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Wat kunt u doen bij 
een aanranding of 
verkrachting?

Informatie voor zorgprofessionals

Bel 0800-0188
Gratis (en anoniem)

Chat met ons op chatmetcsg.nl
Gratis (en anoniem)



Iedereen kan slachtoffer worden van seksueel geweld, ongeacht leeftijd 

of geslacht. In de acute fase kunnen er sporen veilig gesteld worden. 

Snel handelen is essentieel! Bel met het Centrum Seksueel Geweld.

Wat kunt u als zorgprofessional doen?

• Neem zo snel mogelijk contact op met het Centrum 

Seksueel Geweld via het telefoonnummer 0800-0188.

• Onderneem alleen stappen in overleg met het slachtoffer.

• Stel hem of haar gerust, maar stel niet teveel vragen.

• Forensische (DNA) sporen kunnen het verschil maken bij 

een rechtszaak. Veilig stellen van sporen kan alleen in 

opdracht van de politie. Overleg zo snel mogelijk met het 

Centrum Seksueel Geweld of de politie. 

Ter informatie:

• Contact met het Centrum Seksueel Geweld kan zowel met 

als zonder inbreng van de politie. 

• Het Centrum Seksueel Geweld betrekt de politie alleen als 

uw patiënt dat wil.

• Als de verkrachting of aanranding 7 dagen of korter 

geleden is gebeurd, is het Centrum Seksueel Geweld 24/7 

telefonisch bereikbaar op 0800-0188. 

• Elk slachtoffer krijgt een casemanager aangeboden. Dat is 

een forensisch verpleegkundige, maatschappelijk werker 

of psycholoog.

Acuut geval van 
seksueel geweld?

Direct hulp nodig? Bel snel 0800-0188 of 
chat met ons op www.chatmetcsg.nl



Contactgegevens regionale CSG’s voor professionals

Bereikbaar binnen kantoortijden voor niet acute zaken of meer informatie.

CSG Amsterdam-Amstelland 

� 020 - 555 58 88 

� amsterdam-amstelland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Brabant-Oost 

� 088 - 066 69 02 

� brabant-oost@centrumseksueelgeweld.nl 

CSG Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

� 088 - 002 99 12 

� flevoland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Friesland

� 088 - 208 00 88 

� friesland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Groningen en Drenthe

� 0800 - 0188 

� groningen-drenthe@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Limburg

� 088 - 119 18 88 

� limburg@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Gelderland-Zuid en -Midden

� 024 – 322 43 40 

� gelderlandzuidmidden@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Noord-Holland

� 088 - 800 62 62 

� noord-holland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Rotterdam

� 06 - 413 12 080 

� rotterdam@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Twente-Achterhoek

� 053 - 487 68 82 

� twente-achterhoek@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Utrecht

� 088 - 755 55 88 

� utrecht@centrumseksueelgeweld.nl

CSG West-Midden Brabant

� 0800 - 0188 

� west-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Zuid-Holland

� 088 - 224 43 00 

� zuid-holland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Zeeland

� 0113 - 26 73 99  

� zeeland@centrumseksueelgeweld.nl

CSG Zwolle 

� 0800 - 0188 

� zwolle@centrumseksueelgeweld.nl



• Is hét gespecialiseerde centrum in Nederland voor acuut seksueel geweld;

• Is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en  

Slachtofferhulp Nederland;

• Is operationeel in 16 regio’s, verspreid over heel Nederland;

• Wordt gefinancierd door de overheid en gemeentes;

• Baseert haar werkwijze op wetenschappelijk onderzoek;

• Werkt aan de hand van specifieke kwaliteitscriteria  

voor slachtoffers van acuut geweld.

Het Centrum Seksueel Geweld is mede mogelijk gemaakt door:




