse ‘supporters’ waarmee we de stichting draaiende 
houden. Tenzij een gemeente het traject financieel wil ondersteunen vanuit de WMO, be-
talen onze cliënten dit zelf. Helaas komt de financiering bij veel van onze cliënten op hun 
eigen schouders terecht en moeten zij dit halen uit een studiepotje, vanuit een erfenis, of 
hebben ze ouders die het kunnen betalen. Wij zouden willen dat het traject vergoed gaat 
worden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. 

Op welke manier helpen de honden hun baasje om te dealen met bijvoorbeeld 
PTSS-klachten?
Het belangrijkste is de aanwezigheid van de hond. Samen met de cliënt kijken we naar 
wat er nodig is. Dat is afhankelijk van wat iemand heeft meegemaakt. Als iemand in dis-
sociatie raakt, vinden sommigen het fijn als er aanraking is vanuit de hond, maar ande-
ren kunnen echt geen aanraking verdragen op dat moment. Dan piept of blaft de hond 
bijvoorbeeld om haar eruit te halen. 
In het dagelijks leven kan van alles deze cliënten triggeren en ze terug doen denken aan 
hun trauma’s. Het belangrijkste is dat de focus dan op de hond blijft. Als de hond door 
heeft dat zijn eigenaar getriggerd wordt, kan hij steun bieden door voor haar voeten te 
lopen, haar aan te duwen of te blaffen. De hond geeft afleiding of haalt de cliënt weg uit 
een situatie waarvan ze zelf nog niet doorheeft dat hierin iets aan de hand is. 
Honden kunnen je ook wakker maken als je een nachtmerrie hebt door op het bed te 
springen en je gezicht af te likken, of als dat juist een enorme trigger is door het licht aan 
te doen. Het is dus voor ieder traject maatwerk. 

Hoe herkennen de honden wat er speelt bij hun baasje?
De honden zien, ruiken en voelen het. Wij mensen moeten het hebben van wat iemand 
ons vertelt en wat we uit lichaamstaal halen, maar de honden merken ook de chemische 
verandering in het lichaam als gevolg van bijvoorbeeld angst. Je ziet de hond soms tijdens 
een training aan de andere kant van de kamer liggen, maar wanneer we dan een moeilijk 
onderwerp aansnijden veert hij op en gaat hij oogcontact maken of bij zijn baasje liggen. 
Je ziet de hond bijna denken: “Hé er gebeurt iets. Ik moet er voor mijn baasje zijn.”

Zijn alle honden geschikt om hulphond te worden?
Niet alle honden zijn geschikt. Er zijn rassen waar we graag mee werken. We hebben 
minimum eisen qua hoogte, gezondheid en zeker qua karakter. Een Chihuahua kan een 
goed maatje zijn, maar in de winkel is een klein hondje niet zo handig. Veel cliënten willen 
vanwege hun verleden een grote stoere hond. Dan voelen ze zich veiliger, maar je moet 
een( grote) hond wel leren handelen.
De honden moeten sensitief zijn, maar niet te gevoelig of angstig. Zelfstandigheid is 
belangrijk, maar er moet wel communicatie over en weer zijn. Hij wordt immers onderdeel 
van een team. Op het moment dat je een hond gaat overvragen, kunnen er allerlei gedra-
gingen en gezondheidsproblemen ontstaan die niet wenselijk zijn. Daarom moet de hond 
voldoende draagkracht hebben om onze doelgroep te kunnen steunen. Zowel het welzijn 
van de cliënt als van de hond staat bij ons voorop. Wanneer iemand al een hond heeft, 
gaan we deze testen om te kijken of hij de capaciteiten aan boord heeft die nodig zijn. We 

