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Centrum Seksueel Geweld Utrecht heeft een formeel 
samenwerkingsconvenant tussen: 

• Universitair Het Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 

o Spoedeisende hulp 

o Infectiologie 

o Pediatrie 

o Gynaecologie 

o SOA-Polikliniek  

o Landelijk Psychotraumacentrum 

• Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU) 

• Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

• Politie Utrecht (Zedenpolitie en Forensische Opsporing) 

Daarnaast is er een samenwerking met: 

• GGD Utrecht 

• Samen Veilig 

• Veilig Thuis 

• Slachtofferhulp Nederland 

• Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)  

• OM 
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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) 
Utrecht, gevestigd en opgericht in het UMC Utrecht in 2012 met subsidie 
van Fonds Slachtofferhulp. Onder meer op basis van eerder onderzoek1, 
vormde het CSG Utrecht als eerste een antwoord op het versnipperde 
(zorg)systeem waar acute verkrachtingsslachtoffers in Nederland tegen 
aan liepen door professionals die onvoldoende expertise hebben, 
wachttijden hanteren en onnodig vaak vragen naar ‘wat er is gebeurd’. 
Aangetoond is dat slachtoffers hierdoor ontmoedigd raken en significant 
meer tijd nodig hebben voor psychisch herstel1.  

De noodzaak van een CSG wordt duidelijk wanneer men naar de prevalentie van seksueel geweld in Nederland 

kijkt: 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 20 mannen geeft aan ooit te zijn verkracht2. Onder jongeren ligt de 

prevalentie beduidend hoger3. Elk jaar zijn er ongeveer 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld, die 

medische en psychologische zorg nodig hebben, en soms aangifte willen doen.  

Op basis van deze cijfers wordt geschat dat bijna 1 miljoen Nederlanders in hun leven een verkrachting heeft 

meegemaakt. Hiervan ontwikkelt 40% een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), vaak met comorbide 

problematiek4. Slachtoffers met PTSS hebben klachten zoals herbelevingen, aanhoudende slaapproblemen, 

nachtmerries, langdurig angstig en schrikachtig zijn en ze raken geïsoleerd. Daarnaast kunnen zij te maken 

krijgen met seksuele en relationele problemen, uitval op school en werk, verslavingsproblemen, hoog (medisch) 

zorggebruik, en herhaald slachtofferschap. Het hebben van een PTSS is voor herhaald slachtofferschap een 

bewezen mediërende factor5. Door direct na het meemaken van seksueel geweld zorg en onderzoek te bieden, 

kan PTSS, maar ook (het ontstaan van) andere psychische en medische problematiek, worden voorkomen6. 

Dat de CSGs inderdaad voorzien in een lacune is in 2013 vastgesteld middels onderzoek door Regioplan en het 

Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de departementen van de ministeries van VWS en V&J7. In 2015 

hebben de staatssecretarissen van deze departementen ingestemd met het verstrekken van een 

overbruggingskrediet van € 4,2 miljoen voor een landelijk dekkend netwerk in 2016 en 2017, via de 

gemeenten. Het CSG Utrecht heeft een voortrekkende rol in de ontwikkeling richting een landelijk netwerk van 

16 CSGs. De kosten voor de landelijke functies van het CSG zoals PR, coördinatie, de website en het landelijke 

telefoonnummer, zijn in 2018 bekostigd vanuit het ministerie van J&V. De kosten van elke regionaal centrum 

wordt bekostigd vanuit de betrokken centrumgemeenten. In het geval van CSG Utrecht zijn dat: Utrecht en 

Amersfoort. 
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Het huidige jaarverslag 
In dit jaarverslag wordt uiteengezet wat de werkwijze is van het CSG, wie er binnen het CSG Utrecht zijn 

gesproken en/of gezien en welke zorg er is geboden in 2018. Het CSG Utrecht kan zowel acute als niet-acute 

slachtoffers van seksueel geweld tot en met 25 jaar hulp bieden vanwege de inbedding in het Landelijk 

Psychotraumacentrum, een specialistische ggz-instelling in het UMC Utrecht. Alle informatie in dit jaarverslag is 

verzameld in het kader van (het verbeteren van) de zorg. Daarnaast is er aandacht voor onderwijs en media. 

Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen heeft, kunt u deze sturen naar 

utrecht@centrumseksueelgeweld.nl. 

