
Het CSG Amsterdam-Amstelland bestond officieel 5 jaar. Dat is gevierd met een 
themaweek met lezingen, filmvertoningen, debat, een stadswandeling en meer.

Wij zijn een van de 16 CSG’s die samen een dekkend landelijk netwerk vormen.

Wij zijn een samenwerkingsverband van 11 organisaties: de GGD Amsterdam, 
Veilig Thuis, Amsterdam UMC, OLVG, BRight GGZ Jeugd en Gezin, Levvel, Arq Centrum 
‘45, Slachtofferhulp Nederland, Qpido, Politie en het Openbaar Ministerie.

Ook dit jaar stond de groep casemanagers dag en nacht klaar 
voor iedereen die kortgeleden seksueel geweld mee heeft gemaakt.

Er kwamen in totaal zeker 665 hulpvragen binnen van slachtoffers, omstanders 
en professionals. 

Het aantal hulpvragen van (en over) slachtoffers die korter dan 7 dagen geleden 
seksueel geweld meegemaakt hebben steeg met 25%. In 2021 waren dit 290 
hulpvragen, het jaar daarvoor 230.

Van de acute slachtoffers waren 92% meisjes en vrouwen. De casemanagers 
hielpen daarnaast 20 jongens en mannen en 1 transgender/non-binair persoon.

183 acute slachtoffers kregen multidisciplinaire hulp. Dat houdt in dat zij 
medische, forensische, psychologische en juridische hulp aangeboden krijgen. 
De casemanager coördineert dit en is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer. 
Bij de overige 107 hulpvragen kon volstaan worden met een uitgebreid advies.

We hebben 74 keer een slachtoffer ondersteunt tijdens een sporenonderzoek 
(forensisch medisch onderzoek). Dit was meestal op het politiebureau. 13 keer was 
het onder begeleiding van een kinderarts in het Amsterdam UMC.

Bijna de helft, namelijk 46% van de 375 niet-acute hulpvragen werd gesteld 
door een slachtoffer. Zij waren daarmee de grootste groep bellers, gevolgd 
door professionals en familieleden.

De grootste groep niet-acute slachtoffers was tussen de 18 en 23 jaar oud. Ook bij 
de slachtoffers die kort geleden seksueel geweld hebben meegemaakt is de grootste 
groep tussen de 18 en 23 jaar oud.

37 jongeren hebben een Julia of Romeo Qracht traject doorlopen. Een begeleidings-
traject van 12 weken uitgevoerd door Qpido. Dit traject richt zich op het afnemen of 
verdwijnen van traumaklachten. Ongeveer de helft van de jongeren die het traject 
afgerond hebben bleken geen traumatherapie meer nodig te hebben. 
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