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1. Inleiding

Het aantal slachtoffers van seksueel geweld en kindermisbruik dat hulp zoekt is de laatste jaren 

toegenomen. Daarnaast neemt het aantal slachtoffers van online seksueel geweld in rap tempo 

toe. Met de komst van de nieuwe zedenwet in 2024 zal het aantal slachtoffers van online en/

of offline seksueel misbruik dat naar buiten treedt verder toenemen. Om de toename van het 

aantal meldingen nu en in de toekomst aan te kunnen én slachtoffers recht te doen, wordt op 

dit moment nagedacht over de wijze waarop de zorg het beste inhoudelijk en organisatorisch 

vormgegeven kan worden. Vanuit het Centrum Seksueel Geweld (CSG) geven we graag onze visie 

hierop. Uitgangspunt hierbij is het belang van de slachtoffers en, in het verlengde daarvan, het 

belang van de maatschappij als geheel.

2. Zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in Nederland in historisch perspectief

De zorg voor slachtoffers van seksueel misbruik was tot ongeveer tien jaar geleden versnipperd: 

professionals (politie, artsen, psychologen, etc.) deden wat hen het beste leek, maar onderlinge 

afstemming en een op wetenschappelijke kennis gestoelde aanpak ontbrak. Uit onderzoek bleek 

dat het versnipperde zorgsysteem een negatieve invloed had op de verwerking van slachtoffers 

(Ensink & van Berlo, 1999). In 2012 zijn klinisch psycholoog Iva Bicanic en seksuoloog Astrid 

Kremers op basis van wetenschappelijk onderzoek en naar internationaal model (rape crises 

centers in Zweden, Engeland, Canada, etc.) begonnen met het inrichten van multidisciplinaire 

zorg voor acute slachtoffers van seksueel misbruik in het UMC Utrecht. En zo ontstond in 

Nederland het eerste CSG. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines 

integraal wordt verleend, in lijn met het Verdrag van Istanbul dat Nederland heeft getekend in 

2016, en waarin is overeengekomen dat slachtoffers van seksueel geweld het recht hebben om 

aangifte te doen en het recht hebben op psychologische en medische zorg. Dit gebeurt door 

bevoegd en bekwaam personeel, dat deze zorg tot haar dagelijkse taken heeft of regelmatig 

uitvoert. Het uitgangspunt van het CSG is ‘zo goed en zo snel mogelijk met zo min mogelijk 

professionals’ om latere problemen te voorkomen (secundaire preventie) en sporen veilig te 

stellen. Daarnaast krijgt ieder slachtoffer in het CSG een casemanager toegewezen, die de 

Visie inhoudelijke en organisatorische 
doorontwikkeling van de zorg voor 
slachtoffers van seksueel geweld



2

zorg coördineert en watchful waiting verleent. In 2012 ging ook het CSG in het Radboud UMC in 

Nijmegen van start en in de jaren die volgden kwamen tevens op andere plaatsen in het land CSG’s. 

Dit resulteerde in 2018 in een landelijk dekkend netwerk van 16 centra met een eenvoudige en 

laagdrempelige toegang via één 24/7 gratis nummer (0800-0188) dat bemand wordt door de landelijke 

meldkamer van waaruit de beller wordt doorverbonden met het dichtstbijzijnde CSG. 

3. Doorontwikkeling van het CSG sinds 2018 

Sindsdien heeft het CSG zich doorontwikkeld tot hét expertisecentrum in Nederland op het gebied 

van seksueel misbruik. In de bijlage ‘Onderbouwing voor de specialistische en multidisciplinaire 

aanpak voor slachtoffers van seksueel misbruik’ is meer te lezen over de expertise die zo wezenlijk is 

in de hulp voor slachtoffers. Het CSG biedt:

1. Veiligheid en multidisciplinaire zorg (samenwerking met artsen, verpleegkundigen, psychologen,  

 politie en justitie) aan acute slachtoffers:

 • 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;

 • forensische onderzoek gericht op sporen en letselduiding.

2. De zo noodzakelijke eerstelijns specialistische hulp aan slachtoffers (en hun directe   

 omgeving) die langer geleden zijn misbruikt. Deze hulp bestaat uit screening van medische   

 en psychische klachten, psycho-educatie (o.a. gericht op erkenning, ontschuldiging, uitleg over 

 overlevingsreacties, versterken van zelfregie/zelfwaardering en het vinden van social support),  

 informeren over de mogelijkheden tot het doen van aangifte, informeren over de mogelijkheden  

 voor herstel, bieden van perspectief en, indien nodig, het motiveren voor en verwijzen naar   

 gerichte evidence-based behandeling in de GGZ. 