kort nieuws

Regioaanpak 
Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld vernieuwd
Veiligheid voor elkaar, Regioaanpak 2020-2024
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Amsterdam-Amstelland richt zich op het voorko-
men, stoppen en structureel oplossen van geweld. 
De vernieuwde aanpak is uitgewerkt in drie speer-
punten. Speerpunt 1 gaat ervan uit dat inwoners 
in de toekomst eerder geweld herkennen, signa-
leren en melden. “We betrekken alle inwoners 
van de regio bij deze aanpak, door ze te vragen 
om samen met ons het taboe rond het praten 
over veiligheid te doorbreken,” zegt wethouder 
Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport 
Simone Kukenheim. Speerpunt 2 is erop gericht 
om geweld te voorkomen, door professionals bij 
de aanpak te betrekken die direct contact hebben 
met deze risicogroepen. Dit zijn bijvoorbeeld 
leraren, behandelaars bij de volwassenen-GGZ, 
huisartsen en de wijkteams. Op dit moment wordt 
nog onvoldoende het geweld binnen een gezin 
blijvend opgelost. In 55% van de gevallen is het 
geweld na 2 jaar nog steeds niet gestopt. Met 
speerpunt 3 krijgen de professionals die betrokken 
zijn bij het gezin meer mogelijkheden om geweld 
te stoppen en structureel op te lossen. Dit aanbod 
moet in de buurt laagdrempelig beschikbaar zijn, 
en direct kunnen worden geïntensiveerd met 
aanvullende zorg. De ondersteuning stopt pas als 
er structurele veiligheid is bereikt. Zo kunnen de 
cirkels van geweld binnen en tussen generaties 
worden doorbroken. 



werken samen met een aantal fokkers en testen de pups als ze zeven weken oud zijn. De 
geselecteerde pup gaat dan met acht weken naar de cliënt. 

Hoe ziet de opleiding van de hond eruit?
Voor de hond daadwerkelijk naar de cliënt gaat, starten we een pre traject met de honden 
van onze trainers. Hierdoor kunnen zij al ervaring opdoen voordat de acht weken oude 
pup bij hen komt. We beginnen geleidelijk aan. Met een pup moet je 4/5/6 keer per dag 
naar buiten. Dat is een grote stap voor cliënten die weinig buiten komen. Met het pre 
traject kan de cliënt hier van te voren naartoe werken.
Op een gegeven moment krijgt de pup een tuigje en gaan we samen een keer een rondje 
door een winkel lopen om ervaring op te doen. Ook dit is een leerproces voor beiden. 
Het komt voor dat een winkelmedewerker zegt dat er geen honden naar binnen mogen. 
Voor cliënten die angstig zijn en moeite hebben met grenzen aangeven is dit super eng. 
Wij gaan in het begin mee en begeleiden ze hierin. In het eerste jaar werken we voorna-
melijk aan de band tussen cliënt en hond, dus aan het samen leggen van een basis. Als 
deze goed is, kun je alles bouwen. De hond moet minimaal één jaar oud zijn voordat het 
team hun basiscertificering kan behalen, en minimaal anderhalf jaar oud voor de volledige 
certificering. Nadien ga je pas kilometers maken, net zoals je pas goed leert autorijden 
nadat je een rijbewijs gehaald hebt. 

Het is dus een leerproces van jaren voor hond en cliënt? 
Vaak horen we: “mijn laatste redmiddel is een hond”. Uiteindelijk maakt de hond het 
leven dragelijk, maar de weg er naar toe is soms loodzwaar. Het is een pittig traject voor 
de cliënten. Soms moeten we ook concluderen dat iemand er (nog) niet klaar voor is. 
Vaak denkt men dat als de hond er is, dat het rozengeur en maneschijn wordt. Dat is niet 
zo. Het is hard werken en de hond zal je confronteren met je problemen. Cliënten die 
gewend zijn om zich af te sluiten van hun omgeving als ze verdrietig zijn, zullen zich ook 
door de hond afgewezen voelen als die aan de andere kant van de kamer gaat zitten op 
een dergelijk moment. Wij moeten ze dan leren om heel voorzichtig het deurtje open te 
zetten en de hond toe te laten. 

Jullie geven de cliënten dus ook inzicht en begeleiding?
Dat klopt, we zijn daarom aan beide kanten geschoold. We moeten niet in de behandelrol 
gaan zitten, maar sluiten wel graag aan bij een behandeling zodat alle neuzen dezelfde 
kant op staan. Wij geven bij DAD veel van onszelf en daardoor krijgen we ook veel van 
de cliënten terug. Wij werken niet alleen tussen 9 tot 5. Hierdoor hoor je veel, zie je veel 
en voel je ook veel bij de cliënten. Dat kunnen ze dan ook weer aan hun behandelaren 
teruggeven, zeker als een traject ergens stagneert. Sommige van onze cliënten zijn uit-
behandeld, maar we zien vaak dat er door het werken met de hond na een tijd toch weer 
behandelmogelijkheden zijn. Een hond is 24 uur per dag aanwezig. Daar waar de hulpver-
lening aan het einde van de dag naar huis gaat, blijft de hond altijd. Die ondersteunt op 
een hele andere manier en daardoor zijn er soms weer ingangen.

