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Topje van de ijsberg

Ze was al een aantal keren met dezelfde klachten geko-
men op mijn spreekuur. Pijn bij het plassen, af en toe 
buikpijn, beetje misselijk. Bij onderzoek was haar urine 
steeds dubieus positief voor een infectie. De kweek liet 
nooit een bacterie zien. Maar haar klachten kwamen toch 
echt overeen met een urineweginfectie. Ze had nu een aantal 
antibiotica kuren gehad en zat nu voor de vierde keer tegenover 
mij deze maand. Beiden waren we een beetje moedeloos. Bij het weggaan, met 
de deurkruk in haar hand, zei ze opeens: ’ik vind het vooral ook vervelend voor 
mijn man, omdat we door mijn klachten geen seks kunnen hebben, en we zijn pas 
getrouwd.’ Ik stopte met tikken, keek naar de klok. Ik liep al uit. En het was nog maar 
het begin van mijn spreekuur. Maar waarom zei ze dit? En waarom nu?
Ik keek haar aan: ‘ja dat is wel vervelend dat jullie geen seks kunnen hebben. Maar 
heb je dan altijd zoveel last dat het nooit kan?’ Ze kijkt naar haar voeten: ‘Ja de pijn 
begint eigenlijk altijd als we ‘s avonds in bed liggen.’ ‘Kijk je er tegen op?’ Vraag 
ik voorzichtig: ‘tegen de seks?’ Even zegt ze niks, dan kijkt ze op en met tranen in 
haar ogen zegt ze: ‘Ik denk niet dat ik het kan, seks. Toen ik kleiner was, was er een 
oom…..’ Ze zwijgt. Ik ook. Na een lange stilte zeg ik: ‘Toen je kleiner was, was er een 
oom?’ Ze neemt een diepe zucht: ‘als hij bij ons was kwam hij ‘s nachts soms mijn 
kamer binnen, en dan, nou ja dan deed hij me pijn.’ Ik kijk haar aan: ‘Wat vreselijk. Ja 
dan snap ik heel goed dat je tegen seks met je man op ziet. Maar wat goed dat je 
me dit vertelt.’
We spreken er nog een tijd over door en besluiten dat ze voorlopig bij mij terug-
komt om het erover te hebben, aangezien de wachttijd voor therapie uit het basis-
pakket vele maanden is. Als ze weg is, bedenk ik hoeveel nutteloze antibiotica ik heb 
voorgeschreven omdat ik hier niet eerder aan gedacht had. En dat terwijl ik me nog 
wel in dit onderwerp verdiep! 
Twee jaar geleden heb ik mijn baan als tropenarts in de jungle van Papua Nieuw 
Guinea verruild voor het huisartsenvak in Amsterdam Noord. Nogal een overgang, 
maar op het gebied van seksueel geweld waren tot mijn ontzetting heel wat 
overeenkomsten. In de achterstandswijk waar ik nu werk, is het aantal vrouwen 
dat seksueel geweld heeft meegemaakt schrikbarend hoog. En dat is alleen nog 
maar het deel van de patiënten waarvan we het weten, aangezien uit onderzoek 
vermoed wordt dat huisartsen helaas maar het topje van de ijsberg van dit probleem 
in hun praktijk te weten komen en ondersteuning of behandeling kunnen inzetten. 
Naar mijn mening een veel te klein topje. Maar het is ontzettend moeilijk om in 
10 minuten de verborgen boodschappen van mensen te ontdekken en de juiste 
vragen te stellen. Maar het moet beter. Daarom is er veel meer aandacht en scholing 
nodig voor huisartsen over dit onderwerp. Voor suikerziekte en hoge bloeddruk zijn 
gigantische programma’s opgezet met grote budgets. Waarom nog niet voor dit 
onderwerp? 

digitale versie van het jaarverslag 2017 is te 

vinden op de website van SSGA, een papieren 

versie kan worden opgevraagd per mail. 

InZicht 2 keer per jaar ontvangen?
Wij versturen deze nieuwsbrief 2 keer per 

jaar aan al onze contactpersonen. Wil je 

InZicht niet meer ontvangen? Stuur dan een 

e-mail naar ssga@ggd.amsterdam.nl. Mailen 

kan natuurlijk ook als je de nieuwsbrief juist 

wel, of liever digitaal wilt ontvangen. Wij 

gebruiken jouw persoonsgegevens enkel 

voor het versturen van uitgaven en uitnodi-

gingen, niet voor commerciële doeleinden 

en we geven ze niet door aan derden.

 

Publicaties
Praktijkboek psychotrauma
Ankie Driessen & Willie Langeland 

red. ISBN: 9789088507373. 

Uitgeverij SWP Amsterdam, € 27,50.

Dit overzichtswerk is geschreven voor 

allerhande hulpverleners, al dan niet in 

opleiding die (gaan) werken met mensen 

met trauma’s. Het biedt op korte en bondige 

wijze een overzicht van meerdere aspecten 

van psychotrauma. De verschillende experts, 

die een hoofdstuk hebben bijgedragen, 

behandelen zowel enkelvoudig, meervoudig 

als complex trauma bij kinderen, adolescenten 

en volwassenen. Actuele thema’s zoals de 

economische gevolgen van traumatisering en 

trauma en vluchtelingen worden besproken. 

De aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en 

ideeën is het pluspunt van dit boek. Zo wordt 

er uitgebreid aandacht besteed aan ervarings-

deskundigheid. Redacteur Ankie Driessen 

is zelf ervaringsdeskundige en journalist.

Verlamd van angst. 
Herstellen na seksueel misbruik
Agnes van Minnen. ISBN: 9789024408979. 

Boom uitgevers Amsterdam, € 22,95.

Dit boek is een must-read of eigenlijk must-

have voor iedereen die begeleiding geeft 

aan slachtoffers van seksueel geweld. Want 

hoewel dit boek ook voor de professional 

interessant is, is het vooral geschreven voor 

mensen die zelf (net) iets meegemaakt 

hebben. Aanschaffen, lezen en uitlenen dus!

Agnes van Minnen neemt in het eerste deel 

van het boek uitgebreid een hele serie van 

overlevingsreacties door. Zij gaat daarin 

verder dan enkel vechten of vluchten. Ze 

vertelt bijvoorbeeld waarom zwijgen, of de 

pleger gehoorzamen door je uit te kleden 

of hem zelfs complimentjes te geven, 

adequate overlevingsreacties kunnen zijn. 

Dat maakt dit boek uitermate geschikt 

(als psycho-educatie) voor slachtoffers 

die kampen met schuldgevoelens en zich 

afvragen of hun reactie tijdens en na een 

incident wel ‘normaal’ of verstandig was. 

Het tweede deel van het boek behandelt de 

overlevingsreacties nadat het geweld gestopt 

is en hoe het mogelijk is om weer te herstellen. 

Hoewel het tweede deel soms een beetje 

repetitief kan zijn, geeft van Minnen ook hier 

weer een schat aan informatie over verstoorde 

verwerking, PTSS en traumabehandeling. 

Ze geeft ook tips bijvoorbeeld over het 

(opnieuw) ontdekken van plezierige seksualiteit, 

of het afleren van veiligheidsgedrag van 

mensen die té alert of voorzichtig zijn.

Verlamd van angst ontkracht mythes, gebruikt 

aansprekende voorbeelden en vat recent 

onderzoek kort en begrijpelijk samen. 

