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Voorwoord 

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Gelderland-Zuid en -Midden is een van de 16 centra in Nederland die 

multidisciplinaire zorg bieden aan slachtoffers van acuut seksueel geweld. Het multidisciplinaire samenwerken 

zorgt ervoor dat de zorg niet versnipperd is, zoals dit vroeger was, maar dat alle facetten van de zorg, naast de 

forensische en juridische aspecten, in een keer opgestart kunnen worden. 

In 2021 is de financiële verantwoordelijkheid van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden onder het Universitair 

Gezondheidscentrum Heyendael (UGC) gebracht. In het UGC vinden na de acute opvang op de spoedeisende 

hulp (SEH) van het Radboudumc, de verdere zorgprocessen plaats. In 2021 is de manier van verwijzen van de 

SEH naar de casemanagers/nazorgconsulenten van het CSG via Zorgmail verder geprofessionaliseerd.  

Voor de PR en communicatie wordt samengewerkt met de GGD-Zuid. Via de social media kanalen van de GGD 

is in 2021 intensiever CSG- nieuws uitgebracht, dat aansluit op actuele ontwikkelingen, zoals Orange the World 

en Amnesty afdeling Nijmegen over de nieuwe zedenwetgeving.  Op de priklocaties van de GGD-Zuid  zijn 

posters opgehangen van het CSG. In alle nieuwsbrieven naar de samenwerkingspartners van de GGD wordt 

indien relevant het CSG genoemd. Ook de sociale kaart is volledig ge-update en zal in het voorjaar 2022 te 

vinden zijn op www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/
 

In 2021 is vergelijkbaar met 2020, de impact van het coronavirus groot geweest. In het eerste half jaar was er 

geen stijging te zien in het aantal slachtoffers, in het tweede semester stegen de aanmeldingen. In 2021 zijn    

152 acute slachtoffers door  het CSG Gelderland-Zuid geholpen, dat is ondanks de COVID een stijging van 6%. 

Daarnaast hebben er 280 gesprekken voor  advies en consultatie plaatsgevonden.  Deze gesprekken staan 

open voor zowel slachtoffers, als hun naasten, als ook hulpverleners.   

Vanwege het toegenomen aantal slachtoffers is in 2021 een vierde nazorgconsulent toegevoegd aan het team, 

waardoor het aantal uren noodzakelijk voor psycho-educatie, ‘watchful waiting’ en screening op PTSS, is 

uitgebreid.  

In 2022 bestaat het CSG Gelderland-Zuid en-Midden  tien jaar. De voorbereidingen voor een congres op 13 

Oktober 2022 om bij dit jubileum stil te staan zijn eind 2021 van  start gegaan.  

 

  

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/
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Visie en plannen 2022 

De visie van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden is deskundige zorg leveren aan slachtoffers van seksueel 

geweld op één plek. Het slachtoffer wordt zo efficiënt mogelijk gehoord en geholpen. 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. Voor 2022 zijn 

diverse plannen in de maak. Zo hopen we dat landelijk een ‘one-stop-shop’ als een centrale entree voor het 

slachtoffer gerealiseerd wordt waardoor het CSG Gelderland-Zuid en-Midden nog beter bereikt gaat worden 

voor de slachtoffers in ons gebied. Ook seksuele intimidatie in de publieke ruimte is een vorm van seksueel 

geweld, waarbij slachtoffers zorg van het CSG verdienen. In 2022 wil het CSG zich nog meer voor deze vorm 

van seksueel misbruik inzetten door te participeren in een aantal  (preventieve) activiteiten van de gemeente 

Nijmegen onder de noemer van ‘Nijmegen, een veilige stad’, het zal zichtbaarheid en bereikbaarheid van het 

CSG vergroten.  Naast de acute en niet-acute slachtoffers van seksueel geweld, is het CSG deskundig in de 

opvang van slachtoffers van online seksueel geweld. Het CSG zal in 2022, samen met het Expertise Centrum 

Online Kindermisbruik/Helpwanted (EOKM) en Fier, ook hulp aanbieden in de 16 regionale CSG’s aan (hands-

off) online seksueel geweld. Tot slot hopen we de uitkomsten van de evaluatie dit jaar van de interdisciplinaire 

samenwerking in het CSG Gelderland-Zuid en-Midden in 2022 in concrete activiteiten voor de zorg te kunnen 

gaan toepassen. De visitatie die in 2022 zal plaatsvinden biedt eveneens mogelijkheden om de kwaliteit verder 

te verbeteren.   
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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.  