Sta jij nog wel eens verstelt van wat een hond doet?
We zijn regelmatig blij verrast door de stappen die cliënten zetten samen met hun hond, 
maar ook door wat de honden voor elkaar krijgen. Eén van de cliënten die ik begeleid, 

kort nieuws

Vernieuwd diagnostiek-
protocol online!
Werk jij met kinderen die traumatische gebeurte-
nissen hebben meegemaakt? Gebruik dan nu het 
vernieuwde protocol voor classificatie, screening 
en diagnostiek van trauma- en stressorgerela-
teerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen 
en adolescenten. Dit protocol helpt je om zorg-
vuldig diagnostisch onderzoek te doen, zodat 
een optimale behandeling kan worden ingezet. 
Het protocol is voor verwijzers, behandelaren en 
onderzoekers. Het protocol is nu nog meer toe-
gespitst op werken met DSM-5. Het is bijgewerkt 
met recente informatie, inzichten en beschikbare 
instrumenten. Daarnaast is aandacht besteed 
aan de vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. 
Je kunt het protocol gratis downloaden van de 
website van de Nederlandstalige Vereniging voor 
Psychotrauma: ntvp.nl

website tip

Veiligekerk.nl 
Deze site is ontstaan uit een samenwerkingsverband 
tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel 
misbruik en Tear. Veiligekerk.nl helpt kerken om 
huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag 
binnen de kerk te (h)erkennen, voorkomen en 
aanpakken. Naast een website met materialen en 
routes naar hulpverleners, komt veiligekerk.nl met 
campagnematige activiteiten richting kerkelijke 
netwerken en christelijke organisaties. Doel is 
om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend 
bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. 

https://www.veiligekerk.nl/
http://ntvp.nl
http://Veiligekerk.nl
Veiligekerk.nl 
http://veiligekerk.nl


zat vast in haar eetstoornis. Soms speelde dan haar bewegingsdrang op en moest haar 
huis extreem goed schoon gemaakt worden. Ze stuurde mij op een gegeven moment een 
berichtje “Ze heeft nu al drie keer de stofzuiger uit gezet.” Met haar poot de knop inge-
drukt. Later kreeg ik nog een berichtje: “Nu is het wel duidelijk, ze heeft de stekker uit 
het stopcontact getrokken”. Daar moest ik om lachen. We kunnen vaardigheden aanleren, 
maar dit hebben we niet geleerd. De hond vond blijkbaar dat het tijd was om te stoppen. 

Gaan de honden met pensioen?
De honden zijn eigendom van onze cliënten. Ze gaan met pensioen maar blijven bij de cli-
ent. Er zijn cliënten die door de hond uit hun isolement zijn gekomen. Die weer studeren 
of werken en geen nieuwe hond nodig hebben. Er zijn ook cliënten die altijd een hulp-
hond nodig zullen hebben, omdat het leven te gecompliceerd is vanwege bijvoorbeeld 
autisme. In dat geval komt er een opvolger. Het mooiste is dat je deze kan opleiden als de 
huidige hond nog aan het werk is, zodat hij kan helpen met de opleiding. 

Heb jij nog wensen voor de cliënten of voor DAD?
Ik hoop dat ons werk nog meer erkend gaat worden door behandelaren, gemeenten en 
zelfs door zorgverzekeraars. Vooral voor de cliënten. Zij staan vaak al buiten de maat-
schappij en moeten dan ook nog vechten voor een hulphond. Soms tot een hoorzitting 
aan toe, omdat het niet vergoed wordt. In het voortraject kijken we naar de financiële 
draagkracht. Als deze er niet is, ondersteunen we in de aanvraag bij de gemeente. Soms 
moet men uitwijken naar crowdfunding. Dat is vaak heel verdrietig, want deze mensen 
willen geen ruimte vragen en dan moeten ze hun verhaal vertellen en aan de hele wereld 
vragen of ze willen doneren. Enkel om hun leven misschien dragelijker te maken. Ik gun 
toekomstige cliënten dat dit niet meer nodig zal zijn. 

