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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Utrecht. In dit 

jaarverslag wordt uiteengezet wat de werkwijze is van het CSG, wie er in 2020 zijn gezien 

en/of gesproken, welke zorg is geboden en welke ontwikkelingen in het afgelopen jaar een 

grote rol hebben gespeeld in (het verbeteren van) de hulp aan slachtoffers van seksueel 

geweld. Alle informatie in dit jaarverslag is verzameld om een zo goed mogelijke inkijk te 

geven in de aard van de geboden zorg. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het 

samenwerkingsverband, de personen die in 2020 contact hebben gezocht met het CSG 

Utrecht, en de belangrijkste regionale ontwikkelingen.  

Het CSG Utrecht is in 2012 opgericht als eerste centrum van de in totaal 16 centra voor 

seksueel geweld. Het CSG Utrecht is gevestigd in het UMC Utrecht, van waaruit alle zorg aan 

slachtoffers van acuut seksueel geweld wordt gecoördineerd. Het CSG Utrecht vormt samen 

met de andere 15 centra een antwoord op het versnipperde (zorg)systeem waar acute 

verkrachtingsslachtoffers in Nederland vroeger tegenaan liepen. Uitgangspunt van het CSG is 

dat er multidisciplinaire zorg geboden wordt zonder dat het slachtoffer hiervoor op 

verschillende plekken moet zijn en meerdere malen zijn/haar verhaal moet doen. Het 

multidisciplinaire samenwerken hierin met de verschillende ketenpartners, zorgt ervoor dat 

de noodzakelijke medische, forensische en psychologische zorg gestructureerd wordt 

opgestart vanaf het moment dat een slachtoffer zich meldt bij het CSG. Een nauwe 

samenwerking tussen de diverse disciplines bevordert (psychisch) herstel aanzienlijk.  

In 2020 heeft de wereld te maken gekregen met het corona virus (COVID-19), dat een 

enorme impact heeft gehad en nog steeds heeft op onze samenleving. Het coronavirus heeft 

er helaas toe geleid dat iedere burger in Nederland vooral thuis kwam te zitten en dat een 

groot deel van de zorg in het land noodgedwongen werd stopgezet. Het CSG heeft ervoor 

gezorgd dat slachtoffers van acuut seksueel geweld het hele jaar blijvend gebruik konden 

maken van het zorgaanbod. En hoewel zich aan het begin van de coronapandemie minder 

slachtoffers van acuut seksueel geweld meldde bij het CSG Utrecht, kwam het totaal aantal 

acute meldingen aan het einde van 2020 alsnog hoger uit dan in de voorgaande jaren.  
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1. Samenwerkingsverband 
 

Het CSG Utrecht is gevestigd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU) en betreft een 

samenwerking tussen o.a. het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de 

Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

en Politie Utrecht (Zedenpolitie en Forensische Opsporing).  

 

Het CSG Utrecht heeft geen eigen onderkomen, maar hanteert de Spoedeisende Hulp (SEH) 

van het UMC Utrecht als centrale ingang. In het samenwerkingsconvenant zijn afspraken 

over uitwisseling van informatie tussen politie en (medische) hulpverleners vastgelegd. De 

samenwerkende partners komen vier keer per jaar bijeen in een overleg dat wordt 

voorgezeten door de coördinator van het CSG Utrecht. De coördinator is verantwoordelijk 

voor de aansturing van de multidisciplinaire samenwerking en het bewaken c.q. verbeteren 

van de kwaliteit van de geleverde zorg. 

 

Het CSG Utrecht onderscheidt zich van andere CSG’s in de borging van zowel de medische 

als de psychologische zorg onder het dak van het UMC Utrecht. Na de eerste acute fase van 

hulpverlening kan het CSG Utrecht hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld tot en 

met 25 jaar vanwege de inbedding in het Landelijk Psychotraumacentrum. Het 

Psychotraumacentrum is een specialistische GGZ-instelling in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht.  

 

Met betrekking tot de psychologische zorg aan slachtoffers ouder dan 25 jaar is het CSG 

Utrecht in 2020 een samenwerking aangegaan met drie psychologenpraktijken voor het 

bieden van deze zorg.  

 

Het CSG Utrecht heeft een formeel samenwerkingsconvenant tussen: 

 

1. Universitair Het Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 

a. Spoedeisende hulp 

b. Infectiologie 

c. Pediatrie (WKZ) 

d. Gynaecologie 

e. SOA-Polikliniek 

f. Landelijk Psychotraumacentrum (WKZ) 

2. Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU) 

3. Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

4. Politie Utrecht (Zedenpolitie en Forensische Opsporing) 

 

 

 



 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Utrecht 

 

4 

Daarnaast is er een samenwerking met: 

 

5. GGD Utrecht 

6. SAVE Midden-Nederland 

7. Veilig Thuis Utrecht 

8. Slachtofferhulp Nederland, regio Utrecht 

9. Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) 

10. Het Openbaar Ministerie (OM) 

 

2. CSG Landelijk 

 

2.1 Het landelijk netwerk 

 

Slachtoffers van acuut seksueel geweld moeten overal in Nederland 

kunnen rekenen op de beste zorg en onderzoek. Daarvoor is er een 

landelijk netwerk van 16 Centra Seksueel Geweld (maximale reistijd 

van 1 uur/auto) met een eenvoudige en laagdrempelige toegang via 

één centrale hulplijn (0800-0188) en één website 

(www.centrumseksueelgeweld.nl).   

