
Je komt naar het Centrum 
Seksueel Geweld (CSG)  omdat je 
kort geleden een nare seksuele 
ervaring hebt meegemaakt. Het 
is niet raar dat je daarover in de 
war bent, wel is het belangrijk 
dat je nu  actie onderneemt. 

Bij het CSG werken 
verpleegkundigen, artsen, 
psychologen en politie samen. 
Zodat jij zo snel mogelijk alle 
hulp krijgt die je nodig hebt. 
Wij  helpen elke dag jongeren 
die dit meemaken. Het CSG is 
er voor jou.  

Jij of iemand anders kan 
24 uur per dag contact 
opnemen met het CSG. 
Dat kan via de chat of 
telefoon. 

Eerst vragen we 
wanneer het is gebeurd 
en waar je nu bent. Wij 
zoeken dan een CSG bij 
jou in de buurt. 

‘Sporen’ op jouw kleding 
en lichaam kunnen 
bewijsmateriaal zijn. De 
politie bepaalt of er 
sporenonderzoek nodig 
is. Wij vragen of je contact 
wilt met de politie, dit 
mag je zelf kiezen. 

Ook als je geen contact 
wilt met de politie krijg 
je bij ons altijd 
medische en psychische 
zorg. 

Belangrijk om te weten.

1. Hulpverlener
Een hulpverlener heet je 
welkom, en blijft de hele 
tijd bij je. Het bezoek 
duurt ongeveer drie uur. 

2. Rechercheur & 
Forensisch arts
Sporenonderzoek wordt 
gedaan door de forensisch 
arts en de rechercheur van 
de politie. 

3. Kinderarts 
De kinderarts zorgt voor jouw 
lichaam en helpt je bij pijn of 
verwondingen. Als het nodig 
is krijg je medicijnen. 
Bijvoorbeeld om een 
zwangerschap of SOA te 
voorkomen. 

4. Douchen & schone 
kleren
Als je dat wil mag je 
hierna douchen en 
schone kleding aan 
trekken. 

5. Naar huis
Daarna mag je naar huis. 
Als het nodig is regelen 
wij een veilige plek voor 
je. De volgende werkdag 
nemen we contact met je 
op.  

Casemanager 
Alles wat je nu voelt en denkt 
is normaal. De casemanager 
houdt tenminste één maand 
contact met jou. En helpt je 
bij het verwerken van deze 
gebeurtenis. In de komende 
weken zal je merken dat je je 
beter gaat voelen.

Jij kan met al je vragen 
terecht bij de 
casemanager. Ook je 
ouders of verzorgers 
kunnen vragen stellen. 

Als je dat wilt kun je 
aangifte doen. Een 
advocaat kan je hierbij 
ondersteunen. 

Als je na een maand nog 
steeds last hebt van de 
gebeurtenis, dan zorgen 
we dat je daar hulp bij 
krijgt .

Niet vergeten: Je bent 
niet alleen. Wij zijn er 
voor je! 

www.chatmetcsg.nl

0800 0188
24 /7 bereikbaar, gratis (en anoniem) 