Meer informatie over hulphonden of DAD is te vinden op: dutchassistancedogs.nl

publicatie

Hoe swipe je een trauma weg? 
Snelle traumatherapieën zoals 
Flash, EMDR 2.0 en HAT. 
Carien Karsten. ISBN 9789088509414 
uitgeverij SWP, €26,00. 
Kun je net zo makkelijk van trauma’s afkomen als 
van beelden die je met één swipe van je mobiele 
scherm veegt? Soms wel. Dit boek beschrijft de 
laatste inzichten en toepassingen op dit gebied. 
Waarom kan de een wel goed tegen stress en 
de ander niet? Waarom blijft de ene akelige 
herinnering wel hangen en de andere niet? En 
wat doe je als je voortdurend angstig blijft? Welke 
therapie helpt dan en wat kun je er zelf aan doen? 
Hoe zorg je ervoor dat je je eigen tolerantie voor 
stress kunt vergroten? Al deze vragen worden in 
dit boek beantwoord aan de hand van casussen 
en een heldere uiteenzetting van de nieuwste 
traumatherapieën als EMDR 2.0, Flash 2.0, CT, HAT 
en de Woosh-techniek. 

Gezocht: harige held
Robin van 20 wil graag een hulphond. Lees hier haar oproep:

Om weer te leven in plaats van overleven is een van de grootste redenen waarom ik heb gekozen voor een psychosociale hulphond. Na 
vele opnames, behandeling, medicatie, dissociaties, herbelevingen, paniekaanvallen, hechtingen, suïcide pogingen, huisarts bezoekjes 
en zo nog veel meer. Mijn hoofd diagnose is CPTSS en daarnaast overleef ik met anorexia, depressie, slaapstoornis, angststoornis en een 
dwangstoornis. Door onder andere de vele traumatische gebeurtenissen waaronder seksueel misbruik is mijn leven gestopt en overleef ik 
alleen nog maar. 24/7 iemand die naast je moet staan om je te ondersteunen. Een mens, waardoor je al je zelfstandigheid kwijt bent. De 
hoop was weg tot ik besefte en er achter kwam dat een psychosociale hulphond mijn leven al terug kan geven door er alleen al te zijn. 
Waardoor de 24 uurs begeleiding stopt. Daarnaast kan een psychosociale hulphond veel meer bieden zoals; een gezonde dagstructuur, 
ondersteunen bij sociale contacten, reguleren van gevoelens en emoties, omgaan met negatieve gedachtes, boodschappen doen, 
omgaan met stress, zelfstandiger worden, verhindering destructief gedrag, inzicht in jezelf en je probleem, toekomst 
perspectief, singaleren van overprikkeling, angst, uit dissociaties/paniekaanvallen en/of herbelevingen halen en een balans 
vinden tussen actief zijn en rust. Elke hulphond is anders en bied zorg op maat. Een hulphond is ook geen medicijn. Het 
is iets waar je goed over na moet denken omdat de hond voor jou zal vechten maar jij dit ook voor de hond zal moeten 
doen. Een maatje voor het leven, een harige held die niet oordeelt. Een dier met ook gevoel en die ook gewoon hond 
moet kunnen zijn. Ik hoop de harige held in mijn armen te kunnen sluiten.