Binnen dit landelijk netwerk wordt tussen de 16 regionale 

CSG’s op regelmatige basis kennis en expertise 

uitgewisseld.  

 

 

 

2.2 Het landelijk nummer 0800-0188 en de chatfunctie 
 

Op 18 januari 2016 werd het landelijke telefoonnummer 0800-0188 van het Centrum 

Seksueel Geweld geactiveerd. Wanneer slachtoffers bellen, worden ze vanuit dit nummer 

doorgezet naar de regio (en het bijbehorende centrum) die voor het slachtoffer het dichtstbij 

is. Naast slachtoffers zelf, kunnen ook hun naasten, hulpverleners en andere verwijzers bellen. 

Het nummer is dag en nacht bereikbaar (24/7). 

 

 

 

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/
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In juli 2019 is de chatfunctie erbij gekomen, in het leven geroepen om 

de drempel naar het CSG te verlagen. 
 
Iedereen die kort of langer 

geleden een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt, kan terecht 

op de chat van het Centrum Seksueel Geweld. De chat wordt 

bemand door professionele hulpverleners van Fier Friesland, die 

gespecialiseerd zijn in seksueel geweld. Zij gaan met het slachtoffer in gesprek en afhankelijk 

van hun situatie bieden zij de hulp die nodig is. Het kan zijn dat iemand genoeg heeft aan 

een paar chatgesprekken waarin ze informatie en tips krijgen. Soms is er meer nodig. De 

hulpverleners kunnen dan doorverwijzen naar het regionale CSG bij het slachtoffer in de 

buurt. 

 

De chat is bereikbaar via de landelijke CSG website en bevindt zich in een beveiligde 

omgeving. Het contact kan anoniem plaatsvinden indien gewenst.  De chat is van maandag 

t/m vrijdag geopend van 16:00 tot 06:00 en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20:00 tot 

06:00.  

 

      3.1 CSG Utrecht 

3.2 Werkwijze 

 

Het CSG Utrecht biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft 

meegemaakt en hierdoor klachten ondervindt. Het CSG Utrecht is er voor slachtoffers van 

seksueel geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden, maar ook van langer geleden. 

Slachtoffers die geen politie bemoeienis willen of aangifte willen doen, kunnen eveneens bij 

het CSG terecht. Het CSG Utrecht biedt zorg aan iedereen van 0 tot 100+ ongeacht geslacht, 

religie, culturele achtergrond of nationaliteit. 

 

Het CSG Utrecht is dag en nacht bereikbaar. Doel is om slachtoffers van seksueel geweld zo 

snel mogelijk goede en gerichte zorg te bieden. Een slachtoffer van een aanranding of 

verkrachting heeft lichamelijke en psychische hulp nodig. Ook is informatie nodig om een 

besluit te kunnen nemen over het al dan niet doen van aangifte. 

Heeft iemand korter dan 7 dagen geleden te maken gekregen met een aanranding of een 

verkrachting, dan kan hij of zij bij het centrum terecht voor acute medische, forensische en 

psychologische zorg. Snel handelen en contact opnemen met het CSG Utrecht (het liefst zelfs 

binnen 72 uur) is belangrijk, want in de acute fase kunnen nog sporen worden veilig gesteld, 

zwangerschap of HIV worden voorkomen en goede opvang kan psychische klachten 

verminderen. 
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Heeft iemand langer dan 7 dagen geleden seksueel geweld meegemaakt, dan wordt hij of zij 

telefonisch te woord gestaan. De casemanagers denken mee over medische zorg, 

traumabehandeling of een doorverwijzing naar de politie en/of slachtoffer advocaat. 

De verschillende hulpverleners binnen het CSG Utrecht werken samen om de medische, 

forensische en psychologische zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en vorm te 

geven. Deze nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines voorkomt dat 

slachtoffers iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen en op verschillende plekken hulp 

moeten zoeken. Een adequate eerste opvang door professionals verkleint het risico op 

medische problemen en psychische klachten zoals een posttraumatische stressstoornis. Het 

uitgangspunt is ‘zo snel mogelijk met zo min mogelijk professionals, die zo goed mogelijk 

zijn opgeleid’. 