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 ziektekostenverzekering 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 

specifieke kosten voor het CSG bestaande uit vergoeding van de coördinator (beleid en bestuur, regionale 

aansturing van de samenwerkingspartners), de inzet van deskundige zorgprofessionals in de acute fase, de 

inzet van casemanagers/nazorgconsulenten voor de nazorg, de vergoeding van de consultatie- en adviesfunctie 

voor slachtoffers en professionals en tenslotte de kosten voor scholing, regionale communicatie/PR en  

registratie en documentatie van de verleende zorg door middel van een database. De financiering gebeurt door 

de 3 centrumgemeenten (Ede, Arnhem en Nijmegen), die de decentralisatie-uitkering voor de Vrouwenopvang  

(DUVO-middelen) ontvangen. De gemeente 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 of korter geleden seksueel geweld heeft meegemaakt. Tevens zijn 

er in 2021 kwaliteitscriteria vastgesteld van de slachtoffers van niet-acuut seksueel geweld, waaraan 

Gelderland-Zuid en -Midden al voldeed.  

De samenwerking tussen de medische, forensische 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 handelen 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 acute CSG-opvang (spoedeisende hulp van het 

Radboudumc) geïnformeerd over de verleende zorg aan het slachtoffer.  Ook als er een doorverwijzing nodig 

blijkt te zijn na de watchful waiting periode, wordt er, met toestemming van het slachtoffer, contact 

opgenomen met de huisarts voor een overdracht en een verwijsbrief voor de met het CSG samenwerkende 

GGZ hulpverlening, die binnen twee weken, volgens regionale afspraken, voor de acute slachtoffers opgestart 

kan worden. In 2022 zal structureel georganiseerd vanuit het landelijk CSG een visitatie van het CSG 

Gelderland-Zuid en-Midden plaatsvinden. 

  



 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden 

 

5 

Om bovenstaande kwaliteitscriteria frequent te evalueren, functioneren een aantal overlegstructuren. Deze 

hebben in 2021 op onderstaande momenten plaatsgevonden, vanaf maart grotendeels online . 

Overlegstructuur Doel Datum 

Overleg beleidscommissie; 
managers convenantpartners 

Overkoepelende monitoring CSG 12-1-2021;20-4-2021;06-07-

2021;12-10-2021 

Procesbespreking  
(Vertegenwoordigers van de directe 
zorgverleners van de 
convenantpartners).   

Aan de hand van geanonimiseerde 
casuïstiek overleggen direct betrokkenen 
over faciliterende en belemmerende 
factoren in het proces; zo nodig bijstellen 
protocol.  

8-2-2021;17-5-2021;6-9-2021;29-

11-2021 

 

Overleg 
casemanagers/nazorgconsulenten 
(Casemanagers en coördinator)  

 

Intervisie consultatie en advies 

voor professionals  

Het bespreken van casuïstiek en 
monitoren van proces nazorg aan de 
slachtoffers, nazorgprotocol bijstellen 
waar nodig, inhoud nazorg 
optimaliseren. 
 
 
Maandelijks 

13-1-2021, 3-2-2021, 24-2-2021, 

16-3-2021, 6-4-2021, 27-4-2021 

4-5-2021, 25-5-2021, 15-6-2021, 

6-7-2021, 17-8-2021, 7-9-2021, 

28-9-2021, 19-10-2021, 9-11-

2021, 7-12-2021 

 

 

 

 

Landelijk coördinatoren overleg 
(Coördinator)  

Overleg met de 16 coördinatoren en 
landelijk hoofd CSG over lopende zaken 
m.b.t. kwaliteit, bestuur en beleid.  

11-03-2021, 03-06-2021, 16-09-

2021, 18-11-2021 

 

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 

Afgelopen jaar is er een evaluatie gedaan naar achtergrondkenmerken van slachtoffers,  het seksueel 

geweldsincident en van de verleende zorg. Het doel van de evaluatie is om beter inzicht te krijgen in 

slachtoffers en zorgprocessen bij het CSG, zodat we met zorg op maat op de hulpvragen aan kunnen 

sluiten.(Doi: 10.1016/j.jflm.2021.102183).  Tevens is de interprofessionele samenwerking door middel van  

interviews met betrokkenen onderzocht: welke aspecten van de samenwerking lopen goed en verdienen 

continuering, en welke aspecten lopen minder goed en verdienen versterking. We hopen zo onze zorg steeds 

verder te verbeteren. 
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Registratie 

Net als de overige CSG’s werken wij met een gestandaardiseerd formulier met achtergrondgegevens over 

slachtoffers en aard en context van het geweld. Dit wordt geregistreerd in een database. Op deze manier 

kunnen de gegevens voor verbetering van de zorg gebruikt worden, geven ze een helder overzicht van 

hulpvragen en geleverde diensten, en kunnen ze gerapporteerd worden, zowel regionaal als landelijk. Deze 

gegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar tot individuele personen. 

Cijfers 2021 

Acuut seksueel geweld  

Ten opzichte van 2020 is er een toename in het aantal casus acuut seksueel geweld van 6%. In 2021 zijn er 

152 slachtoffers van acuut seksueel geweld in het CSG Gelderland-Zuid en -Midden geweest. In het eerste 

semester was er geen duidelijke stijging t.o.v. het jaar ervoor (lockdown). In het tweede semester neemt het 

aantal slachtoffers weer toe.  

Tabel 1: aantal slachtoffers acuut seksueel geweld per kwartaal*  

Totaal N = 152 

1e kwartaal (januari – maart 2021) 28 (2020: 38) 
2e kwartaal (april – juni 2021) 35 (2020: 22) 
3e kwartaal (juli – september 2021) 45 (2020: 33) 
4e kwartaal (oktober – december 2021) 44 (44) 

• In 2021 heerste de COVID-19 pandemie, met wisselende overheidsmaatregelen. 

In tabel 2 worden de kenmerken van de slachtoffers weergegeven. De overgrote meerderheid van de 

slachtoffers was vrouw en 70% was jonger dan 25 jaar. Jonge leeftijd is een bekende risicofactor om te maken 

te krijgen met seksueel geweld. Tabel 3 beschrijft het type seksueel geweld.  
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Tabel 2. Karakteristieken van slachtoffers van seksueel geweld in 2021, acute casus 

 Seksueel geweld N = 152 

% meisjes/vrouwen 89.1% 

% minderjarigen 31.1% 

Leeftijd slachtoffer  

 <12 

12-17 

18-25 

26-39 

>40 

10.4% 

20.7% 

38.5% 

20.7% 

9.6% 

% niet-westerse achtergrond 3.9% 

% cognitief beperkt 11.8% 

% actueel gebruik psychofarmaca 13.8% 

% eerder seksueel misbruik 26.3% 

% wonend in instelling 15.8% 

 

 

  



 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden 

 

8 

Tabel 3. Type seksueel geweld van de slachtoffers in 2021, acute casus 

 Seksueel geweld N = 152 

Aanranding 14.5% 

Verkrachting 62.5% 

Onbekend/overig 23.0% 

 

Met name in het uitgaansleven komt het voor dat een slachtoffer naast alcohol (al dan niet vrijwillig) drugs 

inneemt waardoor een daling van het bewustzijn optreedt.  Hierna kunnen er aanwijzingen zijn voor seksueel 

geweld, waardoor het slachtoffer hulp vraagt aan het CSG. Bij een op de 10 slachtoffers bestond verdenking op 

een ‘Drug Facilitated Sexual Assault’, een verkrachting onder invloed.  
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Verwijzers van slachtoffers van acuut seksueel geweld 

Ruim vier op de tien slachtoffers weet het CSG zelf te vinden (44%) en een kwart van de slachtoffers meldt 

zich eerst (telefonisch) bij de politie. De politie verwijst door naar het CSG, waar de zedenpolitie zelf, indien het 

slachtoffer dat wenst, ook aanwezig zal zijn.   

