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Desl<u nd

igheidsbevorderi ng huisarts en PO H-ggz

Seksueel geweld
Eén op de acht vrouwen en één op de z5 mannen

wordt

slachtoffer van seksueel geweld. Huisartsen kunnen
vaak een grote rol spelen bij signalering, verwiizing
naar acute opvang én zorg op de langere termijn, stett
Toine Lagro-fanssen, Hoofd Centrum SeksueeI Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden.
"V<rlig julrl hcblrcn rl,ij t'ìo sllchtol'lcls vrn ¿rcLlLlI sclisr-rccl
acutc z()rg gclroclcn", zcgt clc voolnltligc lrr-tis¿uls. "()ngcrrcct'
clc lrclf't is vcnvczcr-l ckrol clc politic, ct-t l()(l4r klv:ttn bij ot'ts
tel'cclrt via ccrr huisults. l)ut lrtrttstc is rclatiel n'róér' cl:rn l>ij
clc nrccstc unrlcl'c Ccntrrr Scl<sr"rccl (icwclcl. l)c scole is tc
cllrnl<cr-r aln tf¿rillingcr-l cn r-utscltoling vltr-t hr.tisrtrtsct-l in tlc
rcgio lrij clc o¡r'ic:hting vall ons cclllrlulr in 20 12. ()nicl:tt rlc
rulncleclrt voor hct thcnra o1r rlen clrrul l<an velwlt.clcn, lcggcn
u,c clit juul clc 1ìrcr.rs wccr ()[) rlc hlcinsclilligc t'vtsch<>lit-rg vitn
\ù7c
,Ílr()cl)cn huisultscn, clitnruul ooli in (ìclclcll:rncl-Nliclrlcn.
lrctrcl<licl-r liicr|ij cle - tliagistcn vun clc - huisaltscn¡>()stcll."

Zict ecn huisarts icnrancl clic is gctr'()l'1¡n clool acuut

-d!F,
!

ltu.-

scl<.sr-rccl

gclvcltli' l)un is lrct z¿tah Lritcrlijk lrinncn ccn rvccl' nrt llct
inciclcr-rt - hct licl.st lrinncn 7'2 ttttt' - te vclrvijzcn 1l'.lirr Acrlltc
()pvrì11g. L-r ¡rrincipc n'loct clc huisurts uict zcll' lrchanclclcn,
l)ct(

"l)it

x )gt. I-a

glo-.f ansscr-r.

is ccn vun clc zalicn clic aun clc olclc l<onlcn tijcìcns clc lrij-

scholir-rg. ln somniigc rcgio's. zouls (ìclclclluncl-Zrrirl cn -Miclclcn,

wolcll clc rcutc ()l)vang gcl>oclcr-r ()p cclì Slil t, in unclcrc lrij

G(ìl). IIicr krn hct slar'htollcr',

ccr-r

inclicr.r gcir-rclicccrcl, lrir.rncn 72

Ioine Lcr-io]onssen; '5/rrchtof[:rs v¡fr sckslec./ gewek/ /o¡ren /crler r:en
g/oler rlslco op gezorrJ/reic/sk/ochten'.

Congres
Alle Centra voor Sel<sueel Geweld zijn 2417 bereil<baar via de acute regionale nummers voor slachtoffers van alle leefcijden
en geslachten.

De centra zijn gratis bereil<baar via het landelijl<e nummer 0800 0188 en via www.centrumsel<sueelgeweld.nl.
De helft van de slachcoffers van een sel<sueel trauma ontwil<l<elt een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).
Adequate hulp direct na een verl<rachting voorlcomt een groot deel van de negatieve gevolgen.
Adequate hulp voorl<omt ook de kans op herhaling van sel<sueel geweld (revictimisering).
Op I 3 juni is er het Congres Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden'.'Meer don slachtoffer: uitdogingen in
de hulpverlening'. Bezoel<ers worden onder meer geinformeerd over de invloed van sel<sueel geweld op sel<sualiteit, reacties van het slachtoffer, het ontstaan van PTSS en effectieve behandelingen. Zie de agenda op pagina 43.
Verder wordt ingegaan op de zorg voor l<inderen tijdens een vechtscheiding. Deze zorg is belangrill< en ool< moeilijl<,omdat
geheimhouding en meldingsplicht soms op gespannen voet staan met ell<aar.