Het CSG Utrecht biedt: 

 acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap en besmetting met 

SOA/HIV, en behandeling van letsel; 

 acute psychologische zorg om herstel te bevorderen ter preventie van het 

ontstaan van psychische stoornissen, met name PTSS; 

 forensisch-medisch onderzoek gericht op sporen en letselduiding 

 consultatie en advies voor niet-acute hulpvragen (d.w.z. bij meegemaakt seksueel 

geweld langer dan 7 dagen geleden). 

 

Vanuit het Landelijk CSG wordt gewerkt aan een protocol voor hulp aan slachtoffers van 

Online Seksueel Geweld. Naar verwachting zal dit in de loop van volgend jaar uitgewerkt en 

geïmplementeerd gaan worden in de CSG-werkwijze.  

3.2 Kwaliteitscriteria 

In het CSG Utrecht wordt gewerkt volgens de landelijke CSG kwaliteitscriteria. Om zicht te 

krijgen en te houden op de gebruikers van het CSG en op de kwaliteit van de geleverde 

zorg, worden gegevens in een database geregistreerd en geanalyseerd. Hieruit kan worden 

afgeleid of de CSG-werkwijze tot verbeteringen leidt met betrekking tot het psychisch en 

medisch welzijn. Immers, op basis van buitenlandse studies wordt de geïntegreerde CSG-

werkwijze verondersteld een gunstig effect te hebben op deze factoren.  

In het CSG Utrecht wordt ook eigen wetenschappelijk onderzoek verricht. In 2017 is er 

gestart met het doen van onderzoek naar de effecten van vroege interventies bij 

slachtoffers van acuut seksueel geweld, vanuit de onderliggende vraag of specifieke 

traumagerichte interventies effectiever zijn dan de standaard geleverde zorg in het 

verminderen van PTSS klachten. De resultaten van dit ‘Early EMDR’ onderzoek staan 

beschreven op pag. 17. 
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3.3 Procedure 

Wanneer een slachtoffer het CSG Utrecht binnenkomt – met of zonder politie – wordt hij/zij 

opgevangen en verder bijgestaan door een gespecialiseerde SEH-verpleegkundige. 

Aangifte is geen doel op zich, maar als het slachtoffer een aangifte overweegt, kan er eerst 

forensisch-medisch onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt door een forensisch arts, in het 

bijzijn van een forensisch rechercheur. Daarna wordt acute medische zorg gegeven.  

In het CSG Utrecht wordt de scheiding van taken tussen de forensisch arts en de curatieve 

arts geborgd. Medische zorg en forensisch sporenonderzoek worden afgestemd, zodat 

deze elkaar niet verstoren, en daarnaast zo min mogelijk belastend zijn voor het slachtoffer.  

De casemanagers, tevens werkzaam in het Landelijk Psychotraumacentrum, vormen de 

verbinding tussen het slachtoffer en alle disciplines. Het CSG Utrecht heeft altijd één 

casemanager gehad, maar door het groeiend aantal acute en niet-acute slachtoffers is er in 

het vierde kwartaal van 2019 een tweede casemanager gestart en sinds 2020 werkt het CSG 

Utrecht met drie case managers in dienst.  

De casemanagers bekijken of het slachtoffer elders in zorg is, en of er een zorgmelding 

moet plaatsvinden. De psychologische zorg door de casemanager bestaat uit “watchful 

waiting”: het monitoren van acute stressreacties en het geven van psycho-educatie aan het 

slachtoffer en ouders/partner. De zorg per acute casus omvat gemiddeld 11 uur, besteed in 

de vorm van direct contact met slachtoffer en/of diens omgeving, intern multidisciplinair 

overleg en afstemmen met andere professionals. De zorg op dag 0 en bij vervolgafspraken 

door de SEH/artsen en de politie zijn hierbij inbegrepen. 
 

Indien stressreacties niet afnemen en er sprake is van een PTSS en/of andere problematiek, 

dan verwijzen de casemanagers door naar samenwerkende GGZ-instellingen voor evidence 

based (trauma)behandeling, zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie. 

 

         

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_99-_gM3iAhUHZFAKHav4AEIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.centrumseksueelgeweld.nl%2Fdagelijks-melden-zich-nu-drie-acute-verkrachtingsslachtoffers%2F&psig=AOvVaw1QkFtoYC3EGh-u86XD-TqD&ust=1559640693205075
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4. Jaarcijfers 

4.1 Algemene cijfers 

Sinds de opening van het CSG Utrecht in 2012 worden alle meldingen geregistreerd. Er wordt 

daarbij een onderscheid gemaakt tussen de acute en niet-acute meldingen. Bij acute 

meldingen is er binnen 7 dagen na het seksueel geweld contact geweest met het CSG. Niet-

acute meldingen betreffen hulpvragen over seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden 

plaatsvond. Figuur 1 biedt een grafisch overzicht van het aantal meldingen per jaar sinds de 

opening.  