Figuur 1:  Verwijzers van slachtoffers van acuut seksueel geweld (n=152) 

 

 

Hulp- en zorgverlening  

In 2021 ontving de overgrote meerderheid van de slachtoffers acute medische zorg. Bij bijna de helft van de 

slachtoffers werd een FMO verricht en vier op de vijf slachtoffers ontving nazorg. (tabel 5). 

Tabel 5: Ontvangen zorg binnen het CSG (n = 152) 

  

Acute medische zorg ontvangen 85.6% 
Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) 45.4% 
Nazorgconsulente betrokken 79.6% 

 

  

28%

5%

44%

2%

21%

Verwijzers

Politie

Huisarts

Zelfverwijzer/ Naaste
slachtoffer

Medische professionals
anders dan huisarts

Overig
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Verdachten  

De  gegevens in tabel 6 en figuur 2 zijn gebaseerd op gegevens die het slachtoffer over de verdachte vertelt. 

Het betreft mannen, volwassenen, met meer dan een verdachte bij een op de acht slachtoffers.  

 

Tabel 6: Verdachten acuut seksueel geweld (n = 152) 

  

Geslacht 

 Vrouw 

 

2.0% 
Leeftijd 
 <12 jaar 
 12-17 jaar 
 18-35 jaar 
 >35 jaar 

 
4.6%  
8.0% 
50.6% 
36.8%                                              

Aantal verdachten 
 1 
 >1 
 

      
87.4% 
12.6%                                     

 

 

Slechts een klein deel van de verdachten is onbekend voor het slachtoffer. Recent bekend houdt in dat het 

slachtoffer de verdachte pas net heeft leren kennen, bijvoorbeeld in een uitgaansgelegenheid of op een feestje. 

Het aantal recent bekenden is lager dan in de voorafgaande jaren. Waarschijnlijk komt deze verschuiving door 

de maatschappelijke gevolgen van de corona-crisis.  

 

Figuur 2: Relatie slachtoffer en verdachte 

 

 

  

50%

14%

7%

0%

9%

20%
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Onbekende, stranger
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Waar komen de slachtoffers vandaan?  

Het grootste gedeelte van de slachtoffers komt uit regio Arnhem of Nijmegen. In tabel 7 is weergegeven tot 

welke centrumgemeente de woongemeente van het slachtoffer behoorde. Soms komt een slachtoffer buiten de 

regio, bijvoorbeeld omdat het delict in regio Gelderland-Zuid en -Midden heeft plaatsgevonden bij een 

slachtoffer woonachtig buiten de regio. In dit geval wordt vervolgens de zorg overgedragen aan de 

casemanagers van het lokale CSG. Dit gebeurt ook in omgekeerde richting.  

Tabel 7: Woongemeente slachtoffer 

  

Nijmegen 30.3% 
Arnhem 30.3% 
Ede 15.8% 
Overig 23.7% 
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Familiaal geweld 

In 2021 hebben zich zes slachtoffers van huiselijk geweld gemeld in het CSG Gelderland-Zuid en Midden. De 

slachtoffers waren allen vrouw en tussen de 26 en 64 jaar oud. Al deze slachtoffers hebben zich gemeld met 

verwondingen op de SEH en hebben daarna psychologische begeleiding ontvangen van de CSG-casemanagers. 

Bij de oprichting van het CSG werd ook aan slachtoffers van familiaal geweld gerichte zorg aangeboden. 

Tegenwoordig richt het CSG Gelderland Zuid en Midden zich expliciet op slachtoffers van seksueel geweld in de 

regio Gelderland Zuid en Midden, en op de slachtoffers van familiaal geweld met letsel in de regio Nijmegen en 

omstreken.  

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

In 2021 zijn er 280 consultatie en advies gesprekken geweest. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2020 

(n = 272). De slachtoffers, die in het verleden te maken hebben gehad met  seksueel geweld (ook met geweld 

dat langer geleden is dan 7 dagen), krijgen hulp via de consultatie- en adviesfunctie van het CSG. Meestal 

betreft deze hulp een telefonisch consult 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 

70 in aantal) zijn hierbij niet meegeteld. In tabel 8 geven we de kenmerken weer van de slachtoffers over wie 

consultatie en advies wordt gevraagd.  

