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Informatief gesprek of aangifte ? 
Ik merk dat er nog veel onduidelijkheid is over de gang van zaken bij bureau Zeden met 
betrekking tot aangifte doen en het informatief gesprek. Niet alleen bij de slachtoffers, 
maar ook bij de zorg.
Mensen denken, ‘ik ben bij de politie, ik doe mijn verhaal dus heb aangifte gedaan’ 
of men denkt: ‘ik vertel mijn verhaal aan de politie, nu kan ik niet meer terug’. 
Dit vraagt enige uitleg.
Eén en ander is (zoals bijna alles bij ons) vastgelegd in de Aanwijzing Zeden. Dit is een 
soort “handboek” voor de zedenrechercheur en daar moet hij of zij zich aan houden. 
Dit is een wettelijke richtlijn. In deze aanwijzing staat de verplichting, alvorens aangifte 
op te nemen, een informatief gesprek te voeren met het slachtoffer. Daarna wordt een 
bedenktijd aangeboden voor het slachtoffer om te overwegen of men aangifte wil doen 
(deze bedenktijd kan variëren van een minuut tot een paar jaar, maar is gemiddeld 2 
weken).
Daar zijn meerdere redenen voor:
- Consequenties: in hoeverre is het slachtoffer op de hoogte van de gevolgen van het 

doen van aangifte? Oftewel, beseft men wel dat het uiteindelijk tot een rechtszaak kan 
leiden? En dat het mogelijk is dat het slachtoffer daar nog eens helemaal opnieuw (op 
verzoek van bijv. de advocaat) voor een rechtszaal moet uitleggen hoe haar seksleven 
in elkaar zit. Beseft men dat de politie diverse getuigen gaat horen? En dus meer 
mensen op de hoogte raken. Een aangifte kan leiden tot een verregaande inbreuk op 
je privacy en kan een hoop teweeg brengen.

- Haalbaarheid: een slachtoffer kan er overtuigd van zijn dat Pietje de dader is, maar de 
recherche moet toch wettige bewijzen aandragen bij de rechtbank. Is dat mogelijk, 
of blijft het een 1 tegen 1 zaak? We willen het slachtoffer zeker geen gouden bergen 
beloven en het is wel zo reëel om te attenderen op de (on)mogelijkheden van het 
onderzoek en strafrechtelijke procedures. Een verkrachting binnen een relatie kan 
bijvoorbeeld moeilijk te bewijzen zijn. Het is het ene woord tegen het andere en 
forensisch bewijs is er vaak niet. 

- Valse aangifte: dit is strafbaar en we willen mensen ervan behoeden dit te doen. 
Er komen meisjes om moverende redenen zeggen dat ze aangerand of verkracht 
zijn; denk aan ongewenste zwangerschap, wraak, te laat thuis, schaamte, angst voor 
ouders, etc.. Vaak weet de rechercheur het ware verhaal wel te achterhalen en vragen 
we er nog maar even over na te denken. Het kan dan voorkomen dat het betrokken 
meisje in haar omgeving gaat verkondigen: ‘ben bij de politie geweest voor aangifte, 
maar ze doen er niks mee!’

Kortom, omdat een aangifte van een zedenmisdrijf wat meer betekent dan een diefstal 
van een fiets, is gekozen voor deze werkwijze. Nu zal, bijvoorbeeld, van een vrouw die 
op straat door een onbekende man in haar borsten wordt geknepen niet een lange 
bedenktijd worden verwacht. Zij zal, na een kort informatief gesprek, gelijk kunnen 
overgaan tot het doen van aangifte. 
Helaas is het zo dat in de genoemde Aanwijzing Zeden ook staat dat de rechercheur, 
in het informatieve gesprek, een hele waslijst met vragen MOET stellen. Dit geeft soms 
een “paarse krokodil” gevoel en kan het allemaal wat bureaucratisch overkomen. 
Het ligt een beetje aan de rechercheur hoe hij het “verpakt”. 
Verder is het handig om te weten dat:
- Men in principe bij zedenaangifte geen afschrift meekrijgt. 
- Een informatief gesprek niet ondertekend hoeft te worden, aangifte wel.
- Een informatief gesprek wordt als melding gezien.
- Iedereen, die kennis draagt van een strafbaar feit, aangifte kan doen. 
- De politie verplicht is aangifte op te nemen.
- Er na een informatief gesprek een medisch forensisch onderzoek kan worden afgeno-

men. Daar is dus nog geen aangifte voor nodig. Dit kan alleen met toestemming van 
het slachtoffer. Bij kinderen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

- Bij melding door instanties er meteen tot aangifte wordt overgegaan.

Nog vragen? Neem vooral contact op met mij!
Peter.van.den.wijngaard@politie.nl
 

laten zien hoe wijdverbreid het probleem van 

seksueel misbruik is. Voor een verslag van deze 

dag kijk op revief.nl en voor het Amerikaanse 

project kijk op: project-unbreakable.org. 

Publicaties

Het behandelen van trauma bij 
kinderen en jongeren. Hoe veerkracht 
door hechting, zelfregulatie en 
competenties versterkt kan worden. 
Blaustein, Margaret E. en Kristine M. 

Kinniburgh. 2015 uitgeverij SWP. ISBN  

9789088505157. Kosten € 89,90.

Sommige kinderen en jongeren hebben 

langdurige en vaak meerdere stressbronnen in 

een gezinssysteem ervaren. Deze toegankelijke 

en uitgebreide handleiding biedt een kader 

voor interventies bij jeugdigen en hun families 

die te maken hebben met meervoudig trauma 

en/of voortdurend trauma. Het beschrijft 

het behandelkader dat gebruik maakt van 

Hechting, Zelfregulatie en Competenties, het 

zogenaamde ARC-model. Het behandelen van 

trauma bij kinderen en jongeren bestaat uit tien 

belangrijke behandeldoelen (de ‘bouwstenen’). 

Er zal geen behandeling of methodiek 

bestaan die voor elk kind in elk gezinssysteem 

zal werken: geen enkel kind is hetzelfde, 

geen enkele familie is hetzelfde en geen 

enkele hulpverlener is hetzelfde. De hierin 

beschreven inzichten zijn toepasbaar in 

meerdere situaties. Ze zijn gebaseerd op 

onderzoek over de belangrijkste gevolgen 

van trauma en over factoren die veerkracht 

en een normale ontwikkeling bevorderen. 

Deze handleiding is geschreven voor hulpver-

leners die met kinderen werken die chronische 

traumatische stress hebben ervaren. Hieronder 

vallen individuele behandelaren, maar ook 

medewerkers van residentiële voorzieningen 

en gezinshuizen, leerkrachten, huisartsen, psy-

chologen, therapeuten en anderen. De uitgave 

heeft 45 werkbladen, hand-outs en formulieren 

om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. 

Minderjarige slachtoffers 
van seksueel misbruik in het 
strafproces. Een toetsing aan het 
internationale kinderrechtenkader. 
Hokwerda, Ytje Minke, Timo Veldman, 

Lisa de Graaf, Caroline Rueb. 

2015 Defence for Children. 

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children 

deed onderzoek naar minderjarige slachtoffers 

van seksueel misbruik in het strafproces. Zij 

stellen dat minderjarige slachtoffers van 12 jaar 

en ouder te veel als volwassenen behandeld 

worden. Door dit gebrek aan kindgerichte 

behandeling zouden hun rechten niet altijd 

gewaarborgd worden en de kans op ‘dub-

bele traumatisering’ ontstaan. Het rapport is 

online te vinden op defenceforchildren.nl.

Welkom op School. Mentormethode 
en lessen relaties en seksualiteit 
voor nieuwkomers. 
Tuk, Bram en Milleke de Neef. Pharos 2015. 

ISBN 9789075955811. Kosten € 20,-.

De vernieuwde lesmethode Welkom op School 

bestaat uit een docentenhandleiding en een 

leerlingenwerkboek. De methode is bedoeld 

voor internationale  schakelklassen en andere 

scholen in het voortgezet onderwijs met veel 

nieuwkomers. In de methode zitten lessen over 

relaties en seksualiteit, over discriminatie, kin-

derrechten en nog veel meer. De boeken staan 

vol met verwijzingen naar internetfilmpjes en 

websites. Meer informatie over deze methode 

en de gratis te downloaden mentormethode is 

te vinden op de website van Pharos: pharos.nl.

Time does not heal all wounds. 
Identifying children suffering 
from psychological trauma 
Verlinden, Eva. 2014 uitgeverij 

BOXPress. ISBN 9789088919695.

Eva Verlinden promoveerde met dit proefschrift 

in oktober 2015 aan de UvA. Centraal in haar 

onderzoek is de nadruk die zij legt op het 

erkennen van het subjectieve criterium van een 

traumatische gebeurtenis. Met name bij kin-

deren. Zij stelt dat kinderen regelmatig  te laat 

behandeld worden voor PTSS-klachten, omdat 

voor erkenning van een traumatische gebeurte-

nis er niet alleen naar de beleving van het kind 

wordt gekeken, maar ook het objectieve cri-

terium als voorwaarde wordt gesteld. Dus niet 

alleen: ‘Ervaart het kind de gebeurtenis als trau-

matisch?’ Maar ook:’Was de fysieke integriteit 

van het kind in gevaar?’ Ze onderzocht en ont-

wikkelde een methode CRIES-13 die het veel 

eenvoudiger maakt kinderen te screenen op 

PTSS-klachten. De methode is vrij verkrijgbaar 

via de website van het Kenniscentrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie: kenniscentrum-kjp.nl.

Digitaal

App in de strijd tegen 
meisjesbesnijdenis
In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen zomer 

een app gelanceerd die meisjes en jonge vrou-

wen moet helpen om vrouwelijke genitale ver-

minking te voorkomen. VGV, ook wel meisjes-

besnijdenis genoemd,  is nog altijd een wereld-

wijd voorkomend gebruik. Hoeveel meisjes in 

Nederland het risico lopen om besneden te 

worden is niet precies bekend. De Britse  app 

is ontwikkeld aan de Universiteit van Coventry 

en staat vol met informatie, korte filmpjes en 

een interactieve quiz. De app is te bekijken op: 

petals.coventry.ac.uk Voor meer informatie over 

Nederlands VGV preventiebeleid: vgv.ggd.nl.   

signalerenkanjeleren.nl 
De campagne “Signaleren Kan Je Leren” richt 

zich op de 40.000 MBO, HBO en WO studen-

ten die nu een opleiding volgen en straks in 

hun werk te maken kunnen krijgen met signalen 

van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Deze studenten van nu en hulpverleners, 

docenten en begeleiders van morgen moeten 

leren omgaan met de verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

website geeft informatie over mogelijke 

lesmaterialen over dit onderwerp en komt 

met  inspiratie en voorbeelden waar in de 

klas of collegezaal over gepraat kan worden.