Behandeling van traumage-
relateerde dissociatie
Kathy Steele, Suzette Boon en Onno 

van der Hart. ISBN: 9789463160353. 

Uitgeverij Mens! € 55,00.

Met dit uitgebreide en zeer gedegen uitge-

werkte boek maken de auteurs hun kennis 

over het behandelen van cliënten met een 

traumagerelateerde dissociatieve stoornis toe-

gankelijk voor een brede groep therapeuten.

Dit boek bespreekt het verschijnsel dissoci-

atie als vorm van non-realisatie. Het bevat 

hoofdstukken over het diagnosticeren van 

dissociatieve stoornissen, prognose, casusfor-

mulering, behandelplan en behandelingsfasen 

en -doelen, op basis van methoden waarvan 

is bewezen dat ze het doeltreffendst zijn. De 

therapeutische relatie en essentiële interventies 

binnen die relatie vormen de ruggengraat van 

de behandeling. Als zodanig richt dit boek zich 

daarom niet alleen op de meest praktische en 

theoretisch onderbouwde interventies (wat te 

doen en wat te zeggen), maar beklemtoont ook 

het belang van samenwerken en samenzijn met 

de cliënt. Het beschrijft innovatieve, compas-

sievolle behandelmethoden die gebaseerd 

zijn op de samenwerking tussen cliënt en 

therapeut en die geschraagd worden door 

de nieuwste onderzoeken op het gebied van 

gehechtheid en evolutionaire psychologie.

Film: Audry & Daisy
In de documentaire Audry & Daisy komen 

jonge meiden aan het woord die het 

slachtoffer zijn geworden van aanranding of 

verkrachting. Wat in beeld wordt gebracht is 

het langslepende en complexe strafrechtproces 

daarna, de psychische druk die de meisjes 

ervaren, de keiharde veroordelingen die 

geuit worden via social media en wat het 

voor effect dit heeft op hun gezinsleven. De 

documentaire is ingrijpend en soms zelfs 

schokkend te noemen als je hoort hoe een 

plaatselijke sheriff (de meiden zijn Amerikaans) 

naar seksueel geweld kijkt. De documentaire 

Audry & Daisy is te bekijken op Netflix.

Websites
lotgenotenseksueelgeweld.nl 
Het kan soms zo fijn zijn om herkenning te 

vinden bij anderen; om mensen te spreken die 

aan een half woord genoeg hebben, omdat 

ze hetzelfde hebben meegemaakt. En soms 

is het ook heel fijn om dit anoniem te kunnen 

doen. Lotgenoten Seksueel Geweld (LGS) is 

een online platform voor en door lotgenoten. 

Zij vinden het belangrijk om te laten weten 

dat dit platform ook voor mannen is, want 

ook jongens en mannen kunnen behoefte 

hebben aan steun en contact en voor hen is 

lotgenotencontact vaak nog lastiger te vinden.

Wetenswaardigheden
Verlenging verjaringstermijn kindermis-
handeling en maatregel wraakporno
Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen 

langer de tijd om de dader aan te geven. Ook 

gaat de maximumstraf voor kindermishandeling 

omhoog. Dat staat in een voorstel van minister 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De 

minister wil de verjaringstermijn voor kinder-

mishandeling in laten gaan op de dag dat het 

kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn 

in op de dag dat de mishandeling is gepleegd. 

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken 

om een ander schade toe te brengen, moeten 

tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, 

vindt de minister. Die maatregel is tevens 

bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, 

zoals al in het regeerakkoord is afgesproken. 

De voorstellen worden nu voor advies 

voorgelegd aan onder meer het Openbaar 

Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Training ‘Handelen bij (een 
vermoeden van) seksueel misbruik’
‘Ik vind het nog steeds een spannend 

onderwerp, maar weet nu dat ik erover kan en 

mag praten.’ Dit zei een van de cursisten die 

vorig jaar de TMT-training ‘Handelen bij (een 

vermoeden van) seksueel misbruik’ volgde. 

Deze training is 8 jaar geleden ontwik-

keld in samenwerking met GGZ inGeest 

en het AMK (voorloper Veilig thuis). Het 

signaleren en bespreekbaar maken van 

vermoedens blijft namelijk een ingewikkeld 

aandachtspunt voor veel hulpverleners. Het 

scholingsprogramma is daarom gericht op 

het leren omgaan met (vermoedens van) 

seksueel misbruik en gedragsproblemen als 

gevolg hiervan. Ook dit jaar is de 5-dagdelen 

durende training weer volledig volgeboekt 

en worden medewerkers van Spirit, Altra 

Ouderschap Blijft en de Opvoedpoli getraind. 

Het Twee- of meersporenteam (TMT), het 

stedelijk multidisciplinair expertiseteam dat 

door SSGA gefaciliteerd wordt, gaf in 2017 

advies in 20 casussen waar een vermoeden 

bestond van seksueel misbruik in een afhanke-

lijkheidsrelatie. Meer weten over het TMT? Een 

Ouderen met een 
misbruikverleden
‘Je moest niet gaan zeuren over 
een slechte jeugd. 
Alles verbleekte bij de oorlog.’

InZicht
juli 2018
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali,
Vera Schüller

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
T: 020 555 5227
E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Nelleke Nicolai, gepensioneerd psychiater-psychotherapeut

Gastcolumn Iris de Ridder, tropenarts en huisarts in opleiding
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u gestraft thuis?’ Toen merkte ik dat ook 
oude mannen vaak ervaringen hadden 
met seksueel misbruik. 
Of hier standaard naar gevraagd wordt, 
wisselt per plek. Er zijn plekken waar bij 
elke intake gevraagd wordt of iemand 
iets naars heeft meegemaakt en er zijn 
plekken waar dat niet gebeurd, omdat 
er niet aan gedacht wordt of omdat het 
geen beleid is. Als iemand psychotisch 
binnen komt in een verpleegtehuis vraag 
je daar niet makkelijk naar en wordt het 
vergeten. Ook als het later wat rustiger is.

Waarom vind je het belangrijk om het 
te vragen?
Het heeft consequenties voor de aanpak, 
niet alleen voor een eventuele behan-
deling, maar ook voor de verpleging. 
Bijvoorbeeld bij mensen die heel schrik-
kerig zijn, die het niet kunnen verdragen 
om aangeraakt te worden met wassen 
bijvoorbeeld. Dat geeft in een verpleeg-
tehuis natuurlijk problemen. Dan is het 
prettig als je weet dat het te maken heeft 
met iets wat vroeger gebeurd is. Dan kan 
je daar rekening mee houden. 