Tabel 8: Kenmerken Slachtoffers consultatie en advies 2021 (n=280) 

Geslacht  
 Man 16.4% 
 Vrouw 78.6% 
 Transgender 5.0% 
 Anoniem % 
Leeftijdscategorie*  
 <12 jaar 17.5% 
 12-17 jaar 20.7% 
 18-25 jaar 22.9% 
 26-39 jaar 15.0% 
 40-64 jaar 6.8% 
 ≥65 jaar 0.0% 
 Onbekend of anoniem 17.1% 

*De genoemde leeftijd is de leeftijd van het slachtoffer op het moment van consultatie en advies. Het 

misbruik kan op jongere leeftijd hebben plaatsgevonden.  
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Onderwijs en opleidingsactiviteiten 2021 

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

onderwijs en nascholing plaats.  Als gevolg van het coronavirus zijn onderwijsmomenten afgelast.  

Datum en plaats Doelgroep en aantal  Onderwerp  Door  

04-1-2021 Secretaresses SEH, 10 personen Telefoon CSG Ines Kramer-

Weggelaar 

09- 02-2021 Casemanagers CSG, 4 personen Risicofactoren 

slachtoffer SG en 

gevolgen 

Toine Lagro-Janssen 

23-2-2021 Bachelor studenten geneeskunde, 

16 personen 

Sexual Violence  Marie Louise Moors 

9-3-2021, 13-04-

2021, 12-05-2021, 

8-6-2021 

Direct en indirect betrokkenen 

CSG, 20 personen.  

Cursorisch onderwijs 

Seksueel en familiaal 

geweld 

Toine Lagro-Janssen en 

Marie Louise Moors 

03-2021 Onderwijsinspectie en GGD, 30 

personen 

Uitleg zedenproces 

inclusief CSG 

Margot Schoenmaker 

8-4-2021 Webinar Moviera, Hulpverleners 

regio Oost, 40 personen 

Seksueel geweld, ‘Hoe 

bied ik hulp?’ 

Ines Kramer-

Weggelaar 

20-4-2021 Stafartsen, 8 personen CSG Marie Louise Moors 

17-5 en 16-6-2021 Secretariaat Radboudumc, 10 

personen 

CSG Marie Louise Moors 
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17-6-2021 Huisartsen, 35 personen Hoe bespreek ik 

seksueel misbruik? 

Toine-Lagro-Janssen 

8-2021 Veiligheidscoördinatoren 

gemeenten Gelderland, 30 

personen 

Zedenproces en rol 

CSG 

Margot Schoenmaker 

21-9-2021 Genodigden Amnesty 

International, 20 personen 

Mythen over Seksueel 

Misbruik 

Toine Lagro-Janssen 

21-9-2021 SEH verpleegkundigen, 30 

personen 

CSG onderwijs Marie Louise Moors 

21-9-2021 Docenten/mentoren voortgezet 

onderwijs Ede, 7 personen 

Handvaten seksueel 

misbruik, in 

samenwerking met 

‘stichting Misbruikt!’ 

Ines Kramer-

Weggelaar, Miranda 

Freriks, Sofie 

Burghoorn  

27-9-2021 Direct betrokkenen CSG, 25 

personen 

Studiemiddag 

‘Verdenking van 

seksueel misbruik bij 

kinderen, hoe pakken 

we dat aan?’   

Toine Lagro-Janssen, 

Karen Wolf, Wouter 

Karst, Petra Breukink  

09-2021 Rechter commissarissen rechtbank 

Zwolle, 30 personen 

Zedenproces en 

samenwerking CSG 

Margot Schoenmaker 

07-10-2021 Docenten/mentoren voortgezet 

onderwijs Ede, 10 personen 

Webinar: Handvaten 

seksueel misbruik, in 

samenwerking met 

‘stichting Misbruikt!’ 