 

 

Figuur 1: Aantal meldingen bij het Centrum Seksueel Geweld Utrecht sinds de opening, gesplitst naar jaar en 

wel/niet acuut 

 

In 2020 waren er in totaal 556 consulten, wat neerkomt op 2 meldingen per werkdag. Het 

totaal aantal meldingen is precies gelijk gebleven aan 2019. De aantal acute meldingen zijn 

echter toegenomen met 19.4% en de niet-acute meldingen zijn licht afgenomen met 7.5%.  

In de hierop volgende jaarcijfers wordt een onderscheid gemaakt tussen de acute en niet-

acute meldingen. Van de acute meldingen worden meer gegevens geregistreerd betreffende 

het slachtoffer, de aard van het seksueel geweld en de geboden zorg. Deze doelgroep staat 

om die reden uitgebreider beschreven dan de niet acute doelgroep. 
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4.2 Cijfers acute meldingen 

 

Soort acute meldingen 

 

 

 

Figuur 2: Aantal meldingen bij het Centrum Seksueel Geweld Utrecht in 2020, onderverdeeld in wel/niet acuut en 

soort hulpvraag 

Binnen de acute meldingen wordt er onderscheid gemaakt tussen de casussen waarbij er 

directe CSG zorg is ingezet en de casussen waarbij er binnen 7 dagen na het seksueel geweld 

alleen advies is gegeven.  

Van de 185 acute meldingen kwamen er 129 in directe zorg (d.w.z. psychologische, medische 

en/of forensische zorg), zie Figuur 2 (rechts). De 56 meldingen die niet in zorg kwamen, 

betroffen adviesvragen van de omgeving, externe hulpverleners en slachtoffers die liever 

anoniem bleven of reeds elders zorg kregen, zoals bij de huisarts.  

In de acute fase namen de meeste slachtoffers zelf contact op met het CSG (46.5%). In de 

andere gevallen werden de slachtoffers verwezen door de politie, (huis)arts, hulpverlener of 

iemand uit hun eigen netwerk. Zie Figuur 3. 

Figuur 3: Overzicht eerste contactpersoon acute meldingen in 2020 
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Gegevens over het slachtoffer 

 

Gender en leeftijd 

Van de 129 casussen die zijn gezien in de acute fase was de meerderheid vrouwelijk (92.2%) 

en een klein gedeelte mannelijk (7.8%). Gender wordt in dit jaarverslag binair beschreven, 

omdat in 2020 alle slachtoffers zich als man of vrouw identificeerde.  

De leeftijd van de slachtoffers varieerde tussen 1 en 61 jaar, met een gemiddelde van 24.2 

jaar en een mediaan van 21 jaar. In minimaal 30.2% van de gevallen betrof het een 

minderjarig slachtoffer. De meeste slachtoffers waren tussen de 18 en 25 jaar oud. Een 

verdeling van de leeftijdsgroepen is te zien in Figuur 4. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Figuur 4: Een verdeling van het aantal meldingen per leeftijdscategorie 

Woonsituatie 

Ten tijde van het seksueel geweld woonde het merendeel van de slachtoffers (38.8%) bij hun 

ouders, 21% van de slachtoffers was alleenwonend (met kinderen) en 5.3% was 

getrouwd/samenwonend (met kinderen). In 10.9% van de gevallen woonde het slachtoffer in 

een opvang of hulpverleningsinstelling en 8.5% woonde in een studentenhuis. In 12.9% van 

de gevallen was de verblijfplaats onbekend voor de casemanager en 1.6% van de slachtoffers 

had geen vaste woon-of verblijfplaats.  

Van alle slachtoffers met kinderen had 8.5% minderjarige kinderen. 

Eerdere en huidige hulpverlening 

Ten minste 38.8% ontving eerder in hun leven een vorm van hulpverlening. Ten tijde van de 

aanmelding bij het CSG was bij 44.2% van de slachtoffers reeds een vorm van hulpverlening 

betrokken. 

Revictimisatie 

Van bijna één op de vier slachtoffers (24.1%) is bekend dat zij eerder (enkelvoudig of 

meervoudig) seksueel geweld hebben meegemaakt in de kindertijd en/of volwassenheid. Van 

de slachtoffers onthulde 7% aan de case manager eveneens slachtoffer te zijn (geweest) van 

huiselijk geweld. 
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Gegevens over het seksueel geweld 

De reden van aanmelding betrof in de meeste gevallen (68.4%) een verkrachting (vaginaal, 

oraal, anaal, of een combinatie hiervan). In 13.2% betrof het een aanranding. Bij 18.6% was de 

aard van het seksueel geweld onbekend voor de casemanager.  

De pleger was in de meeste gevallen, waarvan bekend, een man (98.3%). In minstens 15.5% 

van de gevallen betrof het meerdere plegers. Van 6.2% van de gevallen is bekend dat er 

vaker dan één keer sprake was van seksueel geweld. Bij ten minste één vierde van de 

incidenten werd - naast seksueel geweld - ook verbaal en/of fysiek geweld gebruikt. 