Wat hebben mensen na jaren zwijgen 
nu nodig?
In ieder geval iemand die naar ze luistert 
en geen oordeel velt. Dat is enorm be-
langrijk. Mijn ervaring is dat ze het vaak in 
het verleden wel eens aan iemand verteld 
hebben, maar toen geen goede reactie 
kregen. Er werd gevraagd: ‘ben je daar 
nu nog mee bezig?’ Of, ‘het is al zo lang 
geleden, dat moet je nu toch vergeten 
zijn.’ Dan houdt het op.
Deze mensen verdienen het om serieus 
te worden genomen. Dit geldt natuurlijk 
voor slachtoffers van alle leeftijden. Ik 
behandelde oudere cliënten dan ook 
op precies dezelfde manier. Waarbij ik 
natuurlijk wel rekening hield met het 
veranderende perspectief. 
Ik vind het nooit te laat voor traumabe-
handeling. Daar werd vroeger misschien 
anders over gedacht. Maar stel dat je 
nog 15 gezonde jaren kunt hebben? Ik 
moet er niet aan denken om dan nog al 

Waarom maak jij je hier hard voor?
Ik werk tegenwoordig vooral als super-
visor, maar heb veertig jaar ervaring met 
het behandelen van psychotrauma’s. 
Vanuit de vrouwenhulpverlening ben ik 
vanaf de jaren ‘70 betrokken geweest bij 
vrouwen die seksueel geweld of misbruik 
hadden ondergaan. Het is een onderwerp 
waar ik mijn hele werkende leven mee be-
zig ben geweest. Nu mijn eigen generatie 
ouder wordt en er steeds meer ouderen 
komen vind ik het belangrijk om ook hen 
niet te vergeten. 
Sommige mensen hebben hun leven lang 
gezwegen, maar willen nu graag spreken. 
#MeToo heeft ongelofelijk veel losge-
maakt. Er is eindelijk een klimaat waarin je 
je mond kan opendoen. Heel veel oudere 
vrouwen, maar ook mannen, denken: nu 
kan het, nu kan ik er misschien iets over 
vertellen.

Waarom hebben deze mensen zolang 
gezwegen, denk je?
Mensen die net als ik, zeventig of nog 
wat ouder zijn, zijn allemaal opgegroeid 
in de wederopbouwtijd. Dit was de tijd na 
de oorlog en alle energie moest besteed 
worden aan de wederopbouw van het 
land. Je moest niet gaan zeuren over een 
slechte jeugd. Alles verbleekte bij de 
oorlog. 
Er was in de jaren ‘50 ook een heel 
andere kijk op seksueel geweld, misbruik 
en incest. Als je misbruikt was dan had 
je daar waarschijnlijk zelf aanleiding toe 
gegeven. Pas sinds een jaar of veertig 
is dit gaan schuiven. Nu vinden we dat 
seksueel misbruik gaat over verraad van 
een kind. In mijn lagere schooltijd was er 
een meisje bij ons in de buurt waarvan 
bekend was dat zij met haar vader naar 
bed ging. Iedereen wist er van. Zij had 
hem verleid, -zo zeiden ze- want hij moest 
haar rug wassen in bad, dus was het 
logisch dat hij haar misbruikte. Zo werd er 
toen gesproken. In zo’n klimaat opgroei-
en betekent wel dat je je mond houdt en 
er voor waakt om er iets over te zeggen. 
Je wist dondersgoed dat als je je mond 
opentrok dat je kwetsbaar was.

Kunnen ouderen er nu wel over 
spreken?
We leven in een maatschappij die heel 
erg gericht is op persoonlijk succes. Het 
idee is: als je faalt, is dat ook persoonlijk 
falen. Dat betekent dat als je een nare 
jeugd hebt gehad, je daar niet gemak-
kelijk over kan praten. Maar wanneer 
je ouder wordt krijg je een ander per-
spectief op het leven. Je gaat de balans 
opmaken en terugkijken. Herinneringen 
aan vroeger worden steeds belangrijker. 
Dat geldt dus ook voor de nare herinne-
ringen. Mensen proberen misschien wel 
te vergeten, maar dat lukt steeds slechter 
als je ouder wordt. Je afweer wordt min-
der sterk. Er zijn mensen die het gevoel 
hebben dat ze hun hele leven in een staat 
van angst geleefd hebben. Ze hebben net 
gedaan of ze het niet voelden. Ze moes-
ten zich erover heen zetten. En nu willen 
ze er eindelijk over nadenken waarom ze 
zo bang waren. 

Hoe denk je dat het mensen gelukt is 
om op een bepaalde manier goed te 
overleven?
Een van de kenmerken van een trauma 
is een splijting in je bewustzijn. Een deel 
van je bewustzijn blijft in de traumatische 
herinnering hangen, maar er is ook een 
deel dat de boel weer bij elkaar pakt en 
overgaat tot de orde van de dag. Als je 
niet te sterk getraumatiseerd bent, kan 
je dit lang volhouden. Maar het wordt 
moeilijker als je ouder wordt. Herinne-
ringen worden sterker. Met de leeftijd 
gaat de frontale cortex, dat is het voorste 
gedeelte van je brein, minder goed 
functioneren. Dit zorgt ervoor dat oude 
gevoelens en herinneringen meer naar 
boven komen. Je kindertijd achterhaalt je 
uiteindelijk.

Moet er bij de GGZ of in een verpleeg-
huis standaard naar misbruikervaringen 
gevraagd worden?
Ik heb in de psychiatrie gewerkt en vroeg 
het aan iedereen die binnen kwam: ’is er 
ooit iets gebeurd in uw leven wat u niet 
wilde op seksueel gebied en hoe werd 

die jaren met angsten of een depressieve 
stoornis rond te lopen, terwijl dit mis-
schien helemaal niet nodig is.

“ Wanneer je ouder wordt krijg je een ander perspectief op het leven.” “  Je kindertijd achterhaalt je uiteindelijk.”

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 

Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Jaarcijfers 2017 
De jaarcijfers CSG Amsterdam-Amstel-
land 2017 staan online. In 2017, het 
tweede jaar dat het CSG in deze regio 
operationeel is, weten steeds meer 
slachtoffers en verwijzers de weg naar 
het CSG te vinden. In 2017 zijn er 269 
registreerde gesprekken naar de telefoni-
sche frontoffice geweest. Een stijging van 
29% ten opzichte van de 209 gesprekken 
in 2016. De bellers waren voornamelijk 
slachtoffers en professionals. 
In totaal zijn er 160 acute slachtoffers bin-
nengekomen via de telefonische frontof-
fice en via de politie. Zij kregen een case-
manager toegewezen. Voor volwassenen 
zijn dit forensisch verpleegkundigen van 
de GGD, minderjarigen worden in contact 
gebracht met een casemanager van de 
Bascule. De casemanagers zien er op 
toe dat alle slachtoffers de forensische, 
medische, psychosociale en juridische 
ondersteuning krijgen die ze nodig heb-
ben. In 2017 was het jongste slachtoffer 7 
jaar en het oudste 61. De grootste groep 
slachtoffers was tussen de 16 en 23 jaar 
oud. Meer weten? Kijk op: op de GGD-
website onder seksueel geweld.

Loïs zamelt geld in voor het CSG
Eind maart organiseerde Loïs Rijgers-
berg (21) een expositieavond in de Volta 
Amsterdam. Met de verkoop van haar 
schilderijen en een avond vol muziek en 
spoken word optredens wilde zij geld 
inzamelen voor het CSG. 
Dit doel heeft zij niet zomaar gekozen. 
Loïs is uit een diep dal geklommen. Twee 
jaar geleden veranderde een afspraak 
met iemand van wie ze dacht dat hij 
een vriend was in een nachtmerrie. Het 
duurde lang voordat ze durfde te spreken 
over haar ervaring. Ze werd depressief en 
stopte met school. Uiteindelijk heeft ze 
het toch verteld en is in therapie gegaan. 
Inmiddels is ze gestart met een opleiding 

verpleegkunde en gaat het een stuk 
beter met haar. Nu is ze strijdbaar en wil 
zich inzetten om ervoor te zorgen dat an-
dere jongeren direct hulp kunnen krijgen 
na een verkrachting of aanranding. Dit 
leverde haar zelfs een nominatie voor de 
Young Impact Awards op, een prijs die 
wordt uitgereikt aan jonge mensen die 
verschil weten te maken.