 

Astrid Kremers, seksuoloog 

Coördinator Centrum Seksueel Geweld Utrecht  

Coördinator communicatie Centrum Seksueel Geweld Landelijk 

 

Iva Bicanic, klinisch psycholoog 

Coördinator Centrum Seksueel Geweld Utrecht  

Coördinator Centrum Seksueel Geweld Landelijk 
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Werkwijze Centrum Seksueel 
Geweld (CSG) Utrecht  
Het CSG is een samenwerkingsverband tussen medische, psychologische en forensische disciplines volgens de 

multidisciplinaire aanpak (MDA)8. Politie en hulpverlening werken er nauw samen in het belang van slachtoffers 

(0-100 jaar) conform de werkwijze van Rape Centers in Scandinavië6. Het CSG richt zich primair op acute 

slachtoffers van een verkrachting tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na een verkrachting biedt 

namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die 

geen contact met politie willen of aangeven langer dan 7 dagen geleden seksueel te zijn misbruikt, kunnen ook 

van het CSG gebruik maken, er wordt dan op individueel gekeken welke zorg er nodig en gewenst is. Het 

centrum is dag en nacht bereikbaar. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines 

integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegd en bekwaam personeel, voor wie deze zorg tot de 

dagelijkse taken behoort. Het uitgangspunt is ‘zo snel mogelijk met zo min mogelijk professionals, die zo goed 

mogelijk zijn opgeleid’. 

Het CSG biedt:  

• 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; 

• forensisch-medisch onderzoek gericht op sporen en letselduiding. 

 

Samenwerkingsconvenant 

Het CSG Utrecht betreft een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de 

Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Politie Utrecht 

(Zedenpolitie en Forensische Opsporing). Het CSG Utrecht onderscheidt zich van andere CSGs in de borging 

van zowel de medische als de psychologische zorg onder het dak van het UMC Utrecht. De psychologische zorg 

wordt geleverd door het Landelijk Psychotraumacentrum, een specialistische GGZ-instelling in het UMC Utrecht. 

In het samenwerkingsconvenant zijn afspraken over uitwisseling van informatie tussen politie en (medische) 

hulpverleners vastgelegd. Het CSG Utrecht heeft geen eigen onderkomen, maar hanteert de Spoedeisende Hulp 

(SEH) van het UMC Utrecht als centrale ingang. De samenwerkende partners komen vier keer per jaar bijeen in 

een overleg dat wordt voorgezeten door de coördinator. De coördinator is verantwoordelijk is voor de 

aansturing van de multidisciplinaire samenwerking en het bewaken c.q. verbeteren van de kwaliteit van 

geleverde zorg. 
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Kwaliteitscriteria 

In het CSG Utrecht wordt gewerkt volgens de landelijke CSG kwaliteitscriteria9. Om zicht te krijgen en te 

houden op de gebruikers van het CSG en op de kwaliteit van de geleverde zorg, worden gegevens in een 

database geregistreerd en geanalyseerd. Hieruit kan worden afgeleid of de CSG-werkwijze tot verbeteringen 

leidt met betrekking tot het psychisch en medisch welzijn. Immers, op basis van buitenlandse studies wordt de 

geïntegreerde CSG-werkwijze verondersteld een gunstig effect te hebben op deze factoren. Overigens wordt in 

het CSG Utrecht ook eigen wetenschappelijk onderzoek verricht. 

 

Procedure 

Wanneer een slachtoffer het CSG Utrecht binnenkomt – met of zonder politie – wordt zij/hij opgevangen en 

verder bijgestaan door een gespecialiseerde SEH-verpleegkundige. Aangifte is geen doel op zich, maar als het 

slachtoffer aangifte wil doen, vindt eerst forensisch-medisch onderzoek plaats door een forensische arts in het 

bijzijn van een forensisch rechercheur. Daarna wordt acute medische zorg gegeven. In het CSG Utrecht wordt 

de scheiding van taken tussen de forensisch arts en de curatieve arts geborgd. Medische zorg en forensisch 

sporenonderzoek worden afgestemd, zodat deze elkaar niet verstoren, maar ook zo min mogelijk belastend zijn 

voor het slachtoffer. Het CSG Utrecht heeft één casemanager. Die casemanager, werkzaam in het Landelijk 

Psychotraumacentrum, vormt de verbinding tussen het slachtoffer en alle disciplines. De casemanager bekijkt 

of het slachtoffer elders in zorg is, en of er een zorgmelding moet plaatsvinden (zie achterin illustratie 