Bij het merendeel van de aanmeldingen (bijna 60%) was de pleger een bekende van het 

slachtoffer. Een overzicht van de specifieke relaties tussen pleger en slachtoffer vindt u in 

Tabel 1. 

 

Relatie tussen slachtoffer en pleger Totaal 100% 

N=129 

Onbekende pleger 20.9% 

(Ex)partner - liefdesrelatie 6.2% 

Vriend(in) – geen liefdesrelatie 7.0% 

(Niet) biologische familie binnen/buiten het gezin 3.9% 

Iemand uit de kennissenkring 7.0% 

Bekende van uitgaansleven 2.3% 

Iemand van school/crèche 1.6% 

Via internet/social media 13.2% 

Bekende van vereniging (sport/hobby) 0.8% 

Iemand van werk 0.8% 

Iemand uit de buurt 2.3% 

Iemand uit de hulpverlening (professional/hulpbehoevende) 3.9% 

Iemand uit de prostitutie/mensenhandel/loverboy 1.6% 

Anders/geen informatie 28.5% 

 

Tabel 1: Overzicht van relaties tussen slachtoffer en pleger 
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Gegevens over de acute zorg van het CSG 

Forensische zorg 

109 slachtoffers (84.5%) hebben tijdens de acute fase een vorm van contact gehad met de 

politie. Daarvan ondergingen 57 slachtoffers (44.2%) een forensisch-medisch onderzoek 

(FMO). Van de 129 slachtoffers deden 38.8% aangifte en 13.2% een officiële melding tijdens 

de acute fase. Slachtoffers kunnen ook nog na het casemanagement kiezen voor een aangifte 

of officiële melding, deze gegevens zijn niet bekend bij het CSG. Voor één incident is bekend 

dat er een ambtshalve onderzoek is ingezet. Zie Figuur 5 voor een visueel overzicht. 

 
Figuur 5: Een verdeling van het soort contact met politie (N=123) 

 

Medische zorg 

In 77.5% van de acute meldingen werd medische zorg geboden. Daarvan werd de meeste 

zorg geboden op de spoedeisende hulp van het UMCU Utrecht (65.1%), met aanwezigheid 

van een kinderarts sociale pediatrie van het WKZ indien het een minderjarige betrof. In 

sommige gevallen werd de medische zorg door een ander CSG (3.1%), de huisarts (7%) of de 

GGD (2.3%) geboden. Medische zorg kan worden afgewezen door het slachtoffer of kan niet 

geïndiceerd zijn (bijvoorbeeld in geval van een aanranding). De medische zorg bestond uit 

het verzorgen van (genitaal) letsel en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen (bij 

31.8%) en besmettingen met soa’s (bij 54.7%), tetanus (bij 5.7%), Hepatitis B (bij 48.8%) en/of 

HIV (bij 41.1%).  
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Psychologische zorg 

Het casemanagement kan worden ingezet zodra een slachtoffer contact opneemt met het 

CSG of na het bezoek aan de spoedeisende hulp. Onder casemanagement valt het 

coördineren van de zorg aan het slachtoffer en zijn/haar omgeving, alsook de uitvoering van 

het watchful waiting protocol. Gedurende het casemanagement worden de acute 

stressreacties gemonitord, is er aandacht voor de risico- en beschermfactoren, en wordt 

psycho-educatie over posttraumatische stress klachten geboden. Een volledig 

casemanagement betreft minimaal 3 contactmomenten binnen één maand. 

In bijna alle gevallen (91.5%) gaf het slachtoffer en/of de ouder toestemming voor de 

casemanager om contact op te nemen. In 2020 zijn niet alle casemanagement contacten 

volledig afgerond. Dossieronderzoek naar de redenen hiervoor liet zien dat 11% van de 

slachtoffers niet meer bereikbaar was en 9.4% het casemanagement afwees, omdat ze reeds 

elders in zorg waren. Voor de hulpvragen van 8.8% van de slachtoffers heeft het CSG Utrecht 

verwezen naar partners binnen het samenwerkingsverband (bijv. politie, Veilig Thuis, 

Slachtofferhulp Nederland of een ander CSG). 6.1% van de slachtoffers gaf aan liever zelf 

contact op te nemen wanneer nodig en 3.9% gaf aan geen interesse te hebben in het 

zorgaanbod van het CSG Utrecht. 

Bij 71 slachtoffers (55%) werd er tijdens of direct na het casemanagement verdere 

hulpverlening ingezet middels een reeds aanwezige of nieuwe hulpverlener. Bij 32 

slachtoffers (24.8%) betrof dit gerichte traumabehandeling. Er zijn geen gegevens bekend 

over inzet van hulpverlening na het einde van contact met het CSG.  