De expositieavond, Hedendaagse Kari-
katuren genaamd, was een groot succes. 
Er waren veel jonge bezoekers en Loïs 
verkocht al haar schilderijen. Dit bracht 
maar liefst € 1.176,85 op. Netwerkco-
ordinator Vera Schüller nam het bedrag 
namens het CSG met veel blijdschap en 
trots in ontvangst. Het geld zal besteed 
worden aan promotiemiddelen die de 
bekendheid van het CSG onder jongeren 
moet vergroten. Deze zullen samen met 
Loïs bedacht en ontworpen worden. 

Engelstalige website en 
Engelstalige folders beschikbaar
Ook toeristen, expats, buitenlandse 
studenten en migranten kunnen te maken 
krijgen met een ongewenste seksuele 
ervaring. Zij konden altijd al in het Engels 
bijgestaan worden, maar nu zijn ook de 
website en de folders vertaald. Zo wordt 
het CSG nog toegankelijker voor deze 
groepen. De officiële Engelse naam van 
het CSG? Sexual Assault Center. 
Mocht je een stapel folders willen, zodat 
je ze neer kan leggen bij jouw organi-
satie? Stuur een mailtje naar csg@ggd.
amsterdam.nl. Dat mag zowel in het 
Nederlands als het Engels natuurlijk…Een vergeten groep noemt Nelleke Nicolai, gepensioneerd psychiater-

psychotherapeut, de ouderen die worstelen met hun misbruikverleden. 
Herinneringen aan gebeurtenissen van vijftig, zestig of zeventig jaar 
geleden kunnen nog steeds veel pijn doen. Hier moet meer begrip en 
aandacht voor zijn vindt Nelleke. Traumabehandeling is nog goed mogelijk, 
ook voor een ervaring van zestig jaar geleden.

Een gedachtewisseling met de politie en de gemeentelijke afdelingen 
Openbare Orde en Veiligheid, en Onderwijs, Jeugd en Zorg leidde 
tot het besluit om de krachten van het Steunpunt Seksueel Geweld 
en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) te 
bundelen onder andere door de functie van netwerkcoördinator CSG 
onder te brengen bij SSGA, vandaar dat vanaf heden een update CSG is 
opgenomen in deze nieuwsbrief.
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u gestraft thuis?’ Toen merkte ik dat ook 
oude mannen vaak ervaringen hadden 
met seksueel misbruik. 
Of hier standaard naar gevraagd wordt, 
wisselt per plek. Er zijn plekken waar bij 
elke intake gevraagd wordt of iemand 
iets naars heeft meegemaakt en er zijn 
plekken waar dat niet gebeurd, omdat 
er niet aan gedacht wordt of omdat het 
geen beleid is. Als iemand psychotisch 
binnen komt in een verpleegtehuis vraag 
je daar niet makkelijk naar en wordt het 
vergeten. Ook als het later wat rustiger is.

Waarom vind je het belangrijk om het 
te vragen?
Het heeft consequenties voor de aanpak, 
niet alleen voor een eventuele behan-
deling, maar ook voor de verpleging. 
Bijvoorbeeld bij mensen die heel schrik-
kerig zijn, die het niet kunnen verdragen 
om aangeraakt te worden met wassen 
bijvoorbeeld. Dat geeft in een verpleeg-
tehuis natuurlijk problemen. Dan is het 
prettig als je weet dat het te maken heeft 
met iets wat vroeger gebeurd is. Dan kan 
je daar rekening mee houden. 

Wat hebben mensen na jaren zwijgen 
nu nodig?
In ieder geval iemand die naar ze luistert 
en geen oordeel velt. Dat is enorm be-
langrijk. Mijn ervaring is dat ze het vaak in 
het verleden wel eens aan iemand verteld 
hebben, maar toen geen goede reactie 
kregen. Er werd gevraagd: ‘ben je daar 
nu nog mee bezig?’ Of, ‘het is al zo lang 
geleden, dat moet je nu toch vergeten 
zijn.’ Dan houdt het op.
Deze mensen verdienen het om serieus 
te worden genomen. Dit geldt natuurlijk 
voor slachtoffers van alle leeftijden. Ik 
behandelde oudere cliënten dan ook 
op precies dezelfde manier. Waarbij ik 
natuurlijk wel rekening hield met het 
veranderende perspectief. 
Ik vind het nooit te laat voor traumabe-
handeling. Daar werd vroeger misschien 
anders over gedacht. Maar stel dat je 
nog 15 gezonde jaren kunt hebben? Ik 
moet er niet aan denken om dan nog al 

Waarom maak jij je hier hard voor?
Ik werk tegenwoordig vooral als super-
visor, maar heb veertig jaar ervaring met 
het behandelen van psychotrauma’s. 
Vanuit de vrouwenhulpverlening ben ik 
vanaf de jaren ‘70 betrokken geweest bij 
vrouwen die seksueel geweld of misbruik 
hadden ondergaan. Het is een onderwerp 
waar ik mijn hele werkende leven mee be-
zig ben geweest. Nu mijn eigen generatie 
ouder wordt en er steeds meer ouderen 
komen vind ik het belangrijk om ook hen 
niet te vergeten. 
Sommige mensen hebben hun leven lang 
gezwegen, maar willen nu graag spreken. 
#MeToo heeft ongelofelijk veel losge-
maakt. Er is eindelijk een klimaat waarin je 
je mond kan opendoen. Heel veel oudere 
vrouwen, maar ook mannen, denken: nu 
kan het, nu kan ik er misschien iets over 
vertellen.

Waarom hebben deze mensen zolang 
gezwegen, denk je?
Mensen die net als ik, zeventig of nog 
wat ouder zijn, zijn allemaal opgegroeid 
in de wederopbouwtijd. Dit was de tijd na 
de oorlog en alle energie moest besteed 
worden aan de wederopbouw van het 
land. Je moest niet gaan zeuren over een 
slechte jeugd. Alles verbleekte bij de 
oorlog. 
Er was in de jaren ‘50 ook een heel 
andere kijk op seksueel geweld, misbruik 
en incest. Als je misbruikt was dan had 
je daar waarschijnlijk zelf aanleiding toe 
gegeven. Pas sinds een jaar of veertig 
is dit gaan schuiven. Nu vinden we dat 
seksueel misbruik gaat over verraad van 
een kind. In mijn lagere schooltijd was er 
een meisje bij ons in de buurt waarvan 
bekend was dat zij met haar vader naar 
bed ging. Iedereen wist er van. Zij had 
hem verleid, -zo zeiden ze- want hij moest 
haar rug wassen in bad, dus was het 
logisch dat hij haar misbruikte. Zo werd er 
toen gesproken. In zo’n klimaat opgroei-
en betekent wel dat je je mond houdt en 
er voor waakt om er iets over te zeggen. 
Je wist dondersgoed dat als je je mond 
opentrok dat je kwetsbaar was.