Wetenswaardigheden

Meer tijd voor indienen schadeclaim 
misbruikslachtoffers jeugdzorg
Slachtoffers van de in de commissie Samson aan 

het licht gekomen misstanden in de jeugdzorg 

konden aanspraak maken op een schadever-

goeding. De tijdelijke regeling zou initieel tot 

december 2015 gelden. Deze mogelijkheid is 

nu verlengd tot eind februari 2016. In totaal 

hebben mensen nu dus drieënhalf jaar de tijd 

om een claim in te dienen. Het indienen van 

een claim is voor veel mensen een emotioneel 

zwaar proces, dat oude trauma’s weer actueel 

maakt. Deze tijdelijke regeling geldt voor 

destijds minderjarige slachtoffers van seksueel 

misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeg-

gezinnen wat heeft plaatsgevonden tussen 

1945 en 2012. In totaal keerde het schadefonds 

geweldsmis-drijven tot nu toe ruim 5 miljoen 

euro uit.Mensen die alsnog een claim willen 

indienen kunnen hierover contact opnemen 

met het Schadefonds Geweldsmisdrijven 

(schadefonds.nl), Slachtofferhulp Nederland 

(slachtofferhulp.nl), of bellen met de 

Hulplijn seksueel misbruik  0900 9999 001,

of op verbreekdestilte.nl.  

Project “Unbreakable” van 
lotgenotenorganisatie Revief
In november hield Revief, een organisatie voor 

en door mensen met een seksueel misbruik 

verleden, in het van Abbemuseum in Eindhoven 

een bijeenkomst in het kader van hun project 

‘Unbreakable’. Tijdens zo’n dag kunnen lotge-

noten elkaar ontmoeten en veilig delen wat 

hen is overkomen. Centraal op deze dag is de 

professionele fotoshoot waar slachtoffers van 

seksueel misbruik met een citaat van hun dader 

op de foto gaan. Dit kan zowel herkenbaar als 

onherkenbaar. Het idee hierachter is dat ze 

door zich te laten fotograferen met de woorden 

die hen zo geraakt hebben, de negatieve 

impact van deze woorden weten te overstijgen. 

Het project is ontstaan in navolging van het 

gelijknamige project van de Amerikaanse Grace 

Brown, die met het fotograferen en publiceren 

van slachtoffers met citaten van hun daders wil 
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van formulieren voor de verzekering, het 
schrijven van brieven naar bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging en meegaan 
naar politie, arts of advocaat. 

Emotionele steun
Een ingrijpende gebeurtenis kan het 
leven van een slachtoffer op z’n kop zet-
ten. Medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland kunnen luisteren naar het 
verhaal en met slachtoffers praten over 
wat ze meegemaakt hebben. Ze gaan na 
welke emotionele reacties slachtoffers 
ervaren en maken een inschatting of dit 
een ‘normale’ reactie is. Zo nodig kunnen 
ze doorverwijzen naar gespecialiseerde 
hulpverlening via de huisarts. Slachtoffers 
kunnen het prettig vinden om in contact 
te komen met lotgenoten. Ook dat kan 
een medewerker regelen. 

Slachtofferhulp Nederland is een vrijwil-
ligersorganisatie. Kan iedereen zich 
aanmelden als vrijwilliger?
Iedereen die slachtoffers wil helpen om 
zelf hun leven weer op de rit te krijgen, 
kan zich via de website aanmelden als 
vrijwilliger. Om vrijwilliger te kunnen wor-
den bij onze organisatie moet je minimaal 
18 jaar zijn en functioneren op mbo-
niveau. Het is belangrijk dat vrijwilligers 
de Nederlandse taal goed machtig zijn en 
dat ze administratieve taken uit kunnen 
voeren op de computer. 

Binnen Slachtofferhulp Nederland heb-
ben we drie vrijwilligersfuncties, namelijk 
Aanmelding, Algemene Dienstverlening 
en Juridische Dienstverlening. Als vrijwil-
liger Aanmelding verzorg je het eerste 
contact met slachtoffers. Tijdens het ge-
sprek ga je na waarbij wij het slachtoffer 
het beste kunnen helpen. Het vervolgcon-
tact met slachtoffers verzorgt de vrijwil-
liger Algemene Dienstverlening. Je helpt 
slachtoffers om de draad van het leven 
weer op te pakken. Als vrijwilliger Juridi-
sche Dienstverlening begeleid je slacht-
offers bij het strafproces. Je informeert 
bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot 
het verhalen van schade. 

Hebben vrijwilligers specifieke kennis 
nodig?
Alle vrijwilligers volgen een instroom-
training voordat ze aan de slag gaan. 
Ze leren in een aantal dagen welke hulp 
Slachtofferhulp Nederland biedt. Tijdens 
de training doen vrijwilligers theoretische 

Hoe is Slachtofferhulp Nederland 
ontstaan?
Slachtofferhulp Nederland bestaat sinds 
1984. De belangrijkste ontwikkeling voor 
het ontstaan van de organisatie is het 
teruggekeerde inzicht dat bij criminaliteit 
niet alleen daders betrokken zijn, maar 
ook slachtoffers. Na een proef in Rot-
terdam in 1984 was de beurt aan heel 
Nederland. De oprichting van de Lan-
delijke Organisatie Slachtofferhulp, de 
voorloper van Slachtofferhulp Nederland, 
was een feit. We zijn dus een landelijke 
organisatie. 

Hoe loopt jullie financiering?
We ontvangen subsidie van de landelijke 
overheid, met name het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie, en gemeenten. 
Naast deze subsidiegelden ontvangen we 
ook financiële steun van het Fonds Slacht-
offerhulp en particuliere donaties. 

Hoeveel mensen werken er in 
Amsterdam? En zijn dit voornamelijk 
vrijwilligers?
Op de locatie van Slachtofferhulp Ne-
derland in Amsterdam werken zo’n  200 
vrijwilligers en betaalde medewerkers. 
Landelijk werken bij onze organisatie 
1300 vrijwilligers en 460 beroepskrachten. 

Wanneer helpt Slachtofferhulp 
Nederland? En welke hulp kunnen jullie 
dan bieden?

Wij helpen slachtoffers, maar ook ge-
tuigen, betrokkenen, achterblijvers en 
nabestaanden na een misdrijf, verkeers-
ongeluk, calamiteit of bij vermissing. We 
bieden gratis juridisch advies, praktische 
hulp en emotionele steun. Ons uitgangs-
punt in de ondersteuning is altijd de 
zelfredzaamheid en weerbaarheid van het 
slachtoffer. 

Juridisch advies
Onze medewerkers adviseren en begelei-
den slachtoffers tijdens het strafproces. 
Denk daarbij aan het slachtoffer infor-
meren over juridische procedures, uitleg 
geven over de rol van het slachtoffer 
in het strafproces, het begeleiden van 
het doen van aangifte, advies geven en 
begeleiden bij het uitvoeren van spreek-
recht, meegaan naar de zitting, helpen bij 
het verhalen van schade bij de dader via 
het strafproces door het invullen van een 
voegingsformulier, het opvragen van de 
uitspraak en het doen van een aanvraag 
voor een schadevergoeding bij een scha-
defonds. 

Praktische hulp
Er zijn vaak veel praktische zaken te 
regelen na een misdrijf of verkeerson-
geluk. Zelf kunnen slachtoffers hier vaak 
geen aandacht voor opbrengen. Onze 
medewerkers kunnen slachtoffers bij deze 
zaken ondersteunen. Voorbeelden van 
deze zaken zijn, helpen bij het invullen 

kennis op over het werk en in rollenspel-
len oefenen ze situaties die ze in het werk 
tegen kunnen komen. Zo doen ze gelijk-
tijdig praktijkervaring op. De instroom-
trainingen zijn toegespitst op de functie 
waarvoor de vrijwilliger gaat werken, 
namelijk Aanmelding, Algemene Dienst-
verlening of Juridische Dienstverlening.

De trainingen worden verzorgd door 
de Slachtofferhulp Academie. Naast 
de instroomtrainingen ontwikkelt en 
organiseert de Slachtofferhulp Acade-
mie trainingen die de kennis en kunde 
van medewerkers optimaliseert. Denk 
bijvoorbeeld aan een training gericht op 
seksueel geweld of het optimaliseren van 
een Schadefonds Geweldsmisdrijven-

gesprek voldoende informatie om de 
draad weer op te pakken. Als tijdens het 
eerste gesprek blijkt dat het slachtoffer 
vervolghulp nodig heeft, dan nodigen 
wij het slachtoffer uit voor een vervolg-
gesprek. Slachtoffers kunnen natuurlijk 
ook zelf contact met ons opnemen. Dat 
kan op werkdagen van 09:00 tot 17:00 
uur via 0900 0101 of via sociale media als 
Facebook en Twitter.

Werken jullie nauw samen met de 
politie?
Nadat we contact hebben gehad met 
een slachtoffer, is het mogelijk om snel 
contact te leggen met de politie als dat 
nodig is. We hebben een convenant dat 
we informatie met elkaar uit mogen wis-
selen. Bij de zeden- en verkeerspolitie 
hebben we vaste contactpersonen. 

Bieden medewerkers lang ondersteu-
ning aan een slachtoffer? 
We ondersteunen slachtoffers zolang ze 
daar behoefte aan hebben. De zelfred-
zaamheid en weerbaarheid zijn altijd het 
uitgangspunt in onze ondersteuning. 
Slachtoffers zijn gewone mensen die in 
een ongewone situatie terecht zijn ge-
komen. Onze taak is om hen bij te staan 
en zo goed mogelijk te helpen om zelf 
hun leven weer op de rit te krijgen. Dat 
lukt slachtoffers vaak al na één of twee 
gesprekken. Als we tijdens deze gesprek-
ken merken dat het slachtoffers niet 
lukt om hun leven zelf weer op de rit te 
krijgen, dan verwijzen wij ze bijvoorbeeld 
door naar de huisarts of psycholoog. Op 
een later moment nemen we nog contact 
op met slachtoffers om te vragen hoe het 
met ze gaat en of ze de juiste ondersteu-
ning hebben ontvangen. 

Verwijzen jullie door naar vaste tweede 
lijns-therapeuten? 
We verwijzen slachtoffers altijd door naar 
de huisarts. De huisarts verwijst als het 
nodig is door naar tweede lijns-therapeu-
ten. 