\ùØie

slachtoffcl is van scksueel ¡lcwclcl,

1<>opt

een

!11'()ter

klachtcn. rVecs

risico op gezor-rcll-reicls-

cl

als l-rlrisar.ts aler.t <tp
cl:rt lrijv<xrlbcelcl rleplcssics. iulgstsl()ot:
nissen en s(matisch <tnvolcktcnclc verklaarclc lichamelijke klachten vakeL voolk<lmen

in cleze gt'oep. FIet gel>ruik van

geneesmiclclelen is el ook l-roger. Verwerl,

claalom kennis orn clit soort zaken te sig-

naleren en l-reb ch-u'f en vaar.clighcicl
het bespleekbaal te maken. "

POH-ggz
De POI{-ggz kan everieens v¿tn

or.n

gl.ote

waarcle zijn, velvolgt cle erner.itus hoogleraal Gencler' & rüØomen's Health van

het Raclbotrcltulc. Ze cloelt op signaleMorieke vdn de

S¿odtr

'Nozorg by universitoir gezondheidscentrum Heyendoel, onze eerstelynsportner'

Llur na het inciclent PEP (post expositie

Alert op klachten

plofylaxe, een hiv-remmer) ktijgen, alsmecle hepatitis B-vaccinatie en eventueel

Laglo-Janssen ch'ukt huisartsen ook op
het halt i-un rol in f-iet latet'e trâject niet

een molning-afterpil. Vercler is het moge-

te

lijk l'riel een SOA-onclerzoek af te spr.e-

het slachtof'fel'lnoet herstellen van het

l<en. Als l-ret slachtoffer clat wenst, kan
ook cle zecler-rpolitie langskomen voor-

c¡nclerschatten.

Dit is fase waarin

ling van seksueel gewelcl in cle voolgeschicclenis bij patiëntcn met clepressies
cn ¿ngststoolnissen. "Voor. zowel huisalts

a1.s

POH gelclt clat ze sensitief moe-

ten zijn voor cleze ploblernatiek en cle
gevolgen. Dan lelen zij cle problernatiek
- en cle variatie erin - steecls l)etel. te

en waalin continLlïteit v^n zorg
cuci¿ral is.
tl'¿rLu-n¿r

De meeste slachtoffers:

.
Nazorgconsulent in Centrum Seksueel Geweld

.
.

een inf'olmatief gesprek. Die schakelt cle
in voor spolenoncler.zoek.

f'orensiscl-r arts

Het voorcleel van acute opvang is clat
alle cleskunclige hulp laagchempelig op

Zij zegt: "\Øe raclen het slachtoffer claar<¡m
altijcl aan ook contact op te nemen met
cle lrtrisalts. Mijn booclsch^p
cle huis^àn
afts: voor cle kolte termijn verwijs je naar.
cle gespecialiseercle acute Zolg en vool-

één plek is geconceutreerd; het slachtoffel hoelt niet steecls l-ietzelfcle verhaal te

cle lange tet'nlijn süeef je naar. gener.alis-

vertellen."

tiscl-re nazorg

clool cle l-ruisartsenpraktijk.

.

verlammen, bevriezen, willen dat
het snel voorbij is en verzetten
zich daarom niet;
schamen zich, voelen schuld, vertellen het daarom niet en zoel<en
geen hulp;

willen dat het niet gebeurd

is,

willen snel vergeren en melden het
soms pas jaren later;

weten niet dat lubricatie/erectie
l<an

optreden als genitale respons

oP grote angst;

. weten niet dat een

genitale

respons bij een verl<rachting geen
cel<en van instemming is.
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Seksueel geweld:
wanneer iemand is gedwongen tot sel<suele handelingen en/of ervaring heeft
met manuele, orale, vaginale of anale sel<s tegen de wil'

Seksuele grensoverschrijding:
deze defìnitie is ruimer dan die van selcsueel geweld. De toevoeging is: zoenen en
aanraken tegen de wil.