Kunnen ouderen er nu wel over 
spreken?
We leven in een maatschappij die heel 
erg gericht is op persoonlijk succes. Het 
idee is: als je faalt, is dat ook persoonlijk 
falen. Dat betekent dat als je een nare 
jeugd hebt gehad, je daar niet gemak-
kelijk over kan praten. Maar wanneer 
je ouder wordt krijg je een ander per-
spectief op het leven. Je gaat de balans 
opmaken en terugkijken. Herinneringen 
aan vroeger worden steeds belangrijker. 
Dat geldt dus ook voor de nare herinne-
ringen. Mensen proberen misschien wel 
te vergeten, maar dat lukt steeds slechter 
als je ouder wordt. Je afweer wordt min-
der sterk. Er zijn mensen die het gevoel 
hebben dat ze hun hele leven in een staat 
van angst geleefd hebben. Ze hebben net 
gedaan of ze het niet voelden. Ze moes-
ten zich erover heen zetten. En nu willen 
ze er eindelijk over nadenken waarom ze 
zo bang waren. 

Hoe denk je dat het mensen gelukt is 
om op een bepaalde manier goed te 
overleven?
Een van de kenmerken van een trauma 
is een splijting in je bewustzijn. Een deel 
van je bewustzijn blijft in de traumatische 
herinnering hangen, maar er is ook een 
deel dat de boel weer bij elkaar pakt en 
overgaat tot de orde van de dag. Als je 
niet te sterk getraumatiseerd bent, kan 
je dit lang volhouden. Maar het wordt 
moeilijker als je ouder wordt. Herinne-
ringen worden sterker. Met de leeftijd 
gaat de frontale cortex, dat is het voorste 
gedeelte van je brein, minder goed 
functioneren. Dit zorgt ervoor dat oude 
gevoelens en herinneringen meer naar 
boven komen. Je kindertijd achterhaalt je 
uiteindelijk.

Moet er bij de GGZ of in een verpleeg-
huis standaard naar misbruikervaringen 
gevraagd worden?
Ik heb in de psychiatrie gewerkt en vroeg 
het aan iedereen die binnen kwam: ’is er 
ooit iets gebeurd in uw leven wat u niet 
wilde op seksueel gebied en hoe werd 

die jaren met angsten of een depressieve 
stoornis rond te lopen, terwijl dit mis-
schien helemaal niet nodig is.

“ Wanneer je ouder wordt krijg je een ander perspectief op het leven.” “  Je kindertijd achterhaalt je uiteindelijk.”

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 

Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Jaarcijfers 2017 
De jaarcijfers CSG Amsterdam-Amstel-
land 2017 staan online. In 2017, het 
tweede jaar dat het CSG in deze regio 
operationeel is, weten steeds meer 
slachtoffers en verwijzers de weg naar 
het CSG te vinden. In 2017 zijn er 269 
registreerde gesprekken naar de telefoni-
sche frontoffice geweest. Een stijging van 
29% ten opzichte van de 209 gesprekken 
in 2016. De bellers waren voornamelijk 
slachtoffers en professionals. 
In totaal zijn er 160 acute slachtoffers bin-
nengekomen via de telefonische frontof-
fice en via de politie. Zij kregen een case-
manager toegewezen. Voor volwassenen 
zijn dit forensisch verpleegkundigen van 
de GGD, minderjarigen worden in contact 
gebracht met een casemanager van de 
Bascule. De casemanagers zien er op 
toe dat alle slachtoffers de forensische, 
medische, psychosociale en juridische 
ondersteuning krijgen die ze nodig heb-
ben. In 2017 was het jongste slachtoffer 7 
jaar en het oudste 61. De grootste groep 
slachtoffers was tussen de 16 en 23 jaar 
oud. Meer weten? Kijk op: op de GGD-
website onder seksueel geweld.

Loïs zamelt geld in voor het CSG
Eind maart organiseerde Loïs Rijgers-
berg (21) een expositieavond in de Volta 
Amsterdam. Met de verkoop van haar 
schilderijen en een avond vol muziek en 
spoken word optredens wilde zij geld 
inzamelen voor het CSG. 
Dit doel heeft zij niet zomaar gekozen. 
Loïs is uit een diep dal geklommen. Twee 
jaar geleden veranderde een afspraak 
met iemand van wie ze dacht dat hij 
een vriend was in een nachtmerrie. Het 
duurde lang voordat ze durfde te spreken 
over haar ervaring. Ze werd depressief en 
stopte met school. Uiteindelijk heeft ze 
het toch verteld en is in therapie gegaan. 
Inmiddels is ze gestart met een opleiding 

verpleegkunde en gaat het een stuk 
beter met haar. Nu is ze strijdbaar en wil 
zich inzetten om ervoor te zorgen dat an-
dere jongeren direct hulp kunnen krijgen 
na een verkrachting of aanranding. Dit 
leverde haar zelfs een nominatie voor de 
Young Impact Awards op, een prijs die 
wordt uitgereikt aan jonge mensen die 
verschil weten te maken.

De expositieavond, Hedendaagse Kari-
katuren genaamd, was een groot succes. 
Er waren veel jonge bezoekers en Loïs 
verkocht al haar schilderijen. Dit bracht 
maar liefst € 1.176,85 op. Netwerkco-
ordinator Vera Schüller nam het bedrag 
namens het CSG met veel blijdschap en 
trots in ontvangst. Het geld zal besteed 
worden aan promotiemiddelen die de 
bekendheid van het CSG onder jongeren 
moet vergroten. Deze zullen samen met 
Loïs bedacht en ontworpen worden. 

Engelstalige website en 
Engelstalige folders beschikbaar
Ook toeristen, expats, buitenlandse 
studenten en migranten kunnen te maken 
krijgen met een ongewenste seksuele 
ervaring. Zij konden altijd al in het Engels 
bijgestaan worden, maar nu zijn ook de 
website en de folders vertaald. Zo wordt 
het CSG nog toegankelijker voor deze 
groepen. De officiële Engelse naam van 
het CSG? Sexual Assault Center. 
Mocht je een stapel folders willen, zodat 
je ze neer kan leggen bij jouw organi-
satie? Stuur een mailtje naar csg@ggd.
amsterdam.nl. Dat mag zowel in het 
Nederlands als het Engels natuurlijk…Een vergeten groep noemt Nelleke Nicolai, gepensioneerd psychiater-

psychotherapeut, de ouderen die worstelen met hun misbruikverleden. 
Herinneringen aan gebeurtenissen van vijftig, zestig of zeventig jaar 
geleden kunnen nog steeds veel pijn doen. Hier moet meer begrip en 
aandacht voor zijn vindt Nelleke. Traumabehandeling is nog goed mogelijk, 
ook voor een ervaring van zestig jaar geleden.

Een gedachtewisseling met de politie en de gemeentelijke afdelingen 
Openbare Orde en Veiligheid, en Onderwijs, Jeugd en Zorg leidde 
tot het besluit om de krachten van het Steunpunt Seksueel Geweld 
en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) te 
bundelen onder andere door de functie van netwerkcoördinator CSG 
onder te brengen bij SSGA, vandaar dat vanaf heden een update CSG is 
opgenomen in deze nieuwsbrief.
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u gestraft thuis?’ Toen merkte ik dat ook 
oude mannen vaak ervaringen hadden 
met seksueel misbruik. 
Of hier standaard naar gevraagd wordt, 
wisselt per plek. Er zijn plekken waar bij 
elke intake gevraagd wordt of iemand 
iets naars heeft meegemaakt en er zijn 
plekken waar dat niet gebeurd, omdat 
er niet aan gedacht wordt of omdat het 
geen beleid is. Als iemand psychotisch 
binnen komt in een verpleegtehuis vraag 
je daar niet makkelijk naar en wordt het 
vergeten. Ook als het later wat rustiger is.