Op jullie website heeft seksueel mis-
bruik de volle aandacht. Hoe ziet het 
aanbod eruit voor een slachtoffer van 
seksueel misbruik?
Er is een speciale hulplijn voor slachtof-
fers van seksueel misbruik en fysiek en 
psychisch geweld. Ze kunnen bij de 
hulplijn terecht (ook anoniem) met hun 
verhaal of het stellen van vragen. Onze 

medewerkers bespreken samen met het 
slachtoffer welke hulp het beste past bij 
de situatie. Op basis daarvan zorgen wij 
ervoor dat het slachtoffer bij de juiste 
instantie terecht komt. Dat kan bijvoor-
beeld een SOA-poli zijn of Veilig Thuis, 
maar ook het Centrum Seksueel Geweld. 
Het slachtoffer verwijzen we vaak ook 
door naar de huisarts, zodat de huisarts 
de gezondheid van het slachtoffer in de 
gaten kan houden. 

Slachtoffers van ernstige gewelds- en ze-
denmisdrijven kunnen professionele hulp 
ontvangen van het casemanagement. Een 
casemanager is een beroepskracht die 
slachtoffers bij staat die door het delict 
een complex aan gevolgen ondervindt, 
denk bijvoorbeeld aan gevolgen op 
praktisch, financieel, medisch, juridisch en 
media-gebied. Een casemanager legt en 
onderhoudt bijvoorbeeld contact met de 
werkgever, scholen van kinderen en ver-
zekeraars, begeleiden en adviseren in het 
omgaan met de media, informeren over 
juridisch zaken en over de rechten van het 
slachtoffer in een eventueel strafproces. 
Onze casemanagers werken nauw samen 
met het Openbaar Ministerie en de 
politie. De begeleiding van casemanagers 
start zo snel mogelijk na het misdrijf en 
eindigt na het onherroepelijk worden van 
een uitspraak. 

Doet Slachtofferhulp Nederland nog 
meer voor slachtoffers van seksueel 
geweld?
De hulplijn is ontstaan op verzoek van 
de commissies Samson en Deetman en 
later het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Het verzoek was om 

ook slachtoffers van seksueel geweld in 
het verleden te ondersteunen en door te 
verwijzen. 

Zijn jullie vanaf het begin betrokken 
geweest bij het Centrum Seksueel 
Geweld?
Vanaf het begin zijn wij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het 
Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. 
Ook landelijk zijn we betrokken geweest 
bij de uitrol van de Centra Seksueel 
Geweld. Slachtofferhulp Nederland levert 
juridische ondersteuning en ondersteu-
ning bij het beroep dat een slachtoffer wil 
doen op het Schadefonds Geweldsmis-
drijven. Daarnaast bieden wij praktische 
ondersteuning bij zaken als woonruimte, 
uitkerings- of beroepssituatie. In geval 
van een complex aan gevolgen, biedt 
het casemanagement een dienstenaan-
bod aan met een intensief en langdurig 
karakter, waaronder ook bovengenoemde 
diensten vallen. 

Is er meer aandacht voor de positie van 
slachtoffers? 
Slachtofferhulp Nederland vervult een 
belangrijke adviesrol in de totstandko-
ming van wetsvoorstellen. De belangrijk-
ste netwerkpartners daarin zijn de politie 
en het Openbaar Ministerie. Door de 
‘Wet versterking positie slachtoffers in 
het strafproces’ heeft het slachtoffer een 
zelfstandige positie in het strafproces. Ze 
hebben eigen rechten en bevoegdheden, 
bijvoorbeeld het recht om informatievoor-
ziening van de politie en het Openbaar 
Ministerie en het recht om processtukken 
in te zien. 

aanvraag. De trainingen die de Slachtof-
ferhulp Academie verzorgt, zijn voor me-
dewerkers van Slachtofferhulp Nederland 
maar ook voor overige belangstellenden 
binnen en buiten de betrokken ketenpart-
ners. 

Hoe komen mensen die slachtoffer zijn 
geworden van een delict of ongeval 
met jullie in contact?
De gegevens van slachtoffers die aangifte 
hebben gedaan bij de politie, worden au-
tomatisch aan ons doorgestuurd. Binnen 
twee werkdagen nemen wij telefonisch 
contact op. Tijdens het eerste telefo-
nisch gesprek, gaan onze medewerkers 
na hoe wij het slachtoffer verder kunnen 
helpen. Soms krijgt het slachtoffer in dit 

• het Centrum Seksueel Geweld een netwerkorganisatie is waarin GGD 

en Veilig Thuis, politie en OM, AMC en OLVG Oost, de Bascule, BRight 

en Equator, Slachtofferhulp en Qpido samenwerken?

• 0800 0188 het landelijk telefoonnummer is dat 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week bereikbaar is voor slachtoffers van seksueel geweld 

dat korter dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden?

• mensen die langer geleden seksueel geweld hebben meegemaakt 

dit nummer ook kunnen bellen voor informatie en advies (tijdens 

kantooruren)?

• professionals tijdens kantoortijden 020 5555888 kunnen bellen?

Wist je dat?

Vodafone Mobile for Goods Award 
voor ‘TraumaGameplay’ project 

Onderzoekers Marit Sijbrandij en Joost Asselbergs van de afdeling Klinische 
Psychologie aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek VU Medisch 
Centrum hebben de Vodafone Mobile for Goods Award gewonnen voor hun 
‘TraumaGameplay’ project. In dit project ontwikkelen zij een serious game, die 
mensen op hun telefoon kunnen spelen nadat ze een schokkende ervaring hebben 
meegemaakt. Het doel is om (posttraumatische) stresssymptomen te voorkomen. 
Slachtoffers die binnen een paar uur na het zien van nare beelden een game 
spelen, herinneren zich deze beelden minder levendig. Ook is er minder kans op 
herbelevingen, stemmingsveranderingen, vermijding en prikkelbaarheid. 

Bij Slachtofferhulp Nederland gaat een onderzoek van start onder 30 slachtoffers 
naar de acceptatie, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van TraumaGameplay. 
Er wordt een meting gedaan hoe de beleving is en de emotionele effecten ervan. 
Daarna vindt er nog een nameting plaats. 

Slachtofferhulp Nederland geeft al jarenlang ondersteuning aan slachtof-
fers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Dus ook aan slacht-
offers van seksueel geweld. Daarnaast was de organisatie nauw betrok-
ken bij het opzetten van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam, 
dat 1 januari 2016 van start is gegaan. Aanleiding om in gesprek te 
gaan met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. De naam 
van de organisatie is bij bijna iedereen wel bekend, maar wat doet 
Slachtofferhulp Nederland precies? En wat kunnen zij betekenen voor 
slachtoffers van seksueel geweld? Voor deze InZicht hadden we een 
gesprek met Saskia van Boven, Teamleider Algemene Dienstverlening bij 
Slachtofferhulp Nederland.
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van formulieren voor de verzekering, het 
schrijven van brieven naar bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging en meegaan 
naar politie, arts of advocaat. 

Emotionele steun
Een ingrijpende gebeurtenis kan het 
leven van een slachtoffer op z’n kop zet-
ten. Medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland kunnen luisteren naar het 
verhaal en met slachtoffers praten over 
wat ze meegemaakt hebben. Ze gaan na 
welke emotionele reacties slachtoffers 
ervaren en maken een inschatting of dit 
een ‘normale’ reactie is. Zo nodig kunnen 
ze doorverwijzen naar gespecialiseerde 
hulpverlening via de huisarts. Slachtoffers 
kunnen het prettig vinden om in contact 
te komen met lotgenoten. Ook dat kan 
een medewerker regelen. 

Slachtofferhulp Nederland is een vrijwil-
ligersorganisatie. Kan iedereen zich 
aanmelden als vrijwilliger?
Iedereen die slachtoffers wil helpen om 
zelf hun leven weer op de rit te krijgen, 
kan zich via de website aanmelden als 
vrijwilliger. Om vrijwilliger te kunnen wor-
den bij onze organisatie moet je minimaal 
18 jaar zijn en functioneren op mbo-
niveau. Het is belangrijk dat vrijwilligers 
de Nederlandse taal goed machtig zijn en 
dat ze administratieve taken uit kunnen 
voeren op de computer. 

Binnen Slachtofferhulp Nederland heb-
ben we drie vrijwilligersfuncties, namelijk 
Aanmelding, Algemene Dienstverlening 
en Juridische Dienstverlening. Als vrijwil-
liger Aanmelding verzorg je het eerste 
contact met slachtoffers. Tijdens het ge-
sprek ga je na waarbij wij het slachtoffer 
het beste kunnen helpen. Het vervolgcon-
tact met slachtoffers verzorgt de vrijwil-
liger Algemene Dienstverlening. Je helpt 
slachtoffers om de draad van het leven 
weer op te pakken. Als vrijwilliger Juridi-
sche Dienstverlening begeleid je slacht-
offers bij het strafproces. Je informeert 
bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot 
het verhalen van schade. 

Hebben vrijwilligers specifieke kennis 
nodig?
Alle vrijwilligers volgen een instroom-
training voordat ze aan de slag gaan. 
Ze leren in een aantal dagen welke hulp 
Slachtofferhulp Nederland biedt. Tijdens 
de training doen vrijwilligers theoretische 

Hoe is Slachtofferhulp Nederland 
ontstaan?
Slachtofferhulp Nederland bestaat sinds 
1984. De belangrijkste ontwikkeling voor 
het ontstaan van de organisatie is het 
teruggekeerde inzicht dat bij criminaliteit 
niet alleen daders betrokken zijn, maar 
ook slachtoffers. Na een proef in Rot-
terdam in 1984 was de beurt aan heel 
Nederland. De oprichting van de Lan-
delijke Organisatie Slachtofferhulp, de 
voorloper van Slachtofferhulp Nederland, 
was een feit. We zijn dus een landelijke 
organisatie. 

Hoe loopt jullie financiering?
We ontvangen subsidie van de landelijke 
overheid, met name het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie, en gemeenten. 
Naast deze subsidiegelden ontvangen we 
ook financiële steun van het Fonds Slacht-
offerhulp en particuliere donaties. 

Hoeveel mensen werken er in 
Amsterdam? En zijn dit voornamelijk 
vrijwilligers?
Op de locatie van Slachtofferhulp Ne-
derland in Amsterdam werken zo’n  200 
vrijwilligers en betaalde medewerkers. 
Landelijk werken bij onze organisatie 
1300 vrijwilligers en 460 beroepskrachten. 