hclkct-tucn cn wcten zc wannecl' verwijzir-rg r-roclig is, llijvoolbeelcl naat' clc

evcntueel sekstrc'el gewelcl; zij is toch
onclet'vt'ienclen? In een liroeg nuttigt ze

gespeciaÌiseclcle g¡¡2."
LagIo-Janssen aclviseet't httisartsen<>rganisaties cleskuncligl-reiclsl>evorclerir-rg van

twee

hun huisat'tsen en POFI's-ggz' 'Je kunt
je hielv<>or wenclen tot l-rct Centrltm

¿rlc<>holische cL'ankjes, w'"lat'cloor

gen en een vriencliu of familielicl in vertl'ollwen te nenlen - clnclanks schaatlte

en schulclgevoel. Vercler noclig ik

cle

v'.rn cle avor-rcl ch'ingt cle vriencl v¿rn cle
vliencl :ran haar nzLar httis te bt'engen,

vl'oLrw ttit voor een persooulijk gesplek
op het UGC Heyenclael. Een aanclachtspunt is: wat is een tttlt'tn¿rlc l'eactie uet

met l-rog een l¿tatste clrankje op

zoiets verschrikkelijks en wat niet?"

ze iets minclcr schclp is. Aan het eincl

haar'

Seksucel Gewelcl (CSG) GelclerlanclZuicl en -Miclclcr-r of het CSG ln ioltw
lcgkr.

"

De zestien CSG's in ons lancl zijn geen
fysieke ot'ganisaties, mzìal' regit>nale
samenwcrkingsvet'ltanclen van cle chie
pijlers: meclische hulp (SEFI of GGD),

politic en psycl-rosociale hulp. l\iiz<'tn-

'Huisarts, verwus naar gespecialiseerde acute opvang
en bied zelf continui'te¡t van zorg'

cler: biuncn l-ret CSG Gelclerlancl-Zuicl en

-Miclclen zijn twee POI-I's-g¡¡z actief'clie

zich hebber-r ontwikkelcl t()t naz(xflconstrlent in clc acLltc |æe. Zii zien slachtkamer. Daar verkt'acl-rt l-rij haar. De volgencle ochtencl gaat cle vl'ottw naar cle
politic. f)ie aclviseert haar voor '.lcllte
zotg; n x hct CSG te gaan,"
Van cle Staclt velvolgt: "Ik wolcl ingelicht
cloor cle SEH, en eeu clag later bel ik cle
vrollw on te vragen hoe het met haaf
gaât en voorlichting te geven ovel'w¿lt
een tl'altm¿ì met ielnancl cloet. Biivoclt'beelcl: l-ret is noLmaal otn in cle eerste

Alle CSG's hcltben kolte lijnen mct

TraumatheraPeut

weken na sekstteel gewclcl slecht

Iekstr Gerben Sto/k

Van cle Staclt geefì een castls. "Een 20-

slapen 1ì1et n¿rchtmet'ries, fìzrshllacks te

in

in

l-ret ttnivet'sit¿rit'
(riGC)
Heyenclael,
gezonclheiclscentl'Ltlll
clc' ecrstelijr.rspartllcr van het CSG. llcn

of'fels

Nijmcgen

van cìe lÌztzorgconsLllcnteu is Marieke
van cle Staclt. "Tijclens een gesprek pro-

belen wij

iem¿rncls vootgescl-iieclenis

cn sociale context te let'en kennen

on-l

vclvol¡¡ens bctere naz<lrg te rcaliscreu",

veltclt zii.

jrrIigc vr<>ttw galtt trit luct ccn vt'iclrclin. Dc vlicnclin neemt haar vl'iencl
mee, cìie op zijn bettrt ook een vt'iencl
l-reefì uitger-rocligcl. Il-r cleze setting is
cle vt'ottw tnincìet'

op l-raal hoecle voor

te

lrebben, schrikachtig en ar-rgstig te zrjn
en concentratieploblen-ren te hebben. Ik
aclviseer ook gezoncl te eten, gcef tips
orn goecl tc slapen en raacl haal aan het
gewone claglitme zovccl rnogelijk te vol-

tl.zrufirathet':tpellten, zegt Van cle Staclt.
"Mocl-rt ik na een tr-iaancì tijclcns onze

screening

oP een

posttt'zittrnatiscl-ie-

stressst()ornis (PTSS) constatel'en clat cle

vr()Llw biivoolbeelcl nog steecls flashbacks, scl-rriklteelclen en nachtmert'ics
heefi, clan kan een snelle velwiizing
n2r¿Il

eelt trztttmathel'apeut volgen."

((