Ines Kramer-

Weggelaar, Miranda 

Freriks, Sofie 

Burghoorn 

08-10-2021 Huisartsen, kaderopleiding, 15 

personen 

Training seksueel 

misbruik 

Toine Lagro- Janssen 



 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden 

 

15 

13-10-2021 SEH-artsen, NVSHA congres, 100 

personen 

CSG en zedenpolitie Ines Kramer-

Weggelaar en 

Lidewijde van Lier 

26-11-2021 Stafartsen infectiologie, 10 

personen
 

 

CSG/ PEP nieuwe 

richtlijnen  

Marie Louise Moors 
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Publicaties 

1. Hiddink-Til A, Teunissen TAM, Lagro-Janssen ALM, Trends in victim, incident and care characteristics of a 

Dutch sexual assault center. J Forensic Leg Med. 2021 Jul; 81:102183. Doi: 10.1016/j.jflm.2021.102183. 

Epub 2021 May 13. PMID: 34120033.  

2. Van de Hove M, Lagro-Janssen ALM. Onbegrepen bekkenbodem klachten: een miskend probleem bij 

misbruikte mannen. Huisarts Wet 2021; 64(12):27-30.  

3. Lagro-Janssen Toine, Doreth Teunissen. Seksueel Misbruik. Hoofdstuk 28 in Gendersensitieve 

huisartsgeneeskunde, pag 393-411. Red: Toine Lagro-Janssen, Doreth Teunissen. Houten: Bohn, Stafleu, 

van Loghum, 2021.  

Media 

1. Film van een consult (mannelijk slachtoffer) bij de huisarts over het bespreekbaar maken van seksueel 

geweld. 2021 ( regie Toine Lagro-Janssen en Doreth Teunissen)  

2. Film: ‘De schadelijke impact van ‘waarom’ vragen’. Minicollege Mythen over seksueel geweld. 2021 (regie 

Toine Lagro-Janssen) 

Tijdschriften 

1. Ines Kramer-Weggelaar, Onmisbaar, Verb1nd -Voorjaar 2021. 

2. Toine Lagro-Janssen, Interview Rutgers in kader Orange the world (VN dag tegen seksueel misbruik 

van meisjes en vrouwen). Eveline Huisman The body keeps the score (seksindepraktijk). 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AE-boeSVHhU
https://www.youtube.com/watch?v=AE-boeSVHhU


 

Jaarverslag 2020 Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden 

 

17 

Deelnemers overlegstructuren 

Marie Louise Moors (SEH-arts Radboud UMC) 

Chantal Hensen (huisarts UGC Heyendael) 

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

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

Miriam van Hoorn (casemanager/nazorgconsulent CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Debby Winkels (casemanager/nazorgconsulent CSG Gelderland-Zuid en -Midden) 

Alexandra Brouwer / Margot Schoenmakers (specialist zedenzaken Politie Oost-Nederland)  

Mandy Megens (zedenrechercheur Gelderland-Zuid) 

Maaike Peperkamp (zedenrechercheur Gelderland-Zuid) 

Gorgia van den Berg (zedenrechercheur Gelderland – Midden) 

Ruby Felida (zedenrechercheur Gelderland – Midden) 

Leonie Tims (politie oost-Nederland) 

Martijn Berkenfeldt, (politie oost-Nederland) 

Caroline van Ruitenbeek (manager Seksuele gezondheid GGD Gelderland-Zuid) 

Francée Aarts (forensisch arts GGD Gelderland-Zuid) 

Colette van Bokhoven-Rombouts (arts maatschappij en gezondheid/ seksuoloog NVVS GGD Gelderland-Zuid) 

Nina van der Velden (teammanager Maatschappelijke Zorg GGD Gelderland-Midden) 

Maja Panchoe (forensisch Arts GGD Gelderland-Midden) 

Renske Spanninga (directeur UGC Heyendael en huisarts) 

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

Contactpersoon 

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

Contactgegevens    06-15645125 

Telefoonnummer acute zorg:  024-3614180 

Emailadres consultatie en advies:  Gelderlandzuidmidden@centrumseksueelgeweld.nl 

 

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

 

 

mailto:Gelderlandzuidmidden@centrumseksueelgeweld.nl
http://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-gelderland-zuid-en-midden/