Casemanager). De psychologische zorg door de casemanager bestaat uit watchful waiting; het monitoren van 

acute stressreacties en het geven van psycho-educatie aan het slachtoffer en ouders/partner. Indien 

stressreacties niet afnemen, en als er sprake is van een PTSS of andere problematiek, dan wordt direct 

evidence based (trauma)behandeling ingezet, zoals EMDR of cognitieve gedragstherapie.  
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Het landelijk netwerk 

Slachtoffers van acuut seksueel geweld moeten overal in 

Nederland kunnen rekenen op de beste zorg en onderzoek. 

Daarvoor is er een landelijk netwerk van 16 Centra Seksueel 

Geweld (maximale reistijd van 1 uur per auto) met een 

eenvoudige en laagdrempelige toegang via één centrale 

hulplijn en één website (www.centrumseksueelgeweld.nl).  

Het CSG Utrecht is initiatiefnemer en trekker van de 

ontwikkeling richting dit landelijk netwerk, waarin tevens 

kennis en expertise zal worden uitgewisseld. Het CSG 

Utrecht maakt vanaf 2018 onderdeel uit van de 

Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling (MDA++) in de 

provincie Utrecht, zoals door de VNG is uitgewerkt.  

 
Figuur 1: Het landelijk netwerk van het Centrum Seksueel Geweld. 
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Het landelijke telefoonnummer: 0800-0188 

Op 18 januari 2016 werd het landelijke telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld geactiveerd. 

Wanneer slachtoffers bellen, worden ze vanuit dit nummer doorgezet naar de regio (en het bijbehorende 

centrum) die voor het slachtoffer het dichtstbij is. Naast slachtoffers zelf, blijken ook hun naasten, 

hulpverleners en andere verwijzers te bellen.  

 

Figuur 2: Visual bel snel 0800-0188 

 

Financiering 

De kosten voor medische zorg en GGZ-behandeling worden vergoed uit het DOT/DBC-systeem. De inzet van de 

politie inclusief het forensisch-medisch onderzoek is de budgettaire verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Veiligheid & Justitie. Wat niet ten laste kan worden gebracht van reguliere financieringsstromen, zijn de 

aansturing van partners binnen het convenant door een coördinator, de inzet van coördinatie in de acute fase 

door de verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp, het casemanagement inclusief het eerder besproken 

belangrijke watchful waiting, de PR en het beheren van de database. Voor de financiering van deze kosten is 

voor 2018 vanuit de centrumgemeente Utrecht en Amersfoort 140.000 euro beschikbaar gesteld voor het CSG 

Utrecht. 
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Consulten  

Acuut en niet-acuut 

Sinds de opening van het CSG Utrecht worden alle consulten geregistreerd. Grafiek 1 biedt een grafisch 

overzicht van het aantal consulten per jaar, gesplitst naar acuut en niet acuut. Onder acuut wordt verstaan ‘tot 

en met 7 dagen geleden’. Dit criterium is in 2016 gewijzigd: in voorgaande jaren sprak men van ‘korter dan 7 

dagen geleden’. Vanwege de inbedding van het CSG Utrecht in het Landelijk Psychotraumacentrum kan zowel 

op acute als niet-acute casuïstiek adequaat worden gereageerd. Bij niet-acute casuïstiek betreft de hulpvraag 

meestal problematiek rondom verwerking, en de advisering rondom passende hulpverlening. 

 

 

Grafiek 1: Aantal consulten (inclusief aanmeldingen) bij het Centrum Seksueel Geweld Utrecht sinds de opening, gesplitst naar jaar en acuutheid. 

In 2018 waren er in totaal 415 consulten, wat neerkomt op gemiddeld 2 consulten per werkdag (excl. 

vakantiedagen). Het aantal consulten is constant ten opzichte van 2017 (416 consulten; zie Grafiek 1).  

Demografische gegevens 

Kijkend naar de consulten in 2018, betrof het in 355 gevallen (85.5%) een vrouwelijk, en bij 52 gevallen 

(12.5%) een mannelijk slachtoffer. Bij 8 van de gevallen (2%) was het geslacht onbekend tijdens het consult. 