Wanneer helpt Slachtofferhulp 
Nederland? En welke hulp kunnen jullie 
dan bieden?

Wij helpen slachtoffers, maar ook ge-
tuigen, betrokkenen, achterblijvers en 
nabestaanden na een misdrijf, verkeers-
ongeluk, calamiteit of bij vermissing. We 
bieden gratis juridisch advies, praktische 
hulp en emotionele steun. Ons uitgangs-
punt in de ondersteuning is altijd de 
zelfredzaamheid en weerbaarheid van het 
slachtoffer. 

Juridisch advies
Onze medewerkers adviseren en begelei-
den slachtoffers tijdens het strafproces. 
Denk daarbij aan het slachtoffer infor-
meren over juridische procedures, uitleg 
geven over de rol van het slachtoffer 
in het strafproces, het begeleiden van 
het doen van aangifte, advies geven en 
begeleiden bij het uitvoeren van spreek-
recht, meegaan naar de zitting, helpen bij 
het verhalen van schade bij de dader via 
het strafproces door het invullen van een 
voegingsformulier, het opvragen van de 
uitspraak en het doen van een aanvraag 
voor een schadevergoeding bij een scha-
defonds. 

Praktische hulp
Er zijn vaak veel praktische zaken te 
regelen na een misdrijf of verkeerson-
geluk. Zelf kunnen slachtoffers hier vaak 
geen aandacht voor opbrengen. Onze 
medewerkers kunnen slachtoffers bij deze 
zaken ondersteunen. Voorbeelden van 
deze zaken zijn, helpen bij het invullen 

kennis op over het werk en in rollenspel-
len oefenen ze situaties die ze in het werk 
tegen kunnen komen. Zo doen ze gelijk-
tijdig praktijkervaring op. De instroom-
trainingen zijn toegespitst op de functie 
waarvoor de vrijwilliger gaat werken, 
namelijk Aanmelding, Algemene Dienst-
verlening of Juridische Dienstverlening.

De trainingen worden verzorgd door 
de Slachtofferhulp Academie. Naast 
de instroomtrainingen ontwikkelt en 
organiseert de Slachtofferhulp Acade-
mie trainingen die de kennis en kunde 
van medewerkers optimaliseert. Denk 
bijvoorbeeld aan een training gericht op 
seksueel geweld of het optimaliseren van 
een Schadefonds Geweldsmisdrijven-

gesprek voldoende informatie om de 
draad weer op te pakken. Als tijdens het 
eerste gesprek blijkt dat het slachtoffer 
vervolghulp nodig heeft, dan nodigen 
wij het slachtoffer uit voor een vervolg-
gesprek. Slachtoffers kunnen natuurlijk 
ook zelf contact met ons opnemen. Dat 
kan op werkdagen van 09:00 tot 17:00 
uur via 0900 0101 of via sociale media als 
Facebook en Twitter.

Werken jullie nauw samen met de 
politie?
Nadat we contact hebben gehad met 
een slachtoffer, is het mogelijk om snel 
contact te leggen met de politie als dat 
nodig is. We hebben een convenant dat 
we informatie met elkaar uit mogen wis-
selen. Bij de zeden- en verkeerspolitie 
hebben we vaste contactpersonen. 

Bieden medewerkers lang ondersteu-
ning aan een slachtoffer? 
We ondersteunen slachtoffers zolang ze 
daar behoefte aan hebben. De zelfred-
zaamheid en weerbaarheid zijn altijd het 
uitgangspunt in onze ondersteuning. 
Slachtoffers zijn gewone mensen die in 
een ongewone situatie terecht zijn ge-
komen. Onze taak is om hen bij te staan 
en zo goed mogelijk te helpen om zelf 
hun leven weer op de rit te krijgen. Dat 
lukt slachtoffers vaak al na één of twee 
gesprekken. Als we tijdens deze gesprek-
ken merken dat het slachtoffers niet 
lukt om hun leven zelf weer op de rit te 
krijgen, dan verwijzen wij ze bijvoorbeeld 
door naar de huisarts of psycholoog. Op 
een later moment nemen we nog contact 
op met slachtoffers om te vragen hoe het 
met ze gaat en of ze de juiste ondersteu-
ning hebben ontvangen. 

Verwijzen jullie door naar vaste tweede 
lijns-therapeuten? 
We verwijzen slachtoffers altijd door naar 
de huisarts. De huisarts verwijst als het 
nodig is door naar tweede lijns-therapeu-
ten. 

Op jullie website heeft seksueel mis-
bruik de volle aandacht. Hoe ziet het 
aanbod eruit voor een slachtoffer van 
seksueel misbruik?
Er is een speciale hulplijn voor slachtof-
fers van seksueel misbruik en fysiek en 
psychisch geweld. Ze kunnen bij de 
hulplijn terecht (ook anoniem) met hun 
verhaal of het stellen van vragen. Onze 

medewerkers bespreken samen met het 
slachtoffer welke hulp het beste past bij 
de situatie. Op basis daarvan zorgen wij 
ervoor dat het slachtoffer bij de juiste 
instantie terecht komt. Dat kan bijvoor-
beeld een SOA-poli zijn of Veilig Thuis, 
maar ook het Centrum Seksueel Geweld. 
Het slachtoffer verwijzen we vaak ook 
door naar de huisarts, zodat de huisarts 
de gezondheid van het slachtoffer in de 
gaten kan houden. 

Slachtoffers van ernstige gewelds- en ze-
denmisdrijven kunnen professionele hulp 
ontvangen van het casemanagement. Een 
casemanager is een beroepskracht die 
slachtoffers bij staat die door het delict 
een complex aan gevolgen ondervindt, 
denk bijvoorbeeld aan gevolgen op 
praktisch, financieel, medisch, juridisch en 
media-gebied. Een casemanager legt en 
onderhoudt bijvoorbeeld contact met de 
werkgever, scholen van kinderen en ver-
zekeraars, begeleiden en adviseren in het 
omgaan met de media, informeren over 
juridisch zaken en over de rechten van het 
slachtoffer in een eventueel strafproces. 
Onze casemanagers werken nauw samen 
met het Openbaar Ministerie en de 
politie. De begeleiding van casemanagers 
start zo snel mogelijk na het misdrijf en 
eindigt na het onherroepelijk worden van 
een uitspraak. 

Doet Slachtofferhulp Nederland nog 
meer voor slachtoffers van seksueel 
geweld?
De hulplijn is ontstaan op verzoek van 
de commissies Samson en Deetman en 
later het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Het verzoek was om 

ook slachtoffers van seksueel geweld in 
het verleden te ondersteunen en door te 
verwijzen. 

Zijn jullie vanaf het begin betrokken 
geweest bij het Centrum Seksueel 
Geweld?
Vanaf het begin zijn wij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het 
Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. 
Ook landelijk zijn we betrokken geweest 
bij de uitrol van de Centra Seksueel 
Geweld. Slachtofferhulp Nederland levert 
juridische ondersteuning en ondersteu-
ning bij het beroep dat een slachtoffer wil 
doen op het Schadefonds Geweldsmis-
drijven. Daarnaast bieden wij praktische 
ondersteuning bij zaken als woonruimte, 
uitkerings- of beroepssituatie. In geval 
van een complex aan gevolgen, biedt 
het casemanagement een dienstenaan-
bod aan met een intensief en langdurig 
karakter, waaronder ook bovengenoemde 
diensten vallen. 

Is er meer aandacht voor de positie van 
slachtoffers? 
Slachtofferhulp Nederland vervult een 
belangrijke adviesrol in de totstandko-
ming van wetsvoorstellen. De belangrijk-
ste netwerkpartners daarin zijn de politie 
en het Openbaar Ministerie. Door de 
‘Wet versterking positie slachtoffers in 
het strafproces’ heeft het slachtoffer een 
zelfstandige positie in het strafproces. Ze 
hebben eigen rechten en bevoegdheden, 
bijvoorbeeld het recht om informatievoor-
ziening van de politie en het Openbaar 
Ministerie en het recht om processtukken 
in te zien. 

aanvraag. De trainingen die de Slachtof-
ferhulp Academie verzorgt, zijn voor me-
dewerkers van Slachtofferhulp Nederland 
maar ook voor overige belangstellenden 
binnen en buiten de betrokken ketenpart-
ners. 

Hoe komen mensen die slachtoffer zijn 
geworden van een delict of ongeval 
met jullie in contact?
De gegevens van slachtoffers die aangifte 
hebben gedaan bij de politie, worden au-
tomatisch aan ons doorgestuurd. Binnen 
twee werkdagen nemen wij telefonisch 
contact op. Tijdens het eerste telefo-
nisch gesprek, gaan onze medewerkers 
na hoe wij het slachtoffer verder kunnen 
helpen. Soms krijgt het slachtoffer in dit 

• het Centrum Seksueel Geweld een netwerkorganisatie is waarin GGD 

en Veilig Thuis, politie en OM, AMC en OLVG Oost, de Bascule, BRight 

en Equator, Slachtofferhulp en Qpido samenwerken?

• 0800 0188 het landelijk telefoonnummer is dat 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week bereikbaar is voor slachtoffers van seksueel geweld 

dat korter dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden?

• mensen die langer geleden seksueel geweld hebben meegemaakt 

dit nummer ook kunnen bellen voor informatie en advies (tijdens 

kantooruren)?

• professionals tijdens kantoortijden 020 5555888 kunnen bellen?

Wist je dat?

Vodafone Mobile for Goods Award 
voor ‘TraumaGameplay’ project 

Onderzoekers Marit Sijbrandij en Joost Asselbergs van de afdeling Klinische 
Psychologie aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek VU Medisch 
Centrum hebben de Vodafone Mobile for Goods Award gewonnen voor hun 
‘TraumaGameplay’ project. In dit project ontwikkelen zij een serious game, die 
mensen op hun telefoon kunnen spelen nadat ze een schokkende ervaring hebben 
meegemaakt. Het doel is om (posttraumatische) stresssymptomen te voorkomen. 
Slachtoffers die binnen een paar uur na het zien van nare beelden een game 
spelen, herinneren zich deze beelden minder levendig. Ook is er minder kans op 
herbelevingen, stemmingsveranderingen, vermijding en prikkelbaarheid. 

Bij Slachtofferhulp Nederland gaat een onderzoek van start onder 30 slachtoffers 
naar de acceptatie, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van TraumaGameplay. 
Er wordt een meting gedaan hoe de beleving is en de emotionele effecten ervan. 
Daarna vindt er nog een nameting plaats. 