https://dutchassistancedogs.nl/
https://dutchassistancedogs.nl/
https://www.doneeractie.nl/hulphond-om-weer-te-leven-inplaats-van-overleven/-41331


website tip

noplaceforsextrafficking.org
Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 
slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 
1300 minderjarigen. Seksuele uitbuiting vindt 
veelal onder de radar plaats, buiten het zicht 
van iedereen. Criminele organisaties maken hier-
bij - onopgemerkt - ook gebruik van hotels en 
vakantieparken. 
Het platform noplaceforsextrafficking.org richt 
zich als eerste op hotels en vakantieparken. Hotels 
kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat beha-
len als 60% van hun medewerkers de onlinetraining 
doorloopt. Medewerkers worden zich door de 
training bewust van de problematiek, leren signa-
len van seksuele uitbuiting in hun werkomgeving 
herkennen, zoals vaker dan gebruikelijk lakens of 
handdoeken verschonen, en krijgen perspectief 
hoe te handelen in dergelijke situaties. Er zijn nog 
twee certificeringsprogramma’s in voorbereiding, 
voor cafés, clubs en restaurants (No Table for Sex 
Trafficking) en voor taxibedrijven (No Ride for 
Sex Trafficking). Deze programma’s worden naar 
verwachting in 2021 gelanceerd.

Aanpassing 
verkrachtings-
wetgeving in zicht 

Martine Goeman (senior medewerker 
mensenrechtenbeleid Nederland 
bij Amnesty International)

1 I&O research (29 juni 2020), vindplaats: https://www.ioresearch.nl/actueel/meerderheid-nederlanders-vindt-dat-seks-zonder-instemming-verkrachting-is/. 

Het is bijna een jaar geleden dat ik kennis-
maakte met adviseurs van het Centrum Sek-
sueel Geweld en het Steunpunt Seksueel 
geweld in Amsterdam. Nog voor de eerste 
lockdown. We bespraken de campagne van 
Amnesty International #letstalkaboutyes. 
Met deze campagne roept Amnesty op om 
de verkrachtingswetgeving in Nederland 
aan te passen en wederzijdse instemming 
bij seks (consent) centraal te stellen. 
Verkrachting is een mensenrechtenschen-
ding en zoals de meeste lezers van deze 
nieuwsbrief zullen weten, komt het op grote 
schaal voor in Nederland. 19% van de vrou-
wen heeft meegemaakt dat iemand hun 
lichaam binnendrong zonder hun instem-
ming. Van de mannen geeft 3% dit aan.1

70% van de slachtoffers verzet zich niet 
omdat het lichaam bevriest van angst. Uit 
onderzoek van I&O research blijkt dat maar 
35% van de Nederlandse bevolking bekend 
is met deze lichamelijke reactie. 
De wetgeving is in Nederland helaas hope-
loos ouderwets. Wanneer dwang niet bewe-
zen kan worden, is er volgens de wet geen 
sprake van verkrachting. Er is geen verant-
woordelijkheid om actief te onderzoeken 
of de ander instemt met de seks. Dit is in 
strijd met internationale mensenrechten-
verdragen. Niet dwang moet centraal staan 

om van verkrachting te spreken, maar het 
ontbreken van wederzijdse instemming 
(consent). Zoals een slachtoffer tegen me 
zei, “In de huidige wet is victim blaming 
vastgelegd omdat de vraag naar het verzet 
van het slachtoffer centraal staat in plaats 
van het handelen van de dader”. 
Sommige vrouwen en mannen zijn zo 
dapper om hun verhaal te delen in de 
media. Zij waren echter niet verenigd in een 
groep om ook samen actie te voeren en te 
lobbyen voor verandering. Amnesty is ervan 
overtuigd dat er veel kracht uitgaat van 
de boodschap die zij uitdragen. Zij weten 
als geen ander tegen welke barrières je 
aanloopt in de juridische procedures en hoe 
de verkrachtingswetgeving op dit moment 
onvoldoende bescherming biedt. Met dit 
doel heeft Amnesty International in 2020 
een actiegroep bij elkaar gebracht (hierna 
te noemen: actiegroep). Via het Centrum 
Seksueel Geweld kwam ik vorig jaar in 
contact met een vrouw die graag mee wilde 
denken over het opzetten van zo’n actie-
groep. Een paar maanden later was er een 
krachtige groep ontstaan van acht vrouwen 
die een verkrachting hebben meegemaakt 
(de termen slachtoffer of survivor hebben 
niet hun voorkeur). De actiegroep stond de 
media te woord, schreef inbreng bij de wet 