De gemiddelde leeftijd was 21.2 jaar. Het jongste slachtoffer waarover contact is geweest was 3 jaar, de 

oudste 73 jaar. In 37% van de gevallen werd het eerste contact met het CSG gelegd door een professional 

(bijv. huisarts of huidige behandelaar) en in 31% van de gevallen door het slachtoffer zelf. Voor een 

uitgebreide weergave, zie Tabel 1. 
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In de consulten werd doorgaans inhoudelijk advies gevraagd door professionals omtrent de behandeling van 

(stress)klachten na seksueel geweld of het recentelijk onthullen van seksueel geweld. Het seksueel geweld 

betrof doorgaans (zoals aangegeven door de contactpersoon in het consult) een verkrachting (41%), langdurig 

misbruik (18%), vermoedelijk seksueel geweld (9%), een aanranding (15%). In 2% van de gevallen was er 

sprake van hands-off seksueel geweld, waarvan 7 gevallen seksuele intimidatie, 3 gevallen kinderporno en 1 

geval sexting betrof. Bij 15% was onbekend welk seksueel geweld had plaatsgevonden. Soms werd het inzetten 

van gepaste hulpverlening ook door het CSG gecoördineerd (zonder face-to-face contact).  

Gemiddeld werd er aan het beantwoorden per adviesvraag 150 minuten besteed in de vorm van intern 

multidisciplinair overleg, afstemmen met professionals en de email/telefonische contacten met slachtoffer en/of 

omgeving. 

Tabel 1 

Overzicht eerste contactpersoon alle consulten 2018 
 

Eerste contactpersoon N % 

Professionals 154 37.1% 

Slachtoffer 127 30.6% 

Omgeving van het slachtoffer 85 20.5% 

Politie 43 10.4% 

Onbekend 6 1.4% 

Totaal 415 100% 

 

Consulten acuut  

In het jaar 2018 was er contact over 129 acute casussen waarbij sprake was van seksueel geweld tot en met 7 

dagen geleden. Van deze 129 kwamen er 112 face-to-face in zorg bij het CSG Utrecht (psychologisch, medisch 

en/of forensisch). De 17 slachtoffers die niet in zorg kwamen, wilden anoniem blijven, maakten zich zorgen om 

de medische kosten of kregen de acute zorg elders, bijvoorbeeld bij de huisarts. Hieronder zal nadere 

informatie worden gepresenteerd over de 112 acute slachtoffers die bij het CSG Utrecht in zorg kwamen in 

2018.  
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Demografische gegevens 

Van de 112 slachtoffers die zijn gezien in de acute fase, was de overgrote meerderheid vrouw (94%). De 

gemiddelde leeftijd was 23.3 jaar en 27% was minderjarig. De leeftijd van de slachtoffers varieerde van 4 jaar 

tot maximaal 73 jaar oud. Verder was vrijwel iedereen legaal in Nederland en/of had een permanente status 

(98%).  

Reden van aanmelding 

De reden van aanmelding was in 14 gevallen een aanranding (13%), en in 84 gevallen (75%) een verkrachting 

(oraal/vaginaal/anaal of een combinatie hiervan). Bij 13 slachtoffers (12%) was de aard van het seksueel 

geweld onbekend, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer bewusteloos was als gevolg van overmatig alcohol- of 

drugsgebruik. Bij 1 slachtoffer was de specifieke reden van aanmelding gedwongen tongzoenen. 

De pleger betrof in 102 gevallen een man (91%) en in 3 gevallen een vrouw (3%). Voor 7 gevallen was het 

geslacht van de pleger onbekend voor de casemanager (6%). Voor het overgrote deel betrof de pleger een 

bekende van het slachtoffer (70%). Voor een uitgebreid overzicht omtrent de relatie tussen het slachtoffer en 

de pleger, zie Tabel 2.  

Bij het merendeel van de aanmeldingen (78%) betrof het één incident, met een enkele pleger. Bij 12.5% waren 

er meerdere plegers betrokken. Bij in ieder geval 38 slachtoffers (34%) werd er, naast het seksueel geweld, 

fysiek geweld gebruikt. 