3. Advisering aan professionals in de zorg, de wijkteams en het onderwijs en aan vrijwilligers/  

 medewerkers van andere organisaties die met slachtoffers van seksueel misbruik in contact   

 komen. Ook makers van campagnes, films, kunst, documentaires en producties voor (kinder)  

 televisie vragen het CSG om advies.  

4. Publieksvoorlichting over seksueel misbruik via (sociale)media, website, artikelen, etc.

5. Agendering van het onderwerp seksueel misbruik op allerlei plekken in de maatschappij. Dit is  

 nodig omdat seksueel misbruik een ongemakkelijke realiteit is waar we allemaal (in)direct mee te  

 maken hebben, maar ook liefst van wegkijken. 

De werkzaamheden van het CSG, bijvoorbeeld watchful waiting door de casemanagers, hebben een 

wetenschappelijke basis (Covers, de Jongh, Huntjens, de Roos, van den Hout, & Bicanic, 2021). Daarop 

zijn de landelijke kwaliteitscriteria die in alle 16 centra worden gehanteerd ook gebaseerd (zie www.

centrumseksueelgeweld.nl). Deze kwaliteitscriteria stellen eisen aan de wijze waarop de verschillende 

functies moeten worden uitgevoerd. Hoewel elk CSG dus uit verschillende partners bestaat, is de 

werkwijze uniform doordat in het CSG wordt gewerkt conform landelijke CSG kwaliteitscriteria. 
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Middels visitatie wordt de naleving en eventuele bijschaving gestimuleerd. 

Organisatorisch heeft het CSG zich ook verder doorontwikkeld. In september 2020 is er een stichting 

opgericht: Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Dit is een zelfstandige organisatorische en juridische 

entiteit onder leiding van een Raad van Bestuur, met een Raad van Toezicht en een Raad van Advies, 

bestaande uit de 16 coördinatoren van de regionale CSG’s. Met samenwerkingspartners zijn regionaal 

convenanten gesloten om de samenwerkingsafspraken in de regio’s te borgen.

4. Verwachte toename meldingen biedt unieke kansen, die ook snel verkeken zijn

In 2024 treedt de nieuwe zedenwet in werking. De nieuwe wet heeft als doel het voor slachtoffers 

van online en/of offline seksueel misbruik gemakkelijker te maken om het misbruik te melden. Dit 

zodat zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben en waar mogelijk, meer dan nu het geval is, ook 

strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Het proces van ‘disclosure’ is delicaat voor slachtoffers 

van seksueel misbruik: velen praten hier niet over. Daarom is juist dat moment, het moment 

dat mensen zich openstellen voor hulp, een unieke kans. Het kan het begin betekenen van een 

hersteltraject, voor het slachtoffer zelf en voor de mensen daaromheen die de gevolgen dragen. Voor 

de maatschappij is dit ook belangrijk vanwege de economische kosten van de gevolgen van seksueel 

misbruik (uitval van werk, stagnatie/achteruitgang in opleiding, en hoog zorggebruik).  

Het eerder en vaker melden van seksueel misbruik biedt dus unieke kansen voor het slachtoffer en 

de maatschappij. Maar het zijn tegelijkertijd ook kansen die snel verkeken zijn. Zonder goede en 

deskundige bejegening op het moment van disclosure, is het effect van alle inspanningen nul of zelfs 

negatief. Dit is geen doemdenken maar een wetenschappelijk feit: de kans op een verkeerde reactie 

na onthulling is vele malen groter dan de kans op een goede reactie als hier geen specifieke aandacht 

voor is. 

5. Toekomstperspectief: Het CSG wordt de herkenbare entree voor alle (vermoedelijke)   

 slachtoffers van seksueel misbruik

De toegevoegde waarde van het CSG wordt alom herkend en erkend. Het CSG is opgericht om deze 

grote (en nog steeds groeiende) groep mensen bij te staan in hun specifieke behoefte op verschillende 

domeinen op een kwalitatief hoogstaande, wetenschappelijk onderbouwde en eenduidige wijze. Het 

CSG is de plek om dat te borgen. Daar zijn in de eerste plaats de slachtoffers en hun naasten zeer bij 

gebaat en in het verlengde daarvan ook de maatschappij. Hier is genoeg wetenschappelijke evidentie 

voor en hierover bestaat dan ook geen verschil van mening. De (aanstaande) ontwikkelingen, zowel 

het in werking treden van de nieuwe zedenwet als de toename in online misbruik, vragen om een 

efficiëntere samenwerking tussen CSG, politie, Slachtofferhulp Nederland en Veilig Thuis. Maar ook 

vergt het verdere verduurzaming van het CSG. Dit lijkt vanzelfsprekend doch is het in de praktijk 

niet. Om de verwachte volumestijging van het aantal meldingen aan te kunnen, ligt versnippering op 

de loer als gevolg van de vraag ‘En wie gaat dat betalen?’. Als we niet oppassen gooien we het kind 

met het badwater weg in plaats van te gaan verzilveren wat in de afgelopen jaren zo zorgvuldig is 

opgebouwd. Juist nu het aantal meldingen gaat toenemen is het zaak het CSG verder te verstevigen 

en te positioneren als herkenbare entree voor alle slachtoffers van seksueel misbruik die hulp 
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zoeken, variërend van acuut/niet-acuut en online/offline tot vermoedelijk misbruik, waarbij de 

multidisciplinaire aanpak en expertise leidend zijn. 

Ook bij het Openbaar Ministerie en de politie bestaat in toenemende mate de wens om slachtoffers 

van zedenzaken te kunnen doorverwijzen naar één entree, waar de professionele triage plaatsvindt 

over wat een slachtoffer nodig heeft en naar wie doorverwezen wordt. De politie wil dat er 

gemakkelijker en adequatere doorverwijzing mogelijk wordt naar de verschillende soorten opvolging 

voor slachtoffers, zoals bijvoorbeeld naar hulpverlening, begeleiding, herstelbemiddeling of een 

slachtofferadvocaat. Slachtoffers kunnen namelijk naast – of in plaats van - een eventuele aangifte 

uiteenlopende behoeften hebben. Politie wil samen met ketenpartners beter kunnen aansluiten op 

die behoeften.  

Het instellen van één landelijke entree voor slachtoffers van kindermisbruik en seksueel geweld is 

een belangrijke stap in het verbeteren van de huidige zorg. Op deze wijze, met het slachtoffer als 

uitgangspunt, creëren we een effectief landelijk dekkend netwerk van ketenpartners, waarin iedere 

samenwerkingspartner die rol kan spelen waar hij/zij het beste in is en tegelijkertijd het geheel 

meer is dan de som der delen. Samen met de partners kan het CSG ook werken aan effectievere 

inzet van de verschillende expertises en optimalisering van werkprocessen, bijvoorbeeld door de 

slachtofferadvocatuur te integreren in de multidisciplinaire dienstverlening van het CSG. Dat laatste 

is in een aantal regionale CSG’s al in ontwikkeling.  

6. Voorwaarden voor verdere ontwikkeling

De sinds 2012 ingezette ontwikkeling om de specifieke en multidisciplinaire zorg voor deze 

slachtoffers en hun naasten te concentreren én de verwachte stijging van het aantal slachtoffers dat 

hulp gaat zoeken in de komende jaren, vraagt om verdere doorontwikkeling en versterking van het 

CSG als kennis- en expertisecentrum en als zijnde de herkenbare entree waar slachtoffers het beste 

terecht kunnen als zij hulp zoeken. Om dit te realiseren zijn de volgende voorwaarden van belang 

naast het verhelderen van de afstemming in de samenwerking met politie, Slachtofferhulp Nederland 

en Veilig Thuis:

a. Slachtoffers van seksueel misbruik zo snel mogelijk verwijzen naar het CSG:

 Instanties waar slachtoffers zich melden voor hulp worden geïnformeerd, en waar nodig   

 getraind, in het zo snel mogelijk doorgeleiden van slachtoffers naar het CSG. 

b. Naamsbekendheid CSG in de samenleving vergroten:

 Slachtoffers van seksueel misbruik, kinderen of volwassenen, die hulp zoeken, weten dat het CSG  

 hiervoor de beste plek is en hoe die te bereiken. Het vergroten van landelijke bekendheid van het  

 CSG is daarvoor nodig. 

c. Een solide, duurzaam financieel fundament:

 Het is nodig dat er een solide, duurzame financiële basis komt te liggen onder het CSG en dat deze  

 basis ook verbreed wordt. Nu is de continuïteit en doorontwikkeling van het CSG afhankelijk   

 van de beleidskeuzes van (individuele) centrumgemeenten. Naast deze decentrale financiering is  

 structurele landelijke financiering nodig die recht doet aan de landelijke gespecialiseerde functie  

 van het CSG en de verwevenheid van de verschillende beleidsdomeinen binnen het CSG.
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7. Tot slot

Het spreekt voor zich dat het CSG in goede samenwerking met de partners wil werken aan een 

concreet realisatieplan en dit plan zo snel mogelijk uit wil voeren. Dit in het belang van het 

toenemend aantal slachtoffers van kindermisbruik en seksueel geweld dat hulp zoekt en daarmee in 

het belang van de maatschappij als geheel. 

Raad van Bestuur Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld

dr. Iva Bicanic & drs. Rinske van der Bij

Utrecht, 18 oktober 2021
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Om de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld inhoudelijk en organisatorisch zo goed mogelijk 

door te ontwikkelen is het niet alleen van belang om de omvang en impact van seksueel misbruik 

inzichtelijk te maken, maar ook de reikwijdte, schadelijke gevolgen en dynamiek ervan te begrijpen:

1. Omvang

Onderzoek van Rutgers (2017) naar de seksuele gezondheid in Nederland laat zien dat 22% 

van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland tussen de 15-70 jaar seksueel contact 

(oraal, anaal, vaginaal of manueel) tegen de zin heeft gehad. Dat zijn omgerekend bijna 

2 miljoen mensen. En hier zijn betastingen en online seksueel misbruik niet eens bij mee 

gerekend.  

2. Aangifte

Hoewel dit niet altijd de primaire behoefte is van slachtoffers, hebben slachtoffers het recht 

om bij de politie een melding of aangifte doen van seksueel misbruik wanneer hier volgens 

de huidige wet sprake van is. In het Wetboek van Strafrecht onder de titel “misdrijven tegen 

de zeden” is opgenomen wat strafbare seksuele gedragingen zijn. Het doen van aangifte 

kan grote implicaties hebben voor een slachtoffer en onbedoeld bestaat er risico op 

secundaire victimisatie gedurende het politieonderzoek en/of de rechtszaak. Slachtoffers 

en hun omgeving doen er goed aan zich te laten adviseren door een gespecialiseerde 

slachtofferadvocaat bij de overweging om wel of geen aangifte te doen.

3.  Psychische schade

Slachtoffers van seksueel misbruik ontwikkelen significant vaker dan andere slachtoffers 

ernstige psychische stoornissen, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, 

verslaving, psychose of angststoornis. Dat blijkt uit vele studies die zijn verricht naar het 

verband tussen seksueel misbruik ervaringen en psychopathologie. Een daarvan is een meta-

analyse van 37 studies bij drie miljoen slachtoffers (Cutajar, Mullen, Ogloff, Thomas, Wells, & 

Spataro, 2010). Deze meta-analyse laat zien dat als je seksueel misbruikt bent er onder andere 

16 keer zoveel kans is dat je een slaapstoornis ontwikkelt, en 4 keer zoveel kans dat je een 

suïcidepoging doet en 3 keer zoveel kans dat je een angststoornis ontwikkelt dan wanneer 

je niet misbruikt zou zijn geweest. Co-morbiditeit (het naast elkaar bestaan van psychische 

stoornissen) is meer regel dan uitzondering na het meemaken van seksueel misbruik. Goede 

Bijlage  
Onderbouwing van de specialistische 
en multidisciplinaire aanpak voor 
slachtoffers van seksueel misbruik
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en liefst zo snel mogelijke behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik volgens de 

GGZ-richtlijnen is nodig omdat blijkt dat deze klachten zonder hulp meestal niet spontaan 

overgaan en vele jaren kunnen aanhouden met alle gevolgen voor het slachtoffer en de 

maatschappij van dien.