Waarom vind je het belangrijk om het 
te vragen?
Het heeft consequenties voor de aanpak, 
niet alleen voor een eventuele behan-
deling, maar ook voor de verpleging. 
Bijvoorbeeld bij mensen die heel schrik-
kerig zijn, die het niet kunnen verdragen 
om aangeraakt te worden met wassen 
bijvoorbeeld. Dat geeft in een verpleeg-
tehuis natuurlijk problemen. Dan is het 
prettig als je weet dat het te maken heeft 
met iets wat vroeger gebeurd is. Dan kan 
je daar rekening mee houden. 

Wat hebben mensen na jaren zwijgen 
nu nodig?
In ieder geval iemand die naar ze luistert 
en geen oordeel velt. Dat is enorm be-
langrijk. Mijn ervaring is dat ze het vaak in 
het verleden wel eens aan iemand verteld 
hebben, maar toen geen goede reactie 
kregen. Er werd gevraagd: ‘ben je daar 
nu nog mee bezig?’ Of, ‘het is al zo lang 
geleden, dat moet je nu toch vergeten 
zijn.’ Dan houdt het op.
Deze mensen verdienen het om serieus 
te worden genomen. Dit geldt natuurlijk 
voor slachtoffers van alle leeftijden. Ik 
behandelde oudere cliënten dan ook 
op precies dezelfde manier. Waarbij ik 
natuurlijk wel rekening hield met het 
veranderende perspectief. 
Ik vind het nooit te laat voor traumabe-
handeling. Daar werd vroeger misschien 
anders over gedacht. Maar stel dat je 
nog 15 gezonde jaren kunt hebben? Ik 
moet er niet aan denken om dan nog al 

Waarom maak jij je hier hard voor?
Ik werk tegenwoordig vooral als super-
visor, maar heb veertig jaar ervaring met 
het behandelen van psychotrauma’s. 
Vanuit de vrouwenhulpverlening ben ik 
vanaf de jaren ‘70 betrokken geweest bij 
vrouwen die seksueel geweld of misbruik 
hadden ondergaan. Het is een onderwerp 
waar ik mijn hele werkende leven mee be-
zig ben geweest. Nu mijn eigen generatie 
ouder wordt en er steeds meer ouderen 
komen vind ik het belangrijk om ook hen 
niet te vergeten. 
Sommige mensen hebben hun leven lang 
gezwegen, maar willen nu graag spreken. 
#MeToo heeft ongelofelijk veel losge-
maakt. Er is eindelijk een klimaat waarin je 
je mond kan opendoen. Heel veel oudere 
vrouwen, maar ook mannen, denken: nu 
kan het, nu kan ik er misschien iets over 
vertellen.

Waarom hebben deze mensen zolang 
gezwegen, denk je?
Mensen die net als ik, zeventig of nog 
wat ouder zijn, zijn allemaal opgegroeid 
in de wederopbouwtijd. Dit was de tijd na 
de oorlog en alle energie moest besteed 
worden aan de wederopbouw van het 
land. Je moest niet gaan zeuren over een 
slechte jeugd. Alles verbleekte bij de 
oorlog. 
Er was in de jaren ‘50 ook een heel 
andere kijk op seksueel geweld, misbruik 
en incest. Als je misbruikt was dan had 
je daar waarschijnlijk zelf aanleiding toe 
gegeven. Pas sinds een jaar of veertig 
is dit gaan schuiven. Nu vinden we dat 
seksueel misbruik gaat over verraad van 
een kind. In mijn lagere schooltijd was er 
een meisje bij ons in de buurt waarvan 
bekend was dat zij met haar vader naar 
bed ging. Iedereen wist er van. Zij had 
hem verleid, -zo zeiden ze- want hij moest 
haar rug wassen in bad, dus was het 
logisch dat hij haar misbruikte. Zo werd er 
toen gesproken. In zo’n klimaat opgroei-
en betekent wel dat je je mond houdt en 
er voor waakt om er iets over te zeggen. 
Je wist dondersgoed dat als je je mond 
opentrok dat je kwetsbaar was.

Kunnen ouderen er nu wel over 
spreken?
We leven in een maatschappij die heel 
erg gericht is op persoonlijk succes. Het 
idee is: als je faalt, is dat ook persoonlijk 
falen. Dat betekent dat als je een nare 
jeugd hebt gehad, je daar niet gemak-
kelijk over kan praten. Maar wanneer 
je ouder wordt krijg je een ander per-
spectief op het leven. Je gaat de balans 
opmaken en terugkijken. Herinneringen 
aan vroeger worden steeds belangrijker. 
Dat geldt dus ook voor de nare herinne-
ringen. Mensen proberen misschien wel 
te vergeten, maar dat lukt steeds slechter 
als je ouder wordt. Je afweer wordt min-
der sterk. Er zijn mensen die het gevoel 
hebben dat ze hun hele leven in een staat 
van angst geleefd hebben. Ze hebben net 
gedaan of ze het niet voelden. Ze moes-
ten zich erover heen zetten. En nu willen 
ze er eindelijk over nadenken waarom ze 
zo bang waren. 

Hoe denk je dat het mensen gelukt is 
om op een bepaalde manier goed te 
overleven?
Een van de kenmerken van een trauma 
is een splijting in je bewustzijn. Een deel 
van je bewustzijn blijft in de traumatische 
herinnering hangen, maar er is ook een 
deel dat de boel weer bij elkaar pakt en 
overgaat tot de orde van de dag. Als je 
niet te sterk getraumatiseerd bent, kan 
je dit lang volhouden. Maar het wordt 
moeilijker als je ouder wordt. Herinne-
ringen worden sterker. Met de leeftijd 
gaat de frontale cortex, dat is het voorste 
gedeelte van je brein, minder goed 
functioneren. Dit zorgt ervoor dat oude 
gevoelens en herinneringen meer naar 
boven komen. Je kindertijd achterhaalt je 
uiteindelijk.

Moet er bij de GGZ of in een verpleeg-
huis standaard naar misbruikervaringen 
gevraagd worden?
Ik heb in de psychiatrie gewerkt en vroeg 
het aan iedereen die binnen kwam: ’is er 
ooit iets gebeurd in uw leven wat u niet 
wilde op seksueel gebied en hoe werd 

die jaren met angsten of een depressieve 
stoornis rond te lopen, terwijl dit mis-
schien helemaal niet nodig is.

“ Wanneer je ouder wordt krijg je een ander perspectief op het leven.” “  Je kindertijd achterhaalt je uiteindelijk.”

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 

Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
personen met een andere vraag of professionals kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht. 