Slachtofferhulp Nederland geeft al jarenlang ondersteuning aan slachtof-
fers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Dus ook aan slacht-
offers van seksueel geweld. Daarnaast was de organisatie nauw betrok-
ken bij het opzetten van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam, 
dat 1 januari 2016 van start is gegaan. Aanleiding om in gesprek te 
gaan met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. De naam 
van de organisatie is bij bijna iedereen wel bekend, maar wat doet 
Slachtofferhulp Nederland precies? En wat kunnen zij betekenen voor 
slachtoffers van seksueel geweld? Voor deze InZicht hadden we een 
gesprek met Saskia van Boven, Teamleider Algemene Dienstverlening bij 
Slachtofferhulp Nederland.
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van formulieren voor de verzekering, het 
schrijven van brieven naar bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging en meegaan 
naar politie, arts of advocaat. 

Emotionele steun
Een ingrijpende gebeurtenis kan het 
leven van een slachtoffer op z’n kop zet-
ten. Medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland kunnen luisteren naar het 
verhaal en met slachtoffers praten over 
wat ze meegemaakt hebben. Ze gaan na 
welke emotionele reacties slachtoffers 
ervaren en maken een inschatting of dit 
een ‘normale’ reactie is. Zo nodig kunnen 
ze doorverwijzen naar gespecialiseerde 
hulpverlening via de huisarts. Slachtoffers 
kunnen het prettig vinden om in contact 
te komen met lotgenoten. Ook dat kan 
een medewerker regelen. 

Slachtofferhulp Nederland is een vrijwil-
ligersorganisatie. Kan iedereen zich 
aanmelden als vrijwilliger?
Iedereen die slachtoffers wil helpen om 
zelf hun leven weer op de rit te krijgen, 
kan zich via de website aanmelden als 
vrijwilliger. Om vrijwilliger te kunnen wor-
den bij onze organisatie moet je minimaal 
18 jaar zijn en functioneren op mbo-
niveau. Het is belangrijk dat vrijwilligers 
de Nederlandse taal goed machtig zijn en 
dat ze administratieve taken uit kunnen 
voeren op de computer. 

Binnen Slachtofferhulp Nederland heb-
ben we drie vrijwilligersfuncties, namelijk 
Aanmelding, Algemene Dienstverlening 
en Juridische Dienstverlening. Als vrijwil-
liger Aanmelding verzorg je het eerste 
contact met slachtoffers. Tijdens het ge-
sprek ga je na waarbij wij het slachtoffer 
het beste kunnen helpen. Het vervolgcon-
tact met slachtoffers verzorgt de vrijwil-
liger Algemene Dienstverlening. Je helpt 
slachtoffers om de draad van het leven 
weer op te pakken. Als vrijwilliger Juridi-
sche Dienstverlening begeleid je slacht-
offers bij het strafproces. Je informeert 
bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot 
het verhalen van schade. 

Hebben vrijwilligers specifieke kennis 
nodig?
Alle vrijwilligers volgen een instroom-
training voordat ze aan de slag gaan. 
Ze leren in een aantal dagen welke hulp 
Slachtofferhulp Nederland biedt. Tijdens 
de training doen vrijwilligers theoretische 

Hoe is Slachtofferhulp Nederland 
ontstaan?
Slachtofferhulp Nederland bestaat sinds 
1984. De belangrijkste ontwikkeling voor 
het ontstaan van de organisatie is het 
teruggekeerde inzicht dat bij criminaliteit 
niet alleen daders betrokken zijn, maar 
ook slachtoffers. Na een proef in Rot-
terdam in 1984 was de beurt aan heel 
Nederland. De oprichting van de Lan-
delijke Organisatie Slachtofferhulp, de 
voorloper van Slachtofferhulp Nederland, 
was een feit. We zijn dus een landelijke 
organisatie. 

Hoe loopt jullie financiering?
We ontvangen subsidie van de landelijke 
overheid, met name het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie, en gemeenten. 
Naast deze subsidiegelden ontvangen we 
ook financiële steun van het Fonds Slacht-
offerhulp en particuliere donaties. 

Hoeveel mensen werken er in 
Amsterdam? En zijn dit voornamelijk 
vrijwilligers?
Op de locatie van Slachtofferhulp Ne-
derland in Amsterdam werken zo’n  200 
vrijwilligers en betaalde medewerkers. 
Landelijk werken bij onze organisatie 
1300 vrijwilligers en 460 beroepskrachten. 

Wanneer helpt Slachtofferhulp 
Nederland? En welke hulp kunnen jullie 
dan bieden?

Wij helpen slachtoffers, maar ook ge-
tuigen, betrokkenen, achterblijvers en 
nabestaanden na een misdrijf, verkeers-
ongeluk, calamiteit of bij vermissing. We 
bieden gratis juridisch advies, praktische 
hulp en emotionele steun. Ons uitgangs-
punt in de ondersteuning is altijd de 
zelfredzaamheid en weerbaarheid van het 
slachtoffer. 

Juridisch advies
Onze medewerkers adviseren en begelei-
den slachtoffers tijdens het strafproces. 
Denk daarbij aan het slachtoffer infor-
meren over juridische procedures, uitleg 
geven over de rol van het slachtoffer 
in het strafproces, het begeleiden van 
het doen van aangifte, advies geven en 
begeleiden bij het uitvoeren van spreek-
recht, meegaan naar de zitting, helpen bij 
het verhalen van schade bij de dader via 
het strafproces door het invullen van een 
voegingsformulier, het opvragen van de 
uitspraak en het doen van een aanvraag 
voor een schadevergoeding bij een scha-
defonds. 

Praktische hulp
Er zijn vaak veel praktische zaken te 
regelen na een misdrijf of verkeerson-
geluk. Zelf kunnen slachtoffers hier vaak 
geen aandacht voor opbrengen. Onze 
medewerkers kunnen slachtoffers bij deze 
zaken ondersteunen. Voorbeelden van 
deze zaken zijn, helpen bij het invullen 

kennis op over het werk en in rollenspel-
len oefenen ze situaties die ze in het werk 
tegen kunnen komen. Zo doen ze gelijk-
tijdig praktijkervaring op. De instroom-
trainingen zijn toegespitst op de functie 
waarvoor de vrijwilliger gaat werken, 
namelijk Aanmelding, Algemene Dienst-
verlening of Juridische Dienstverlening.

De trainingen worden verzorgd door 
de Slachtofferhulp Academie. Naast 
de instroomtrainingen ontwikkelt en 
organiseert de Slachtofferhulp Acade-
mie trainingen die de kennis en kunde 
van medewerkers optimaliseert. Denk 
bijvoorbeeld aan een training gericht op 
seksueel geweld of het optimaliseren van 
een Schadefonds Geweldsmisdrijven-

gesprek voldoende informatie om de 
draad weer op te pakken. Als tijdens het 
eerste gesprek blijkt dat het slachtoffer 
vervolghulp nodig heeft, dan nodigen 
wij het slachtoffer uit voor een vervolg-
gesprek. Slachtoffers kunnen natuurlijk 
ook zelf contact met ons opnemen. Dat 
kan op werkdagen van 09:00 tot 17:00 
uur via 0900 0101 of via sociale media als 
Facebook en Twitter.

Werken jullie nauw samen met de 
politie?
Nadat we contact hebben gehad met 
een slachtoffer, is het mogelijk om snel 
contact te leggen met de politie als dat 
nodig is. We hebben een convenant dat 
we informatie met elkaar uit mogen wis-
selen. Bij de zeden- en verkeerspolitie 
hebben we vaste contactpersonen. 

Bieden medewerkers lang ondersteu-
ning aan een slachtoffer? 
We ondersteunen slachtoffers zolang ze 
daar behoefte aan hebben. De zelfred-
zaamheid en weerbaarheid zijn altijd het 
uitgangspunt in onze ondersteuning. 
Slachtoffers zijn gewone mensen die in 
een ongewone situatie terecht zijn ge-
komen. Onze taak is om hen bij te staan 
en zo goed mogelijk te helpen om zelf 
hun leven weer op de rit te krijgen. Dat 
lukt slachtoffers vaak al na één of twee 
gesprekken. Als we tijdens deze gesprek-
ken merken dat het slachtoffers niet 
lukt om hun leven zelf weer op de rit te 
krijgen, dan verwijzen wij ze bijvoorbeeld 
door naar de huisarts of psycholoog. Op 
een later moment nemen we nog contact 
op met slachtoffers om te vragen hoe het 
met ze gaat en of ze de juiste ondersteu-
ning hebben ontvangen. 

Verwijzen jullie door naar vaste tweede 
lijns-therapeuten? 
We verwijzen slachtoffers altijd door naar 
de huisarts. De huisarts verwijst als het 
nodig is door naar tweede lijns-therapeu-
ten. 

Op jullie website heeft seksueel mis-
bruik de volle aandacht. Hoe ziet het 
aanbod eruit voor een slachtoffer van 
seksueel misbruik?
Er is een speciale hulplijn voor slachtof-
fers van seksueel misbruik en fysiek en 
psychisch geweld. Ze kunnen bij de 
hulplijn terecht (ook anoniem) met hun 
verhaal of het stellen van vragen. Onze 

medewerkers bespreken samen met het 
slachtoffer welke hulp het beste past bij 
de situatie. Op basis daarvan zorgen wij 
ervoor dat het slachtoffer bij de juiste 
instantie terecht komt. Dat kan bijvoor-
beeld een SOA-poli zijn of Veilig Thuis, 
maar ook het Centrum Seksueel Geweld. 
Het slachtoffer verwijzen we vaak ook 
door naar de huisarts, zodat de huisarts 
de gezondheid van het slachtoffer in de 
gaten kan houden. 

Slachtoffers van ernstige gewelds- en ze-
denmisdrijven kunnen professionele hulp 
ontvangen van het casemanagement. Een 
casemanager is een beroepskracht die 
slachtoffers bij staat die door het delict 
een complex aan gevolgen ondervindt, 
denk bijvoorbeeld aan gevolgen op 
praktisch, financieel, medisch, juridisch en 
media-gebied. Een casemanager legt en 
onderhoudt bijvoorbeeld contact met de 
werkgever, scholen van kinderen en ver-
zekeraars, begeleiden en adviseren in het 
omgaan met de media, informeren over 
juridisch zaken en over de rechten van het 
slachtoffer in een eventueel strafproces. 
Onze casemanagers werken nauw samen 
met het Openbaar Ministerie en de 
politie. De begeleiding van casemanagers 
start zo snel mogelijk na het misdrijf en 
eindigt na het onherroepelijk worden van 
een uitspraak. 