Tabel 2 

Relatie tussen het slachtoffer en pleger (N=112) 
 

 N % 

Onbekende pleger 21 18.8% 

(Ex)partner 4 3.6% 

Vriend(in) (geen partner) 10 8.9% 

Familie binnen/buiten eigen gezin/woonsituatie 3 2.7% 

Kennis 16 14.3% 

Uitgaansleven 21 18.8% 

School/crèche 1 0.9% 
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Internet/sociaal media 7 6.3% 

Vereniging/sport/hobby 1 0.9% 

Buurtgenoot 2 1.8% 

Werk 2 1.8% 

Hulpverlening 2 1.8% 

Prostitutie/mensenhandel/loverboy 2 1.8% 

Anders 3 2.7% 

Relatie onbekend 17 15.2% 

Totaal 112 100% 

 
 
 

Middelengebruik 

Bijna de helft van de slachtoffers (47%) zei middelen te hebben gebruikt ten tijde van het seksueel geweld. 

Hierbij gaf 27% aan alcohol te hebben gedronken en 5% aan soft- of harddrugs te hebben gebruikt. Een 

combinatie van alcohol, softdrugs en/of harddrugs werd door 13% van de slachtoffers gebruikt.  

Woon- en gezinssituatie 

De meerderheid (27%) van de slachtoffers was ten tijde van het seksueel geweld inwonend bij de ouder(s). 

Ongeveer 1 op de 7 (15%) was woonachtig in een opvang/hulpverleningsinstelling. Voor meer uitgebreide 

informatie betreffende de woonsituatie van het slachtoffer, zie Tabel 3.  

Minderjarigen 

Over de 27 minderjarige slachtoffers was het volgende bekend: bij 19% waren de ouders bij elkaar en bij 12% 

waren de ouders gescheiden. Van 16 slachtoffers (14%) was de samenstelling van het ouderlijk gezin 

onbekend. Bij in ieder geval 3 slachtoffers (3%) was er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel bij 

binnenkomst in het CSG voor de kinderen van het slachtoffer.  
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Tabel 3 

Overzicht woonsituatie van alle acute slachtoffers (N=112) 
 

Woonsituatie ten tijde van binnenkomst CSG N % 

Inwonend bij ouders 30 26.8% 

Studentenhuis 13 11.6% 

Alleenwonend 24 21.4% 

Opvang/hulpverleningsinstelling 17 15.2% 

Getrouwd/samenwonend 5 4.5% 

Alleenwonen met kind(eren) 4 3.6% 

Getrouwd/samenwonen met kind(eren) 2 1.8% 

Inwonend bij netwerk of pleeggezin 1 0.9% 

Geen vaste woon- of verblijfplaats 3 2.7% 

Onbekend 13 11.6% 

Totaal 112 100% 

 

 

 

Eerdere victimisatie 

Bij een groot deel van de slachtoffers was er sprake van eerdere victimisatie. Zo heeft ongeveer 1 op de 3 

slachtoffers eerder (enkel- of meervoudig) seksueel geweld meegemaakt (27%) en was er bij bijna 5% sprake 

van huiselijk geweld in het verleden. Bij 7% was er sprake van huiselijk geweld ten tijde van de binnenkomst 

bij het CSG. Voor uitgebreidere informatie, zie Tabel 4. Daarnaast is bij een aanzienlijk deel al hulpverlening 

betrokken (38%). 
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Tabel 4 

Overzicht eerdere victimisatie (N=112) 
 

  N % 

Eerder seksueel geweld meegemaakt Nee 56 50% 

 Ja, eenmalig 15 13.4% 

 Ja, meermalig (tot 10 
maal/telbaar) 12 10.7% 

 Ja, chronisch (10+ 
maal/ontelbaar) 3 2.7% 

 Onbekend 26 23.2% 

Huiselijk geweld in thuissituatie(s) Nee 61 54.5% 

 Ja, in verleden 5 4.5% 

 Ja, huidig 8 7.1% 

 Onbekend 38 33.9% 

 
 

Politie 

Bij 68 van de 80 slachtoffers (71%) was de politie betrokken. Van de zaken waarbij de politie betrokken was, 

werd in 28 gevallen (25%) een forensisch-medisch onderzoek verricht. In 48 gevallen (43%) werd er bij de 

casemanager aangegeven dat er aangifte was gedaan en in 19 gevallen (17%) werd er aangegeven dat er een 

melding was gedaan.  

Casemanagement 

Zoals eerder beschreven wordt na het bezoek aan de SEH-casemanagement opgestart als het slachtoffer 

daarvoor toestemming geeft aan de betrokken verpleegkundige. Onder casemanagement valt het coördineren 

van de zorg aan het slachtoffer en zijn/haar omgeving alsook het verlenen van watchful waiting om PTSS te 

voorkomen. Watchful waiting houdt in dat stressreacties worden gemonitord met kennis over risico- en 

beschermfactoren, en psycho-educatie wordt geboden omtrent posttraumatische stressklachten. 