en sprak met Tweede Kamerleden in Den 
Haag. Ze benadrukten de stem te missen 
van slachtoffers in het wetgevingsproces. 
Er werd veel óver slachtoffers gesproken in 
plaats van mèt hen. 
Naast de inzet van de actiegroep, gingen 
honderden Amnesty-activisten online en of-
fline het gesprek aan over consent bij seks. 
53.000 kaarten werden naar de minister van 
Justitie en Veiligheid gestuurd om hem aan 
te moedigen de wet aan te passen. Alle in-
spanningen waren niet voor niets. De minis-
ter kondigde in november 2020 aan dat hij 
alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar 
wil gaan stellen als verkrachting. Hiertoe zal 
hij naar verwachting in februari een voor-
stel publiceren via een internetconsultatie. 
Daar mogen organisaties en burgers nog 
op reageren voordat het voorstel verder het 
wetgevingsproces ingaat. 
De actiegroep zal zich er samen met Am-
nesty voor in blijven zetten dat aanpassing 
van de verkrachtingswetgeving in lijn met 
mensenrechten een feit wordt in 2021 en 
er veel meer wordt gesproken over consent 
bij seks. Het aanpassen van de wet zal er 
niet voor zorgen dat er geen verkrachtingen 
meer plaatsvinden, maar het is een belang-
rijke stap om de lichamelijke autonomie 
centraal te stellen.

https://www.noplaceforsextrafficking.org/pages/home
https://www.noplaceforsextrafficking.org/pages/home
https://www.noplaceforsextrafficking.org/pages/home
https://www.ioresearch.nl/actueel/meerderheid-nederlanders-vindt-dat-seks-zonder-instemming-verkrachting-is/
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/letstalkaboutyes/overzicht
https://www.ioresearch.nl/actueel/meerderheid-nederlanders-vindt-dat-seks-zonder-instemming-verkrachting-is/


 

publicatie

In levende lijve: het lichaam 
in de psychotherapie 
Nelleke Nicolai. ISBN 9789036824989 
Bohn Stafleu van Loghum, €24,95. 
Het laatste boek van psychiater-psychotherapeut 
Nelleke Nicolai gaat over wat het lichaam van een 
patiënt de psychotherapeut in klinische situaties 
kan vertellen. Het helpt om lichaamstaal te leren 
zien en te interpreteren, om beter te begrijpen 
wat patiënten je vertellen. Aan de hand van 
filosofische, intersubjectieve en neurobiologische 
theorieën legt ze uit waar je op kunt letten, en 
beschrijft specifieke lichaamsgerichte interventies. 
Het boek is bedoeld voor psychiaters, psychologen 
en psychotherapeuten, maar is ook geschikt voor 
de geïnteresseerde leek.

Ons eerste lustrum; 
Vijf jaar CSG Amsterdam-Amstelland
1 januari 2016 is de netwerkorganisatie Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 
officieel van start gegaan. Op een feestelijke bijeenkomst zette destijds de vertegenwoor-
digers van alle aangesloten organisaties hun handtekening onder een convenant. Het ech-
te werk kon beginnen… Of eigenlijk was het werk al een paar jaar aan de gang. Al vanaf 
2012 liep de pilot “Zorgcoördinatie voor slachtoffers van verkrachting in Amsterdam.” 
Hierdoor kregen slachtoffers bij een forensisch medisch onderzoek bij Bureau Zeden hulp 
en begeleiding van een forensisch verpleegkundige.
Deze verpleegkundigen werden in 2016 de casemanagers van het nieuw opgerichte CSG. 
Zij zijn vanaf dan bereikbaar via de landelijke hulplijn en helpen nu ook slachtoffers die 
(nog) geen contact met de politie willen. Samen met hun collega’s van politie & OM, Veilig 
Thuis, de GGZ, Qpido en de ziekenhuizen hebben zij inmiddels meer dan tweeduizend 
slachtoffers van verkrachting en aanranding kunnen helpen. 
Dit jaar willen we stilstaan bij dit jubileum. Bij het mooie werk van al deze verschillende 
professionals en bij de veerkracht en de moed van alle mensen die aankloppen voor hulp. 
In de zomer gaan we dit samen vieren in een themaweek. Hoe, waar, wanneer? Daar zijn 
we nog mee bezig, maar we willen zo’n eerste lustrum in ieder geval niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan.