In 10% van de gevallen heeft het CSG verwezen naar Veilig Thuis voor ondersteuning binnen 

het gezin. In 3% van de gevallen is hulp geboden door een GGZ crisisdienst. 
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4.3 Cijfers niet-acute meldingen 

 

De 371 niet-acute hulpvragen kwamen binnen via de telefoon (77.6%) en de mail (22.4%). 

Het eerste contact met het CSG werd gelegd door zowel het slachtoffer zelf (36.1%) en de 

omgeving van het slachtoffer (familie of netwerk, 26.4%), als reeds betrokken professionals 

(33.7%). Zie Figuur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Overzicht eerste contactpersoon niet-acute consulten in 2020 

De hulpvraag voor de (vermoedelijke) slachtoffers betroffen 314 vrouwen/meisjes (84.6%) en 

47 mannen/jongens (12.7%). In 10 gevallen was de genderidentiteit onbekend. De 

slachtoffers voor wie een hulpvraag werd gesteld, waren tussen 2 en 80 jaar oud, met een 

gemiddelde van 20.5 jaar en een mediaan van 18 jaar.  

In de niet-acute consulten werd doorgaans direct inhoudelijk advies gegeven op de gestelde 

hulpvraag (83.8%). In 10% van de consulten behoefde de contactpersoon alleen een 

luisterend oor.  

In de meeste gevallen betrof het (zoals aangegeven door de contactpersoon in het consult) 

langdurig misbruik (32.1%) of een eenmalige verkrachting (20.8%). In 11.9% van de consulten 

ging de hulpvraag over een aanranding en in 6.2% over vermoedelijk seksueel misbruik. Zie 

Figuur 7 voor een overzicht. 

Figuur 7: Overzicht eerste contactpersoon niet-acute consulten in 2020 
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5. Financiering 

 

De kosten voor medische zorg en GGZ-behandeling worden vergoed uit het DOT/DBC-

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

budgettaire verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Wat niet ten 

laste kan worden gebracht van reguliere financieringsstromen, zijn de aansturing van 

partners binnen het convenant door een coördinator, de zorg geboden op dag 0 op de 

Spoedeisende Hulp (SEH) en de coördinatie inzet in de acute fase door de (forensisch) 

verpleegkundige op de SEH, het casemanagement inclusief het eerder besproken 

belangrijke watchful waiting, de PR, de opleidings- en bijscholingskosten, en het beheren 

van de database. Voor de financiering van deze kosten is voor 2020 vanuit de 

centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort €185.000 beschikbaar gesteld voor het CSG 

Utrecht. 

 

Omdat het aantal acute slachtoffers blijft toenemen, zal in de toekomst naar verwachting 

meer uren nodig zijn om de kwaliteit van zorg optimaal te kunnen blijven coördineren en 

aanbieden aan de slachtoffers van het CSG Utrecht. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt 

dat het CSG Utrecht de juiste (na)zorg kan blijven leveren volgens de landelijke 

kwaliteitscriteria en –doeleinden.  
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6. Belangrijkste ontwikkelingen 2020 

 

6.1 Pilot Eigen Risico 

 

Op 1 september 2020 is een tijdelijke regeling gestart, waarbij slachtoffers van seksueel 

geweld hun verplicht eigen risico vergoed kunnen krijgen. Deze regeling loopt in de vorm 

van een pilot tot en met 31 augustus 2021 en is opgezet op initiatief van de ministeries van 

Justitie en Veiligheid (J&V), en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee wordt 

onderzocht of het vergoeden van het eigen risico het voor slachtoffers gemakkelijker maakt 

om hulp te zoeken. De medische hulp die vanuit CSG Utrecht wordt geboden aan 

volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat het eigen risico van €385,- 

bij slachtoffers in rekening wordt gebracht. Door middel van de pilot hopen de ministeries de 

drempel om hulp te zoeken na seksueel geweld, voor slachtoffers te verlagen.  

 

‘Slachtoffers van seksueel geweld ervaren sowieso veel drempels om met hun ervaringen naar 

buiten te komen’, zegt Iva Bicanic, oprichter van het Centrum Seksueel Geweld. ‘Drempels zoals 

schaamte, schuldgevoelens, en angst voor negatieve reacties van anderen. De financiële 

drempel wordt door deze pilot weggenomen, en we hopen dat de stap om hulp te zoeken 

hierdoor makkelijker wordt.’   