Casemanagement werd in de meeste gevallen geaccepteerd door het slachtoffer (93%). Bij 64 slachtoffers 

werd er na de watchful waiting verdere hulpverlening ingezet, bij 38 slachtoffers betrof dit specifiek 

traumabehandeling. Voor een uitgebreid overzicht van de geboden verrichtingen binnen het casemanagement, 

zie Tabel 5. 
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Tabel 5 

Overzicht verrichtingen casemanagement (N=111) 
 

Inhoud casemanagement  N % 

Aantal contacten Geen 4 3.6% 

 Eenmaal 29 26.1% 

 Tweemaal 18 16.2% 

 Driemaal of meer 60 54.1% 

Inzet hulpverlening na watchful waiting Nee 37 23.3% 

 Ja, huidige hulpverlening 34 30.6% 

 Ja, nieuwe hulpverlening 30 27% 

Traumabehandeling ingezet na watchful 
waiting Nee 47 42.4% 

 Ja, huidige hulpverlening 18 16.2% 

 Ja, nieuwe hulpverlening 20 18% 

 Onbekend 26 23.4% 
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Onderwijs  
In 2018 is op congressen maar ook tijdens andere gelegenheden onderwijs gerelateerd aan het onderwerp 

seksueel geweld geboden en ontvangen aan/door Politie, Veilig Thuis, FMMU, Samen Veilig, en andere 

ziekenhuizen. 

Media 
Iva Bicanic heeft namens het landelijk Centrum Seksueel Geweld veelvuldig media contact gehad.  

Jongens en mannen ook slachtoffer van seksueel misbruik 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/jongens-en-mannen-ook-slachtoffer-van-seksueel-misbruik/ 

Tussenuur-podcast over #MeToo bij NPO 3FM 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/tussenuur-podcast-over-metoo-bij-npo-3fm/ 

Nicky werd verkracht: ‘De aangifte heeft me enorm gesterkt’ – RTL NIEUWS  

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/nicky-werd-verkracht-de-aangifte-heeft-me-enorm-gesterkt-rtl-
nieuws/ 
 
Slachtoffers van verkrachting betalen hulp uit eigen risico 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/slachtoffers-van-verkrachting-betalen-hulp-uit-eigen-risico/ 

Iva Bicanic geïnterviewd voor Brandpunt plus 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/iva-bicanic-geinterviewd-voor-brandpunt-plus/ 

Werkbezoek ministers Dekker en Grapperhaus 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/grapperhaus/ 

Eerste hulp bij verkrachtingszaken 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/eerste-hulp-bij-verkrachtingszaken/ 
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Zedenrechercheur Babette Rens zwemt voor het Centrum Seksueel Geweld 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/zedenrechercheur-babette-rens-zwemt-voor-het-centrum-
seksueel-geweld/ 

Aantal meldingen seksueel geweld Brabant-Oost blijft maar stijgen; Jeroen Bosch Ziekenhuis wil helpen 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/aantal-meldingen-seksueel-geweld-brabant-oost-blijft-maar-
stijgen-jeroen-bosch-ziekenhuis-wil-helpen/ 

Scenes uit BNN serie ‘Verkracht of niet’ 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/scenes-uit-bnn-serie-verkracht-of-niet/ 

Artikel in het AD: Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/artikel-in-het-ad-vrouwen-zoeken-vaker-en-eerder-hulp-na-
verkrachting/ 

Stijging cijfers van het Centrum Seksueel Geweld 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/stijging-cijfers-van-het-centrum-seksueel-geweld/ 

Cijfers Centrum Seksueel Geweld in LINDA. April 2018 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/cijfers-centrum-seksueel-geweld-in-linda-april-2018/ 

Tijd verspillen is geen optie 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/tijd-verspillen-geen-optie/ 

Iva Bicanic geeft uitleg over Victim Blaming 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/4230-2/ 

Landelijke dekking Centrum Seksueel Geweld een feit 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/landelijke-dekking-centrum-seksueel-geweld-feit/ 

Laatste locatie Centrum Seksueel Geweld eind januari geopend 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl/laatste-locatie-centrum-seksueel-geweld-eind-januari-geopend/ 
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