4. Lichamelijke schade

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben een significant grotere kans op tal van 

gezondheidsproblemen, zoals eetstoornissen (met name boulimia), somatisatiestoornissen, 

somatoforme pijnstoornissen (Noteboom, ten Have, de Graaf, Beekman, Penninx, & Lamers, 

2021). Chronische (onderbuiks)buikpijn, bekkenbodemproblemen en niet-epileptische 

toevallen (‘pseudo-epilepsie’) zijn geassocieerd met een voorgeschiedenis van seksueel 

misbruik (Van Lunsen & Bicanic, 2017). Goede en liefst zo snel mogelijke medische zorg voor 

slachtoffers van seksueel misbruik is nodig om deze problemen te verminderen dan wel te 

behandelen. 

5. Relationele schade

Seksueel misbruik grijpt in op het vermogen van mensen om zich te verbinden met een 

ander. Dit kan tot uiting komen in sociale isolatie, seksuele disfuncties, seksueel risicogedrag, 

relatieproblemen en hechtingsproblematiek. Studies tonen aan dat het meemaken 

van misbruik in de kindertijd verband houdt met een lagere kwaliteit van relaties in de 

volwassenheid. Intieme relaties en de ervaring van seksualiteit moeten gezien worden 

als een fundamenteel onderdeel van het mens-zijn, van iemands identiteit en diens 

omgeving. Seksualiteit is een kwestie die vaak wordt verwaarloosd door zowel artsen in de 

geestelijke gezondheidszorg als misbruikte mensen zelf. Het is dan ook essentieel dat in de 

zorgbehoeften op het gebied van seksualiteit en intimiteit wordt voorzien (proefschrift José 

de Jager, 2021). 

6. Kans op herhaling

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben een grote kans op herhaling van misbruik later 

in hun leven, dit wordt revictimisatie genoemd. Om precies te zijn: de helft van de jonge 

slachtoffers van misbruik wordt later in het leven opnieuw slachtoffer (Walker, Freud, Ellis, 

Fraine & Wilson, 2019). De verklaring voor revictimisatie is dat de psychische gevolgen van 

het eerste misbruik - zoals PTSS of een negatief zelfbeeld – de persoon kwetsbaar maken 

voor herhaling. Dit betekent dat snelle behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik 

tegelijkertijd ook preventie is van revictimisatie. 

7. Kans op verzwijgen

Typisch voor seksueel misbruik is dat slachtoffers zwijgen over hun ervaringen vanwege 

dreigementen van de pleger, en door gevoelens van loyaliteit, schaamte, schuld en angst 

voor de gevolgen (voor henzelf maar ook voor hun naasten) als het uit komt. De pleger heeft 

er belang bij dat het slachtoffer niet gaat praten en zorgt er daarom voor dat het slachtoffer 
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zich verantwoordelijk voelt voor de seks en de gevolgen als het uitkomt. Uit onderzoek van 

Rutgers (2017) blijkt dat 33% van de mannen en 25% van de vrouwen er zelfs nooit mee naar 

buiten komt. Het gevolg van het zwijgen is dat (jonge) slachtoffers zelf moeten omgaan met 

de aanhoudende spanning en angst met alle gevolgen van dien voor psyche en lichaam.

8. Reactie van de omgeving

Wanneer slachtoffers van seksueel geweld onthullen wat hen is overkomen, is er een 

grote kans (75%) op victim blaming (Morris & Quevillon, 2018; Van der Bruggen & Grubb, 

2014): een (meestal onbedoelde) negatieve reactie van de gesprekspartner die aangeeft dat 

het slechtoffer (deels) schuld heeft aan wat hem of haar is overkomen. Dat is niet alleen 

schadelijk voor het slachtoffer, zo blijkt uit onderzoek, maar ook ontstaat het risico dat deze 

terugkeert naar het isolement en niet de hulp ontvangt die nodig is en waar het slachtoffer 

recht op heeft.

Kortom: Seksueel misbruik (online of offline) heeft forse impact op het leven van slachtoffers en niet 

te vergeten ook hun naasten (ouders, partners, gezin). Met name schuldgevoelens zijn de bron van 

ernstige psychische klachten die jarenlang kunnen aanhouden. Vaak verzwijgen slachtoffers van 

seksueel misbruik wat hen is overkomen en wanneer zij daarmee wel naar buiten treden is er grote 

kans op (onbedoelde) victim blaming door degene die zij in vertrouwen nemen. En daarnaast er is 

een reële kans op revictimisatie. Deze specifieke kenmerken van de dynamiek van seksueel misbruik 

vergen een gespecialiseerde inhoudelijke en organisatorische aanpak van de zorg voor slachtoffers 

van seksueel geweld.
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