 

De tijdelijke wettelijke regeling maakt het mogelijk dat slachtoffers een vergoeding kunnen 

aanvragen voor de kosten van het eigen risico. Dit geldt voor volwassen slachtoffers die 

binnen 7 dagen na het meemaken van seksueel geweld, hulp ontvangen van het Centrum 

Seksueel Geweld. De slachtoffers worden hierin begeleid door de casemanager. De resultaten 

van de pilot worden in het najaar van 2021 bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Utrecht 

 

17 

6.2 Onderzoeksbevindingen ‘Early EMDR’ onderzoek 

 

Tussen 2017 en 2020 is het Early EMDR onderzoek uitgevoerd binnen het CSG. De 

doelstelling van deze studie was te onderzoeken of het vroegtijdig aanbieden van EMDR 

behandeling direct na het meemaken van een verkrachting het ontstaan van trauma-

gerelateerde klachten, zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS), te voorkomen. Het 

onderzoek was een samenwerking tussen het CSG in Utrecht, Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreken, Noord-Holland, en Zuid-Holland, alsmede GGZ instellingen Kenter Jeugdzorg, 

Rivierduinen, en het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kind en Jeugd.  

Tussen maart 2018 en december 2019 zijn bijna 800 aanmeldingen van de CSG locaties 

gescreend voor deelname aan het onderzoek. Hiervan hebben 52 verkrachtingsslachtoffers 

deelgenomen aan het onderzoek, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Zij werden 

willekeurig ingedeeld in één van de onderzoeksgroepen: EMDR of standaardzorg (watchful 

waiting). Tussen twee en vier weken na de verkrachting kregen deelnemers in de EMDR-

groep twee sessies EMDR therapie. Deelnemers in de standaardzorg-groep werden tussen 

twee en vier weken na de verkrachting begeleid door een casemanager van het CSG 

(watchful waiting). Gedurende drie maanden werden op vier momenten PTSS symptomen, 

psychologisch functioneren (waaronder depressie en angst), dissociatie, seksueel 

functioneren, schuld en schaamte beoordeeld middels vragenlijsten en interviews. 

Uit het onderzoek is gebleken dat slachtoffers die EMDR kregen niet minder PTSS 

symptomen ervoeren in de eerste drie maanden na verkrachting dan slachtoffers die de 

standaardzorg kregen (zie Figuur 8). Ook was EMDR niet effectiever dan standaardzorg in het 

verlagen van symptomen van algemeen psychologisch functioneren, depressie, seksuele 

functioneren, schuld en schaamte. Wat betreft de effectiviteit van EMDR voor symptomen 

van angst en dissociatie, lijken slachtoffers die EMDR kregen op de nameting (vier weken na 

de verkrachting) minder symptomen te ervaren. Echter verdwijnt dit effect met tijd: op acht 

en twaalf weken is EMDR niet meer effectiever dan standaardzorg voor symptomen van 

angst en dissociatie. 

De uitkomsten van het Early EMDR onderzoek leveren een bijdrage aan de kennis over 

vroege interventies voor PTSS na verkrachting. Middels dit onderzoek weten we dat twee 

sessies EMDR niet effectiever zijn dan standaardzorg in deze toepassing. Psychotherapeuten 

die overwegen om een vroegtijdige kortdurende interventie met EMDR in te zetten bij 

cliënten die een verkrachting hebben meegemaakt, adviseren we om gedurende de eerste 

maand na de verkrachting de symptomen van de cliënt te monitoren en psycho-educatie te 

bieden, zoals gedaan wordt in het CSG. Daarnaast is verder onderzoek naar effectieve vroege 

interventies in deze doelgroep nodig. 
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Figuur 8: PTSS symptomen (gemeten a.d.h.v. score op PTSS Checklist voor DSM-5 (PCL-5)) voor en na inzet van de 

EMDR- en standaardbehandeling   

 

6.3 Nieuwe samenwerkingen 

 

Het CSG Utrecht blijft met al haar samenwerkingspartners continu ontwikkelen om de beste 

zorg te kunnen leveren aan slachtoffers van recent seksueel misbruik.   

Samenwerking Veilig Thuis  

 

In 2017/2018 werd in opdracht van de gemeente Utrecht de Pilot MDA++ opgezet. Doel was 

om in acuut onveilige situaties te gaan samenwerken, met korte lijnen tussen de 

verschillende betrokken hulpverleningsinstellingen. De instellingen die participeerden in deze 

pilot waren Altrecht, GGZ-Centraal, Veilig Thuis en CSG Utrecht. MDA++ is een afkorting van 

de Multi-Disciplinaire Aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik 

(Movisie & Nederlands Jeugdinstituut, 2017). In de pilot hebben CSG Utrecht en Veilig Thuis 