Jaarcijfers 2017 
De jaarcijfers CSG Amsterdam-Amstel-
land 2017 staan online. In 2017, het 
tweede jaar dat het CSG in deze regio 
operationeel is, weten steeds meer 
slachtoffers en verwijzers de weg naar 
het CSG te vinden. In 2017 zijn er 269 
registreerde gesprekken naar de telefoni-
sche frontoffice geweest. Een stijging van 
29% ten opzichte van de 209 gesprekken 
in 2016. De bellers waren voornamelijk 
slachtoffers en professionals. 
In totaal zijn er 160 acute slachtoffers bin-
nengekomen via de telefonische frontof-
fice en via de politie. Zij kregen een case-
manager toegewezen. Voor volwassenen 
zijn dit forensisch verpleegkundigen van 
de GGD, minderjarigen worden in contact 
gebracht met een casemanager van de 
Bascule. De casemanagers zien er op 
toe dat alle slachtoffers de forensische, 
medische, psychosociale en juridische 
ondersteuning krijgen die ze nodig heb-
ben. In 2017 was het jongste slachtoffer 7 
jaar en het oudste 61. De grootste groep 
slachtoffers was tussen de 16 en 23 jaar 
oud. Meer weten? Kijk op: op de GGD-
website onder seksueel geweld.

Loïs zamelt geld in voor het CSG
Eind maart organiseerde Loïs Rijgers-
berg (21) een expositieavond in de Volta 
Amsterdam. Met de verkoop van haar 
schilderijen en een avond vol muziek en 
spoken word optredens wilde zij geld 
inzamelen voor het CSG. 
Dit doel heeft zij niet zomaar gekozen. 
Loïs is uit een diep dal geklommen. Twee 
jaar geleden veranderde een afspraak 
met iemand van wie ze dacht dat hij 
een vriend was in een nachtmerrie. Het 
duurde lang voordat ze durfde te spreken 
over haar ervaring. Ze werd depressief en 
stopte met school. Uiteindelijk heeft ze 
het toch verteld en is in therapie gegaan. 
Inmiddels is ze gestart met een opleiding 

verpleegkunde en gaat het een stuk 
beter met haar. Nu is ze strijdbaar en wil 
zich inzetten om ervoor te zorgen dat an-
dere jongeren direct hulp kunnen krijgen 
na een verkrachting of aanranding. Dit 
leverde haar zelfs een nominatie voor de 
Young Impact Awards op, een prijs die 
wordt uitgereikt aan jonge mensen die 
verschil weten te maken.

De expositieavond, Hedendaagse Kari-
katuren genaamd, was een groot succes. 
Er waren veel jonge bezoekers en Loïs 
verkocht al haar schilderijen. Dit bracht 
maar liefst € 1.176,85 op. Netwerkco-
ordinator Vera Schüller nam het bedrag 
namens het CSG met veel blijdschap en 
trots in ontvangst. Het geld zal besteed 
worden aan promotiemiddelen die de 
bekendheid van het CSG onder jongeren 
moet vergroten. Deze zullen samen met 
Loïs bedacht en ontworpen worden. 

Engelstalige website en 
Engelstalige folders beschikbaar
Ook toeristen, expats, buitenlandse 
studenten en migranten kunnen te maken 
krijgen met een ongewenste seksuele 
ervaring. Zij konden altijd al in het Engels 
bijgestaan worden, maar nu zijn ook de 
website en de folders vertaald. Zo wordt 
het CSG nog toegankelijker voor deze 
groepen. De officiële Engelse naam van 
het CSG? Sexual Assault Center. 
Mocht je een stapel folders willen, zodat 
je ze neer kan leggen bij jouw organi-
satie? Stuur een mailtje naar csg@ggd.
amsterdam.nl. Dat mag zowel in het 
Nederlands als het Engels natuurlijk…Een vergeten groep noemt Nelleke Nicolai, gepensioneerd psychiater-

psychotherapeut, de ouderen die worstelen met hun misbruikverleden. 
Herinneringen aan gebeurtenissen van vijftig, zestig of zeventig jaar 
geleden kunnen nog steeds veel pijn doen. Hier moet meer begrip en 
aandacht voor zijn vindt Nelleke. Traumabehandeling is nog goed mogelijk, 
ook voor een ervaring van zestig jaar geleden.

Een gedachtewisseling met de politie en de gemeentelijke afdelingen 
Openbare Orde en Veiligheid, en Onderwijs, Jeugd en Zorg leidde 
tot het besluit om de krachten van het Steunpunt Seksueel Geweld 
en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) te 
bundelen onder andere door de functie van netwerkcoördinator CSG 
onder te brengen bij SSGA, vandaar dat vanaf heden een update CSG is 
opgenomen in deze nieuwsbrief.
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Topje van de ijsberg

Ze was al een aantal keren met dezelfde klachten geko-
men op mijn spreekuur. Pijn bij het plassen, af en toe 
buikpijn, beetje misselijk. Bij onderzoek was haar urine 
steeds dubieus positief voor een infectie. De kweek liet 
nooit een bacterie zien. Maar haar klachten kwamen toch 
echt overeen met een urineweginfectie. Ze had nu een aantal 
antibiotica kuren gehad en zat nu voor de vierde keer tegenover 
mij deze maand. Beiden waren we een beetje moedeloos. Bij het weggaan, met 
de deurkruk in haar hand, zei ze opeens: ’ik vind het vooral ook vervelend voor 
mijn man, omdat we door mijn klachten geen seks kunnen hebben, en we zijn pas 
getrouwd.’ Ik stopte met tikken, keek naar de klok. Ik liep al uit. En het was nog maar 
het begin van mijn spreekuur. Maar waarom zei ze dit? En waarom nu?
Ik keek haar aan: ‘ja dat is wel vervelend dat jullie geen seks kunnen hebben. Maar 
heb je dan altijd zoveel last dat het nooit kan?’ Ze kijkt naar haar voeten: ‘Ja de pijn 
begint eigenlijk altijd als we ‘s avonds in bed liggen.’ ‘Kijk je er tegen op?’ Vraag 
ik voorzichtig: ‘tegen de seks?’ Even zegt ze niks, dan kijkt ze op en met tranen in 
haar ogen zegt ze: ‘Ik denk niet dat ik het kan, seks. Toen ik kleiner was, was er een 
oom…..’ Ze zwijgt. Ik ook. Na een lange stilte zeg ik: ‘Toen je kleiner was, was er een 
oom?’ Ze neemt een diepe zucht: ‘als hij bij ons was kwam hij ‘s nachts soms mijn 
kamer binnen, en dan, nou ja dan deed hij me pijn.’ Ik kijk haar aan: ‘Wat vreselijk. Ja 
dan snap ik heel goed dat je tegen seks met je man op ziet. Maar wat goed dat je 
me dit vertelt.’
We spreken er nog een tijd over door en besluiten dat ze voorlopig bij mij terug-
komt om het erover te hebben, aangezien de wachttijd voor therapie uit het basis-
pakket vele maanden is. Als ze weg is, bedenk ik hoeveel nutteloze antibiotica ik heb 
voorgeschreven omdat ik hier niet eerder aan gedacht had. En dat terwijl ik me nog 
wel in dit onderwerp verdiep! 
Twee jaar geleden heb ik mijn baan als tropenarts in de jungle van Papua Nieuw 
Guinea verruild voor het huisartsenvak in Amsterdam Noord. Nogal een overgang, 
maar op het gebied van seksueel geweld waren tot mijn ontzetting heel wat 
overeenkomsten. In de achterstandswijk waar ik nu werk, is het aantal vrouwen 
dat seksueel geweld heeft meegemaakt schrikbarend hoog. En dat is alleen nog 
maar het deel van de patiënten waarvan we het weten, aangezien uit onderzoek 
vermoed wordt dat huisartsen helaas maar het topje van de ijsberg van dit probleem 
in hun praktijk te weten komen en ondersteuning of behandeling kunnen inzetten. 
Naar mijn mening een veel te klein topje. Maar het is ontzettend moeilijk om in 
10 minuten de verborgen boodschappen van mensen te ontdekken en de juiste 
vragen te stellen. Maar het moet beter. Daarom is er veel meer aandacht en scholing 
nodig voor huisartsen over dit onderwerp. Voor suikerziekte en hoge bloeddruk zijn 
gigantische programma’s opgezet met grote budgets. Waarom nog niet voor dit 
onderwerp? 

digitale versie van het jaarverslag 2017 is te 

vinden op de website van SSGA, een papieren 

versie kan worden opgevraagd per mail. 