Campagne: 
“Het CSG is er ook voor jou!”
Iedereen kan te maken krijgen met seksueel geweld, ongeacht leeftijd, genderidentiteit of 
seksuele oriëntatie. Iemand heeft dan altijd recht op de best mogelijke zorg. 
Vanwege eerdere ervaringen met homofobie, transfobie, discriminatie of seksisme kan 

Update CSG 
Amsterdam-Amstelland 

Het CSG biedt zorg aan iedereen die een 
verkrachting of aanranding heeft mee-
gemaakt. Het is voor acute slachtoffers 
24/7 bereikbaar via het gratis telefoon-
nummer 0800-0188. Mensen met een 
ervaring van langer geleden, professio-
nals of personen met een andere vraag 
kunnen tijdens kantooruren bij het CSG 
terecht.

https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-amsterdam-amstelland/


 

kort nieuws

Hoe help jij als professional,
ouder en school sexting
te voorkomen?
Maak gebruik van de wegwijzer Seksualiteit 
Online. Hierin staat advies voor scholen en 
ouders om te voorkomen dat jongeren seksu-
eel getinte berichten, foto’s of video’s zonder 
toestemming doorsturen. En stappenplannen 
als jongeren die berichten of beelden al hebben 
gedeeld (shame sexting). De ministeries van 
OCW, VWS en JenV samen met Rutgers, Halt, 
EOKM, School & Veiligheid en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) 
hebben de ‘Wegwijzer in de aanpak en preventie 
van ongewenste sexting’ gemaakt voor het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs. Gratis te 
downloaden via wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. 

het zijn dat lhbtiq+ personen hebben ervaren dat ze niet overal welkom zijn of dat er geen 
rekening met ze wordt gehouden. Het CSG wil een veilige en toegankelijke plek zijn voor 
iedereen die onze hulp nodig heeft.
Eind vorig jaar is er daarom een landelijke campagne gestart om meer lhbtiq+ inclusief te 
worden. Vanuit Amsterdam-Amstelland hebben wij het voortouw genomen in dit initiatief. 
Er is een webpagina met informatie gemaakt centrumseksueelgeweld.nl/lhbtiq/. In heel 
Nederland zijn folders verspreid in wachtkamers en bij belangenorganisaties zoals het 
COC en Transgender Netwerk Nederland. Op social media is een succesvolle campagne 
gevoerd en in december is een webinar georganiseerd om alle casemanagers bij te scho-
len. Een deel van deze peer-to-peer scholing werd verzorgd door onze eigen casemanager 
Ruth Kaufmann. Doordat zij haar kennis en inzichten wilde delen met haar collega’s weten 
we dat iedereen die bij een CSG aanklopt kan rekenen op een begripvolle hulpverlener. 
Meer inclusief worden is natuurlijk nooit klaar, maar het is een proces waar we aandacht 
aan blijven besteden.

Veel hulpvragen in 2020 
ondanks de lockdowns
Voorlopige cijfers van 2020 laten zien dat 564 mensen hulp gezocht hebben bij het CSG in 
Amsterdam-Amstelland. Het grootste gedeelte, 334 mensen, vroeg hulp na een incident 
dat langer geleden plaats had gevonden. 230 slachtoffers kwamen met ons in contact bin-
nen een week na een ongewenste seksuele ervaring. 152 van hen kregen multidisciplinaire 
hulp, de rest kon volstaan met een uitgebreid advies van de casemanager.
Het aantal hupvragen per maand verschilt enorm. In april, tijdens de eerste lockdown 
kwamen er bijna geen vragen binnen, maar in de zomermaanden was het daarentegen 
behoorlijk druk.
Vanwege de zorgen over met name kinderen die thuis misbruik meemaken is er tijdens 
die eerste lockdown een brief gemaakt. Onder #NietJouwSchuld ging deze brief over het 
internet. De brief en meer informatie voor misbruikte kinderen is ook terug te vinden op 
nietjouwschuld.nl. 

https://centrumseksueelgeweld.nl/brief-aan-jou/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/11/18/wegwijzer-seksualiteit-online-voor-voortgezet-onderwijs
http://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl
https://centrumseksueelgeweld.nl/lhbtiq/
https://centrumseksueelgeweld.nl/brief-aan-jou/
http://nietjouwschuld.nl