Doet Slachtofferhulp Nederland nog 
meer voor slachtoffers van seksueel 
geweld?
De hulplijn is ontstaan op verzoek van 
de commissies Samson en Deetman en 
later het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Het verzoek was om 

ook slachtoffers van seksueel geweld in 
het verleden te ondersteunen en door te 
verwijzen. 

Zijn jullie vanaf het begin betrokken 
geweest bij het Centrum Seksueel 
Geweld?
Vanaf het begin zijn wij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het 
Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. 
Ook landelijk zijn we betrokken geweest 
bij de uitrol van de Centra Seksueel 
Geweld. Slachtofferhulp Nederland levert 
juridische ondersteuning en ondersteu-
ning bij het beroep dat een slachtoffer wil 
doen op het Schadefonds Geweldsmis-
drijven. Daarnaast bieden wij praktische 
ondersteuning bij zaken als woonruimte, 
uitkerings- of beroepssituatie. In geval 
van een complex aan gevolgen, biedt 
het casemanagement een dienstenaan-
bod aan met een intensief en langdurig 
karakter, waaronder ook bovengenoemde 
diensten vallen. 

Is er meer aandacht voor de positie van 
slachtoffers? 
Slachtofferhulp Nederland vervult een 
belangrijke adviesrol in de totstandko-
ming van wetsvoorstellen. De belangrijk-
ste netwerkpartners daarin zijn de politie 
en het Openbaar Ministerie. Door de 
‘Wet versterking positie slachtoffers in 
het strafproces’ heeft het slachtoffer een 
zelfstandige positie in het strafproces. Ze 
hebben eigen rechten en bevoegdheden, 
bijvoorbeeld het recht om informatievoor-
ziening van de politie en het Openbaar 
Ministerie en het recht om processtukken 
in te zien. 

aanvraag. De trainingen die de Slachtof-
ferhulp Academie verzorgt, zijn voor me-
dewerkers van Slachtofferhulp Nederland 
maar ook voor overige belangstellenden 
binnen en buiten de betrokken ketenpart-
ners. 

Hoe komen mensen die slachtoffer zijn 
geworden van een delict of ongeval 
met jullie in contact?
De gegevens van slachtoffers die aangifte 
hebben gedaan bij de politie, worden au-
tomatisch aan ons doorgestuurd. Binnen 
twee werkdagen nemen wij telefonisch 
contact op. Tijdens het eerste telefo-
nisch gesprek, gaan onze medewerkers 
na hoe wij het slachtoffer verder kunnen 
helpen. Soms krijgt het slachtoffer in dit 

• het Centrum Seksueel Geweld een netwerkorganisatie is waarin GGD 

en Veilig Thuis, politie en OM, AMC en OLVG Oost, de Bascule, BRight 

en Equator, Slachtofferhulp en Qpido samenwerken?

• 0800 0188 het landelijk telefoonnummer is dat 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week bereikbaar is voor slachtoffers van seksueel geweld 

dat korter dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden?

• mensen die langer geleden seksueel geweld hebben meegemaakt 

dit nummer ook kunnen bellen voor informatie en advies (tijdens 

kantooruren)?

• professionals tijdens kantoortijden 020 5555888 kunnen bellen?

Wist je dat?

Vodafone Mobile for Goods Award 
voor ‘TraumaGameplay’ project 

Onderzoekers Marit Sijbrandij en Joost Asselbergs van de afdeling Klinische 
Psychologie aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek VU Medisch 
Centrum hebben de Vodafone Mobile for Goods Award gewonnen voor hun 
‘TraumaGameplay’ project. In dit project ontwikkelen zij een serious game, die 
mensen op hun telefoon kunnen spelen nadat ze een schokkende ervaring hebben 
meegemaakt. Het doel is om (posttraumatische) stresssymptomen te voorkomen. 
Slachtoffers die binnen een paar uur na het zien van nare beelden een game 
spelen, herinneren zich deze beelden minder levendig. Ook is er minder kans op 
herbelevingen, stemmingsveranderingen, vermijding en prikkelbaarheid. 

Bij Slachtofferhulp Nederland gaat een onderzoek van start onder 30 slachtoffers 
naar de acceptatie, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van TraumaGameplay. 
Er wordt een meting gedaan hoe de beleving is en de emotionele effecten ervan. 
Daarna vindt er nog een nameting plaats. 

Slachtofferhulp Nederland geeft al jarenlang ondersteuning aan slachtof-
fers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Dus ook aan slacht-
offers van seksueel geweld. Daarnaast was de organisatie nauw betrok-
ken bij het opzetten van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam, 
dat 1 januari 2016 van start is gegaan. Aanleiding om in gesprek te 
gaan met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. De naam 
van de organisatie is bij bijna iedereen wel bekend, maar wat doet 
Slachtofferhulp Nederland precies? En wat kunnen zij betekenen voor 
slachtoffers van seksueel geweld? Voor deze InZicht hadden we een 
gesprek met Saskia van Boven, Teamleider Algemene Dienstverlening bij 
Slachtofferhulp Nederland.



steunpunt seksueel geweld steunpunt seksueel geweldsteunpunt seksueel geweld5 6

Informatief gesprek of aangifte ? 
Ik merk dat er nog veel onduidelijkheid is over de gang van zaken bij bureau Zeden met 
betrekking tot aangifte doen en het informatief gesprek. Niet alleen bij de slachtoffers, 
maar ook bij de zorg.
Mensen denken, ‘ik ben bij de politie, ik doe mijn verhaal dus heb aangifte gedaan’ 
of men denkt: ‘ik vertel mijn verhaal aan de politie, nu kan ik niet meer terug’. 
Dit vraagt enige uitleg.
Eén en ander is (zoals bijna alles bij ons) vastgelegd in de Aanwijzing Zeden. Dit is een 
soort “handboek” voor de zedenrechercheur en daar moet hij of zij zich aan houden. 
Dit is een wettelijke richtlijn. In deze aanwijzing staat de verplichting, alvorens aangifte 
op te nemen, een informatief gesprek te voeren met het slachtoffer. Daarna wordt een 
bedenktijd aangeboden voor het slachtoffer om te overwegen of men aangifte wil doen 
(deze bedenktijd kan variëren van een minuut tot een paar jaar, maar is gemiddeld 2 
weken).
Daar zijn meerdere redenen voor:
- Consequenties: in hoeverre is het slachtoffer op de hoogte van de gevolgen van het 

doen van aangifte? Oftewel, beseft men wel dat het uiteindelijk tot een rechtszaak kan 
leiden? En dat het mogelijk is dat het slachtoffer daar nog eens helemaal opnieuw (op 
verzoek van bijv. de advocaat) voor een rechtszaal moet uitleggen hoe haar seksleven 
in elkaar zit. Beseft men dat de politie diverse getuigen gaat horen? En dus meer 
mensen op de hoogte raken. Een aangifte kan leiden tot een verregaande inbreuk op 
je privacy en kan een hoop teweeg brengen.

- Haalbaarheid: een slachtoffer kan er overtuigd van zijn dat Pietje de dader is, maar de 
recherche moet toch wettige bewijzen aandragen bij de rechtbank. Is dat mogelijk, 
of blijft het een 1 tegen 1 zaak? We willen het slachtoffer zeker geen gouden bergen 
beloven en het is wel zo reëel om te attenderen op de (on)mogelijkheden van het 
onderzoek en strafrechtelijke procedures. Een verkrachting binnen een relatie kan 
bijvoorbeeld moeilijk te bewijzen zijn. Het is het ene woord tegen het andere en 
forensisch bewijs is er vaak niet. 

- Valse aangifte: dit is strafbaar en we willen mensen ervan behoeden dit te doen. 
Er komen meisjes om moverende redenen zeggen dat ze aangerand of verkracht 
zijn; denk aan ongewenste zwangerschap, wraak, te laat thuis, schaamte, angst voor 
ouders, etc.. Vaak weet de rechercheur het ware verhaal wel te achterhalen en vragen 
we er nog maar even over na te denken. Het kan dan voorkomen dat het betrokken 
meisje in haar omgeving gaat verkondigen: ‘ben bij de politie geweest voor aangifte, 
maar ze doen er niks mee!’

Kortom, omdat een aangifte van een zedenmisdrijf wat meer betekent dan een diefstal 
van een fiets, is gekozen voor deze werkwijze. Nu zal, bijvoorbeeld, van een vrouw die 
op straat door een onbekende man in haar borsten wordt geknepen niet een lange 
bedenktijd worden verwacht. Zij zal, na een kort informatief gesprek, gelijk kunnen 
overgaan tot het doen van aangifte. 
Helaas is het zo dat in de genoemde Aanwijzing Zeden ook staat dat de rechercheur, 
in het informatieve gesprek, een hele waslijst met vragen MOET stellen. Dit geeft soms 
een “paarse krokodil” gevoel en kan het allemaal wat bureaucratisch overkomen. 
Het ligt een beetje aan de rechercheur hoe hij het “verpakt”. 
Verder is het handig om te weten dat:
- Men in principe bij zedenaangifte geen afschrift meekrijgt. 
- Een informatief gesprek niet ondertekend hoeft te worden, aangifte wel.
- Een informatief gesprek wordt als melding gezien.
- Iedereen, die kennis draagt van een strafbaar feit, aangifte kan doen. 
- De politie verplicht is aangifte op te nemen.
- Er na een informatief gesprek een medisch forensisch onderzoek kan worden afgeno-

men. Daar is dus nog geen aangifte voor nodig. Dit kan alleen met toestemming van 
het slachtoffer. Bij kinderen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

- Bij melding door instanties er meteen tot aangifte wordt overgegaan.

Nog vragen? Neem vooral contact op met mij!
Peter.van.den.wijngaard@politie.nl
 

laten zien hoe wijdverbreid het probleem van 

seksueel misbruik is. Voor een verslag van deze 

dag kijk op revief.nl en voor het Amerikaanse 

project kijk op: project-unbreakable.org. 

Publicaties

Het behandelen van trauma bij 
kinderen en jongeren. Hoe veerkracht 
door hechting, zelfregulatie en 
competenties versterkt kan worden. 
Blaustein, Margaret E. en Kristine M. 

Kinniburgh. 2015 uitgeverij SWP. ISBN  

9789088505157. Kosten € 89,90.

Sommige kinderen en jongeren hebben 

langdurige en vaak meerdere stressbronnen in 

een gezinssysteem ervaren. Deze toegankelijke 

en uitgebreide handleiding biedt een kader 

voor interventies bij jeugdigen en hun families 

die te maken hebben met meervoudig trauma 

en/of voortdurend trauma. Het beschrijft 

het behandelkader dat gebruik maakt van 

Hechting, Zelfregulatie en Competenties, het 

zogenaamde ARC-model. Het behandelen van 

trauma bij kinderen en jongeren bestaat uit tien 

belangrijke behandeldoelen (de ‘bouwstenen’). 