Utrecht nauw samengewerkt in het realiseren van directe veiligheid en het opstellen van een 

veiligheidsplan in casussen, waarbij sprake was van recent seksueel geweld. De 

samenwerking komt daarmee overeen met de eerste fase van het model van de gefaseerde 

ketenzorg bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld (Civil Care, 2016). De 

visie “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg” 

vormt de basis van MDA++. 
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In 2020 is de pilot geëvalueerd en werd de constructie MDA++ afgerond. De samenwerking 

heeft tot positieve opbrengsten geleid: er is minder versnippering en meer focus op 

veiligheid in de acute hulp na recent seksueel geweld. Daarnaast zijn de 

samenwerkingspartners meer op de hoogte van wat de ander doet en kunnen zij dit beter 

uitleggen aan gezinnen, waardoor gezinnen sneller openstaan voor betrokkenheid. Op basis 

van deze bevindingen is afgesproken om de samenwerking buiten de MDA++ voort te 

zetten. Het CSG Utrecht heeft tegenwoordig maandelijks overleg met Veilig Thuis Utrecht en 

de zedenpolitie Midden-Nederland. De ketenpartners hebben vaste contactpersonen voor 

snel overleg en volgen regelmatig dezelfde bijscholingen en werkgroepen.  

Evidence-based traumabehandeling 

Indien de acute stressklachten binnen vier weken na het seksueel geweld niet (voldoende) 

zijn verminderd, kan de casemanager het slachtoffer doorverwijzen voor evidence-based 

traumabehandeling naar psychologenpraktijken in de regio. Sinds het ontstaan van het CSG 

Utrecht kunnen slachtoffers tot 25 jaar voor gerichte traumabehandeling terecht bij het 

Landelijk Psychotraumacentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht.  

Voor de zorg aan slachtoffers van 25 jaar en ouder zijn het afgelopen jaar Praktijk Imares 

(Den Dolder), de Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk (UPPP, Utrecht) en Praktijk ‘t 

Zand (Utrecht) aangesloten als partners. Met deze samenwerkingsverbanden wordt er 

gezamenlijk naar gestreefd om de zorg aan slachtoffers van seksueel geweld na de watchful 

waiting periode door het CSG Utrecht, zo goed mogelijk vorm te geven in een opvolgend 

behandeltraject.  

 

4.4 PR&Communicatie gericht op studenten 

CSG Utrecht richt haar campagnes ieder jaar aan een specifieke doelgroep. In 2020 is 

begonnen met het ontwikkelen van communicatiemateriaal, gericht op de Utrechtse 

studenten. Er is een toolkit in ontwikkeling met informatiemateriaal dat gedeeld kan worden 

met studenten via onderwijsinstituten (MBO’s, HBO’s, en universiteiten), 

studentenverenigingen en studie-en sportverenigingen. De basis van de toolkit kan in zijn 

algemeenheid (later) ook gebruikt gaan worden voor andere regio’s en doelgroepen.  

Daarnaast hebben het afgelopen jaar meerdere studentenverenigingen het CSG Utrecht 

benaderd voor informatie met betrekking tot hun bestuursbeleid en scholing voor de 

studenten. 
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4.5 Interne en externe scholing  

 

Net als in de voorgaande jaren is ook in 2020 op congressen en tijdens andere gelegenheden 

onderwijs geboden, gerelateerd aan het onderwerp seksueel geweld. Zo heeft het CSG 

Utrecht tijdens de week van de kindermishandeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

Utrecht een intervisie georganiseerd, in samenwerking met de kinderartsen van de Sociale 

Pediatrie. Ook is er onderwijs gegeven aan de AIOS psychiatrie van het UMC Utrecht, en aan 

de kinderverpleegkundigen in opleiding.  

Buiten de ziekenhuizen verzorgde CSG Utrecht scholingen over de prevalentie, dynamiek en 

gevolgen van seksueel misbruik, en over de werkwijze van het CSG aan vrijwilligers van 

Slachtofferhulp Nederland (regio Utrecht), studenten Pedagogische Wetenschappen van 

Universiteit Leiden, vrijwilligers van Dokters van de Wereld, aandachtfunctionarissen 

kindermishandeling (op het landelijk congres van LVAK), sociaal verpleegkundigen van 

afdeling seksuele gezondheid GGD regio Utrecht, en aan de Federatie Utrechtse 

Gezelligheidsverenigingen. Vanwege COVID-19 heeft veel online plaatsgevonden.  

In februari 2020 heeft het CSG Utrecht samen met diverse samenwerkingspartners 

deelgenomen aan het LECK-congres (Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling). 

In november 2020 heeft het jaarlijkse CSG congres plaatsgevonden, in samenwerking 

met de alliantie Act4Respect (Rutgers en Atria).   

 

4.6 Media 

Iva Bicanic, directeur van het Landelijk CSG, heeft namens het Centrum Seksueel Geweld 

veelvuldig media contact. Voor een volledig en uitgebreid overzicht hiervan wordt verwezen 

naar de landelijke website: www.centrumseksueelgeweld.nl.  

         

  

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/
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7. Contact CSG Utrecht 
 

Contactpersonen 

Ingeborg Stratenus-Blase & Janna Teeuwen 

 

 

Contactgegevens 

Telefoon: 088-7555 588 

E-mail: utrecht@centrumseksueelgeweld.nl 

Website:  www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-utrecht/ 
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