Er zal geen behandeling of methodiek 

bestaan die voor elk kind in elk gezinssysteem 

zal werken: geen enkel kind is hetzelfde, 

geen enkele familie is hetzelfde en geen 

enkele hulpverlener is hetzelfde. De hierin 

beschreven inzichten zijn toepasbaar in 

meerdere situaties. Ze zijn gebaseerd op 

onderzoek over de belangrijkste gevolgen 

van trauma en over factoren die veerkracht 

en een normale ontwikkeling bevorderen. 

Deze handleiding is geschreven voor hulpver-

leners die met kinderen werken die chronische 

traumatische stress hebben ervaren. Hieronder 

vallen individuele behandelaren, maar ook 

medewerkers van residentiële voorzieningen 

en gezinshuizen, leerkrachten, huisartsen, psy-

chologen, therapeuten en anderen. De uitgave 

heeft 45 werkbladen, hand-outs en formulieren 

om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. 

Minderjarige slachtoffers 
van seksueel misbruik in het 
strafproces. Een toetsing aan het 
internationale kinderrechtenkader. 
Hokwerda, Ytje Minke, Timo Veldman, 

Lisa de Graaf, Caroline Rueb. 

2015 Defence for Children. 

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children 

deed onderzoek naar minderjarige slachtoffers 

van seksueel misbruik in het strafproces. Zij 

stellen dat minderjarige slachtoffers van 12 jaar 

en ouder te veel als volwassenen behandeld 

worden. Door dit gebrek aan kindgerichte 

behandeling zouden hun rechten niet altijd 

gewaarborgd worden en de kans op ‘dub-

bele traumatisering’ ontstaan. Het rapport is 

online te vinden op defenceforchildren.nl.

Welkom op School. Mentormethode 
en lessen relaties en seksualiteit 
voor nieuwkomers. 
Tuk, Bram en Milleke de Neef. Pharos 2015. 

ISBN 9789075955811. Kosten € 20,-.

De vernieuwde lesmethode Welkom op School 

bestaat uit een docentenhandleiding en een 

leerlingenwerkboek. De methode is bedoeld 

voor internationale  schakelklassen en andere 

scholen in het voortgezet onderwijs met veel 

nieuwkomers. In de methode zitten lessen over 

relaties en seksualiteit, over discriminatie, kin-

derrechten en nog veel meer. De boeken staan 

vol met verwijzingen naar internetfilmpjes en 

websites. Meer informatie over deze methode 

en de gratis te downloaden mentormethode is 

te vinden op de website van Pharos: pharos.nl.

Time does not heal all wounds. 
Identifying children suffering 
from psychological trauma 
Verlinden, Eva. 2014 uitgeverij 

BOXPress. ISBN 9789088919695.

Eva Verlinden promoveerde met dit proefschrift 

in oktober 2015 aan de UvA. Centraal in haar 

onderzoek is de nadruk die zij legt op het 

erkennen van het subjectieve criterium van een 

traumatische gebeurtenis. Met name bij kin-

deren. Zij stelt dat kinderen regelmatig  te laat 

behandeld worden voor PTSS-klachten, omdat 

voor erkenning van een traumatische gebeurte-

nis er niet alleen naar de beleving van het kind 

wordt gekeken, maar ook het objectieve cri-

terium als voorwaarde wordt gesteld. Dus niet 

alleen: ‘Ervaart het kind de gebeurtenis als trau-

matisch?’ Maar ook:’Was de fysieke integriteit 

van het kind in gevaar?’ Ze onderzocht en ont-

wikkelde een methode CRIES-13 die het veel 

eenvoudiger maakt kinderen te screenen op 

PTSS-klachten. De methode is vrij verkrijgbaar 

via de website van het Kenniscentrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie: kenniscentrum-kjp.nl.

Digitaal

App in de strijd tegen 
meisjesbesnijdenis
In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen zomer 

een app gelanceerd die meisjes en jonge vrou-

wen moet helpen om vrouwelijke genitale ver-

minking te voorkomen. VGV, ook wel meisjes-

besnijdenis genoemd,  is nog altijd een wereld-

wijd voorkomend gebruik. Hoeveel meisjes in 

Nederland het risico lopen om besneden te 

worden is niet precies bekend. De Britse  app 

is ontwikkeld aan de Universiteit van Coventry 

en staat vol met informatie, korte filmpjes en 

een interactieve quiz. De app is te bekijken op: 

petals.coventry.ac.uk Voor meer informatie over 

Nederlands VGV preventiebeleid: vgv.ggd.nl.   

signalerenkanjeleren.nl 
De campagne “Signaleren Kan Je Leren” richt 

zich op de 40.000 MBO, HBO en WO studen-

ten die nu een opleiding volgen en straks in 

hun werk te maken kunnen krijgen met signalen 

van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Deze studenten van nu en hulpverleners, 

docenten en begeleiders van morgen moeten 

leren omgaan met de verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

website geeft informatie over mogelijke 

lesmaterialen over dit onderwerp en komt 

met  inspiratie en voorbeelden waar in de 

klas of collegezaal over gepraat kan worden.

Wetenswaardigheden

Meer tijd voor indienen schadeclaim 
misbruikslachtoffers jeugdzorg
Slachtoffers van de in de commissie Samson aan 

het licht gekomen misstanden in de jeugdzorg 

konden aanspraak maken op een schadever-

goeding. De tijdelijke regeling zou initieel tot 

december 2015 gelden. Deze mogelijkheid is 

nu verlengd tot eind februari 2016. In totaal 

hebben mensen nu dus drieënhalf jaar de tijd 

om een claim in te dienen. Het indienen van 

een claim is voor veel mensen een emotioneel 

zwaar proces, dat oude trauma’s weer actueel 

maakt. Deze tijdelijke regeling geldt voor 

destijds minderjarige slachtoffers van seksueel 

misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeg-

gezinnen wat heeft plaatsgevonden tussen 

1945 en 2012. In totaal keerde het schadefonds 

geweldsmis-drijven tot nu toe ruim 5 miljoen 

euro uit.Mensen die alsnog een claim willen 

indienen kunnen hierover contact opnemen 

met het Schadefonds Geweldsmisdrijven 

(schadefonds.nl), Slachtofferhulp Nederland 

(slachtofferhulp.nl), of bellen met de 

Hulplijn seksueel misbruik  0900 9999 001,

of op verbreekdestilte.nl.  

Project “Unbreakable” van 
lotgenotenorganisatie Revief
In november hield Revief, een organisatie voor 

en door mensen met een seksueel misbruik 

verleden, in het van Abbemuseum in Eindhoven 

een bijeenkomst in het kader van hun project 

‘Unbreakable’. Tijdens zo’n dag kunnen lotge-

noten elkaar ontmoeten en veilig delen wat 

hen is overkomen. Centraal op deze dag is de 

professionele fotoshoot waar slachtoffers van 

seksueel misbruik met een citaat van hun dader 

op de foto gaan. Dit kan zowel herkenbaar als 

onherkenbaar. Het idee hierachter is dat ze 

door zich te laten fotograferen met de woorden 

die hen zo geraakt hebben, de negatieve 

impact van deze woorden weten te overstijgen. 

Het project is ontstaan in navolging van het 

gelijknamige project van de Amerikaanse Grace 

Brown, die met het fotograferen en publiceren 

van slachtoffers met citaten van hun daders wil 

www

Zelfredzaamheid 
en weerbaarheid 
als uitgangspunt in 
ondersteuning aan 
slachtoffers
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Gastcolumn door Peter van den Wijngaard, Bureau Zedenpolitie Amsterdam-Amstelland

Een gesprek met Saskia van Boven, 
Teamleider Algemene Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland.
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Informatief gesprek of aangifte ? 
Ik merk dat er nog veel onduidelijkheid is over de gang van zaken bij bureau Zeden met 
betrekking tot aangifte doen en het informatief gesprek. Niet alleen bij de slachtoffers, 
maar ook bij de zorg.
Mensen denken, ‘ik ben bij de politie, ik doe mijn verhaal dus heb aangifte gedaan’ 
of men denkt: ‘ik vertel mijn verhaal aan de politie, nu kan ik niet meer terug’. 
Dit vraagt enige uitleg.
Eén en ander is (zoals bijna alles bij ons) vastgelegd in de Aanwijzing Zeden. Dit is een 
soort “handboek” voor de zedenrechercheur en daar moet hij of zij zich aan houden. 
Dit is een wettelijke richtlijn. In deze aanwijzing staat de verplichting, alvorens aangifte 
op te nemen, een informatief gesprek te voeren met het slachtoffer. Daarna wordt een 
bedenktijd aangeboden voor het slachtoffer om te overwegen of men aangifte wil doen 
(deze bedenktijd kan variëren van een minuut tot een paar jaar, maar is gemiddeld 2 
weken).
Daar zijn meerdere redenen voor:
- Consequenties: in hoeverre is het slachtoffer op de hoogte van de gevolgen van het 

doen van aangifte? Oftewel, beseft men wel dat het uiteindelijk tot een rechtszaak kan 
leiden? En dat het mogelijk is dat het slachtoffer daar nog eens helemaal opnieuw (op 
verzoek van bijv. de advocaat) voor een rechtszaal moet uitleggen hoe haar seksleven 
in elkaar zit. Beseft men dat de politie diverse getuigen gaat horen? En dus meer 
mensen op de hoogte raken. Een aangifte kan leiden tot een verregaande inbreuk op 
je privacy en kan een hoop teweeg brengen.

- Haalbaarheid: een slachtoffer kan er overtuigd van zijn dat Pietje de dader is, maar de 
recherche moet toch wettige bewijzen aandragen bij de rechtbank. Is dat mogelijk, 
of blijft het een 1 tegen 1 zaak? We willen het slachtoffer zeker geen gouden bergen 
beloven en het is wel zo reëel om te attenderen op de (on)mogelijkheden van het 
onderzoek en strafrechtelijke procedures. Een verkrachting binnen een relatie kan 
bijvoorbeeld moeilijk te bewijzen zijn. Het is het ene woord tegen het andere en 
forensisch bewijs is er vaak niet. 

- Valse aangifte: dit is strafbaar en we willen mensen ervan behoeden dit te doen. 
Er komen meisjes om moverende redenen zeggen dat ze aangerand of verkracht 
zijn; denk aan ongewenste zwangerschap, wraak, te laat thuis, schaamte, angst voor 
ouders, etc.. Vaak weet de rechercheur het ware verhaal wel te achterhalen en vragen 
we er nog maar even over na te denken. Het kan dan voorkomen dat het betrokken 
meisje in haar omgeving gaat verkondigen: ‘ben bij de politie geweest voor aangifte, 
maar ze doen er niks mee!’

Kortom, omdat een aangifte van een zedenmisdrijf wat meer betekent dan een diefstal 
van een fiets, is gekozen voor deze werkwijze. Nu zal, bijvoorbeeld, van een vrouw die 
op straat door een onbekende man in haar borsten wordt geknepen niet een lange 
bedenktijd worden verwacht. Zij zal, na een kort informatief gesprek, gelijk kunnen 
overgaan tot het doen van aangifte. 
Helaas is het zo dat in de genoemde Aanwijzing Zeden ook staat dat de rechercheur, 
in het informatieve gesprek, een hele waslijst met vragen MOET stellen. Dit geeft soms 
een “paarse krokodil” gevoel en kan het allemaal wat bureaucratisch overkomen. 
Het ligt een beetje aan de rechercheur hoe hij het “verpakt”. 
Verder is het handig om te weten dat:
- Men in principe bij zedenaangifte geen afschrift meekrijgt. 
- Een informatief gesprek niet ondertekend hoeft te worden, aangifte wel.
- Een informatief gesprek wordt als melding gezien.
- Iedereen, die kennis draagt van een strafbaar feit, aangifte kan doen. 
- De politie verplicht is aangifte op te nemen.
- Er na een informatief gesprek een medisch forensisch onderzoek kan worden afgeno-

men. Daar is dus nog geen aangifte voor nodig. Dit kan alleen met toestemming van 
het slachtoffer. Bij kinderen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

- Bij melding door instanties er meteen tot aangifte wordt overgegaan.

Nog vragen? Neem vooral contact op met mij!
Peter.van.den.wijngaard@politie.nl
 

laten zien hoe wijdverbreid het probleem van 

seksueel misbruik is. Voor een verslag van deze 

dag kijk op revief.nl en voor het Amerikaanse 

project kijk op: project-unbreakable.org. 

Publicaties

Het behandelen van trauma bij 
kinderen en jongeren. Hoe veerkracht 
door hechting, zelfregulatie en 
competenties versterkt kan worden. 
Blaustein, Margaret E. en Kristine M. 

Kinniburgh. 2015 uitgeverij SWP. ISBN  

9789088505157. Kosten € 89,90.

Sommige kinderen en jongeren hebben 

langdurige en vaak meerdere stressbronnen in 

een gezinssysteem ervaren. Deze toegankelijke 

en uitgebreide handleiding biedt een kader 

voor interventies bij jeugdigen en hun families 

die te maken hebben met meervoudig trauma 

en/of voortdurend trauma. Het beschrijft 

het behandelkader dat gebruik maakt van 

Hechting, Zelfregulatie en Competenties, het 

zogenaamde ARC-model. Het behandelen van 

trauma bij kinderen en jongeren bestaat uit tien 

belangrijke behandeldoelen (de ‘bouwstenen’). 

Er zal geen behandeling of methodiek 

bestaan die voor elk kind in elk gezinssysteem 

zal werken: geen enkel kind is hetzelfde, 

geen enkele familie is hetzelfde en geen 

enkele hulpverlener is hetzelfde. De hierin 

beschreven inzichten zijn toepasbaar in 

meerdere situaties. Ze zijn gebaseerd op 

onderzoek over de belangrijkste gevolgen 

van trauma en over factoren die veerkracht 

en een normale ontwikkeling bevorderen. 

Deze handleiding is geschreven voor hulpver-

leners die met kinderen werken die chronische 

traumatische stress hebben ervaren. Hieronder 

vallen individuele behandelaren, maar ook 

medewerkers van residentiële voorzieningen 

en gezinshuizen, leerkrachten, huisartsen, psy-

chologen, therapeuten en anderen. De uitgave 

heeft 45 werkbladen, hand-outs en formulieren 

om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. 

Minderjarige slachtoffers 
van seksueel misbruik in het 
strafproces. Een toetsing aan het 
internationale kinderrechtenkader. 
Hokwerda, Ytje Minke, Timo Veldman, 

Lisa de Graaf, Caroline Rueb. 

2015 Defence for Children. 

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children 

deed onderzoek naar minderjarige slachtoffers 

van seksueel misbruik in het strafproces. Zij 

stellen dat minderjarige slachtoffers van 12 jaar 

en ouder te veel als volwassenen behandeld 

worden. Door dit gebrek aan kindgerichte 

behandeling zouden hun rechten niet altijd 

gewaarborgd worden en de kans op ‘dub-

bele traumatisering’ ontstaan. Het rapport is 

online te vinden op defenceforchildren.nl.

Welkom op School. Mentormethode 
en lessen relaties en seksualiteit 
voor nieuwkomers. 
Tuk, Bram en Milleke de Neef. Pharos 2015. 

ISBN 9789075955811. Kosten € 20,-.

De vernieuwde lesmethode Welkom op School 

bestaat uit een docentenhandleiding en een 

leerlingenwerkboek. De methode is bedoeld 

voor internationale  schakelklassen en andere 

scholen in het voortgezet onderwijs met veel 

nieuwkomers. In de methode zitten lessen over 

relaties en seksualiteit, over discriminatie, kin-

derrechten en nog veel meer. De boeken staan 

vol met verwijzingen naar internetfilmpjes en 

websites. Meer informatie over deze methode 

en de gratis te downloaden mentormethode is 

te vinden op de website van Pharos: pharos.nl.

Time does not heal all wounds. 
Identifying children suffering 
from psychological trauma 
Verlinden, Eva. 2014 uitgeverij 

BOXPress. ISBN 9789088919695.

Eva Verlinden promoveerde met dit proefschrift 

in oktober 2015 aan de UvA. Centraal in haar 

onderzoek is de nadruk die zij legt op het 

erkennen van het subjectieve criterium van een 

traumatische gebeurtenis. Met name bij kin-

deren. Zij stelt dat kinderen regelmatig  te laat 

behandeld worden voor PTSS-klachten, omdat 

voor erkenning van een traumatische gebeurte-

nis er niet alleen naar de beleving van het kind 

wordt gekeken, maar ook het objectieve cri-

terium als voorwaarde wordt gesteld. Dus niet 

alleen: ‘Ervaart het kind de gebeurtenis als trau-

matisch?’ Maar ook:’Was de fysieke integriteit 

van het kind in gevaar?’ Ze onderzocht en ont-

wikkelde een methode CRIES-13 die het veel 

eenvoudiger maakt kinderen te screenen op 

PTSS-klachten. De methode is vrij verkrijgbaar 

via de website van het Kenniscentrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie: kenniscentrum-kjp.nl.

Digitaal

App in de strijd tegen 
meisjesbesnijdenis
In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen zomer 

een app gelanceerd die meisjes en jonge vrou-

wen moet helpen om vrouwelijke genitale ver-

minking te voorkomen. VGV, ook wel meisjes-

besnijdenis genoemd,  is nog altijd een wereld-

wijd voorkomend gebruik. Hoeveel meisjes in 

Nederland het risico lopen om besneden te 

worden is niet precies bekend. De Britse  app 

is ontwikkeld aan de Universiteit van Coventry 

en staat vol met informatie, korte filmpjes en 

een interactieve quiz. De app is te bekijken op: 

petals.coventry.ac.uk Voor meer informatie over 

Nederlands VGV preventiebeleid: vgv.ggd.nl.   

signalerenkanjeleren.nl 
De campagne “Signaleren Kan Je Leren” richt 

zich op de 40.000 MBO, HBO en WO studen-

ten die nu een opleiding volgen en straks in 

hun werk te maken kunnen krijgen met signalen 

van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Deze studenten van nu en hulpverleners, 

docenten en begeleiders van morgen moeten 

leren omgaan met de verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

website geeft informatie over mogelijke 

lesmaterialen over dit onderwerp en komt 

met  inspiratie en voorbeelden waar in de 

klas of collegezaal over gepraat kan worden.

Wetenswaardigheden

Meer tijd voor indienen schadeclaim 
misbruikslachtoffers jeugdzorg
Slachtoffers van de in de commissie Samson aan 

het licht gekomen misstanden in de jeugdzorg 

konden aanspraak maken op een schadever-

goeding. De tijdelijke regeling zou initieel tot 

december 2015 gelden. Deze mogelijkheid is 

nu verlengd tot eind februari 2016. In totaal 

hebben mensen nu dus drieënhalf jaar de tijd 

om een claim in te dienen. Het indienen van 

een claim is voor veel mensen een emotioneel 

zwaar proces, dat oude trauma’s weer actueel 

maakt. Deze tijdelijke regeling geldt voor 

destijds minderjarige slachtoffers van seksueel 

misbruik in jeugdzorginstellingen of pleeg-

gezinnen wat heeft plaatsgevonden tussen 

1945 en 2012. In totaal keerde het schadefonds 

geweldsmis-drijven tot nu toe ruim 5 miljoen 

euro uit.Mensen die alsnog een claim willen 

indienen kunnen hierover contact opnemen 

met het Schadefonds Geweldsmisdrijven 

(schadefonds.nl), Slachtofferhulp Nederland 

(slachtofferhulp.nl), of bellen met de 

Hulplijn seksueel misbruik  0900 9999 001,

of op verbreekdestilte.nl.  

Project “Unbreakable” van 
lotgenotenorganisatie Revief
In november hield Revief, een organisatie voor 

en door mensen met een seksueel misbruik 

verleden, in het van Abbemuseum in Eindhoven 

een bijeenkomst in het kader van hun project 

‘Unbreakable’. Tijdens zo’n dag kunnen lotge-

noten elkaar ontmoeten en veilig delen wat 

hen is overkomen. Centraal op deze dag is de 

professionele fotoshoot waar slachtoffers van 

seksueel misbruik met een citaat van hun dader 

op de foto gaan. Dit kan zowel herkenbaar als 

onherkenbaar. Het idee hierachter is dat ze 

door zich te laten fotograferen met de woorden 

die hen zo geraakt hebben, de negatieve 

impact van deze woorden weten te overstijgen. 

Het project is ontstaan in navolging van het 

gelijknamige project van de Amerikaanse Grace 

Brown, die met het fotograferen en publiceren 

van slachtoffers met citaten van hun daders wil 

www
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