InZicht 2 keer per jaar ontvangen?
Wij versturen deze nieuwsbrief 2 keer per 

jaar aan al onze contactpersonen. Wil je 

InZicht niet meer ontvangen? Stuur dan een 

e-mail naar ssga@ggd.amsterdam.nl. Mailen 

kan natuurlijk ook als je de nieuwsbrief juist 

wel, of liever digitaal wilt ontvangen. Wij 

gebruiken jouw persoonsgegevens enkel 

voor het versturen van uitgaven en uitnodi-

gingen, niet voor commerciële doeleinden 

en we geven ze niet door aan derden.

 

Publicaties
Praktijkboek psychotrauma
Ankie Driessen & Willie Langeland 

red. ISBN: 9789088507373. 

Uitgeverij SWP Amsterdam, € 27,50.

Dit overzichtswerk is geschreven voor 

allerhande hulpverleners, al dan niet in 

opleiding die (gaan) werken met mensen 

met trauma’s. Het biedt op korte en bondige 

wijze een overzicht van meerdere aspecten 

van psychotrauma. De verschillende experts, 

die een hoofdstuk hebben bijgedragen, 

behandelen zowel enkelvoudig, meervoudig 

als complex trauma bij kinderen, adolescenten 

en volwassenen. Actuele thema’s zoals de 

economische gevolgen van traumatisering en 

trauma en vluchtelingen worden besproken. 

De aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en 

ideeën is het pluspunt van dit boek. Zo wordt 

er uitgebreid aandacht besteed aan ervarings-

deskundigheid. Redacteur Ankie Driessen 

is zelf ervaringsdeskundige en journalist.

Verlamd van angst. 
Herstellen na seksueel misbruik
Agnes van Minnen. ISBN: 9789024408979. 

Boom uitgevers Amsterdam, € 22,95.

Dit boek is een must-read of eigenlijk must-

have voor iedereen die begeleiding geeft 

aan slachtoffers van seksueel geweld. Want 

hoewel dit boek ook voor de professional 

interessant is, is het vooral geschreven voor 

mensen die zelf (net) iets meegemaakt 

hebben. Aanschaffen, lezen en uitlenen dus!

Agnes van Minnen neemt in het eerste deel 

van het boek uitgebreid een hele serie van 

overlevingsreacties door. Zij gaat daarin 

verder dan enkel vechten of vluchten. Ze 

vertelt bijvoorbeeld waarom zwijgen, of de 

pleger gehoorzamen door je uit te kleden 

of hem zelfs complimentjes te geven, 

adequate overlevingsreacties kunnen zijn. 

Dat maakt dit boek uitermate geschikt 

(als psycho-educatie) voor slachtoffers 

die kampen met schuldgevoelens en zich 

afvragen of hun reactie tijdens en na een 

incident wel ‘normaal’ of verstandig was. 

Het tweede deel van het boek behandelt de 

overlevingsreacties nadat het geweld gestopt 

is en hoe het mogelijk is om weer te herstellen. 

Hoewel het tweede deel soms een beetje 

repetitief kan zijn, geeft van Minnen ook hier 

weer een schat aan informatie over verstoorde 

verwerking, PTSS en traumabehandeling. 

Ze geeft ook tips bijvoorbeeld over het 

(opnieuw) ontdekken van plezierige seksualiteit, 

of het afleren van veiligheidsgedrag van 

mensen die té alert of voorzichtig zijn.

Verlamd van angst ontkracht mythes, gebruikt 

aansprekende voorbeelden en vat recent 

onderzoek kort en begrijpelijk samen. 

Behandeling van traumage-
relateerde dissociatie
Kathy Steele, Suzette Boon en Onno 

van der Hart. ISBN: 9789463160353. 

Uitgeverij Mens! € 55,00.

Met dit uitgebreide en zeer gedegen uitge-

werkte boek maken de auteurs hun kennis 

over het behandelen van cliënten met een 

traumagerelateerde dissociatieve stoornis toe-

gankelijk voor een brede groep therapeuten.

Dit boek bespreekt het verschijnsel dissoci-

atie als vorm van non-realisatie. Het bevat 

hoofdstukken over het diagnosticeren van 

dissociatieve stoornissen, prognose, casusfor-

mulering, behandelplan en behandelingsfasen 

en -doelen, op basis van methoden waarvan 

is bewezen dat ze het doeltreffendst zijn. De 

therapeutische relatie en essentiële interventies 

binnen die relatie vormen de ruggengraat van 

de behandeling. Als zodanig richt dit boek zich 

daarom niet alleen op de meest praktische en 

theoretisch onderbouwde interventies (wat te 

doen en wat te zeggen), maar beklemtoont ook 

het belang van samenwerken en samenzijn met 

de cliënt. Het beschrijft innovatieve, compas-

sievolle behandelmethoden die gebaseerd 

zijn op de samenwerking tussen cliënt en 

therapeut en die geschraagd worden door 

de nieuwste onderzoeken op het gebied van 

gehechtheid en evolutionaire psychologie.

Film: Audry & Daisy
In de documentaire Audry & Daisy komen 

jonge meiden aan het woord die het 

slachtoffer zijn geworden van aanranding of 

verkrachting. Wat in beeld wordt gebracht is 

het langslepende en complexe strafrechtproces 

daarna, de psychische druk die de meisjes 

ervaren, de keiharde veroordelingen die 

geuit worden via social media en wat het 

voor effect dit heeft op hun gezinsleven. De 

documentaire is ingrijpend en soms zelfs 

schokkend te noemen als je hoort hoe een 

plaatselijke sheriff (de meiden zijn Amerikaans) 

naar seksueel geweld kijkt. De documentaire 

Audry & Daisy is te bekijken op Netflix.

Websites
lotgenotenseksueelgeweld.nl 
Het kan soms zo fijn zijn om herkenning te 

vinden bij anderen; om mensen te spreken die 

aan een half woord genoeg hebben, omdat 

ze hetzelfde hebben meegemaakt. En soms 

is het ook heel fijn om dit anoniem te kunnen 

doen. Lotgenoten Seksueel Geweld (LGS) is 

een online platform voor en door lotgenoten. 

Zij vinden het belangrijk om te laten weten 

dat dit platform ook voor mannen is, want 

ook jongens en mannen kunnen behoefte 

hebben aan steun en contact en voor hen is 

lotgenotencontact vaak nog lastiger te vinden.

Wetenswaardigheden
Verlenging verjaringstermijn kindermis-
handeling en maatregel wraakporno
Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen 

langer de tijd om de dader aan te geven. Ook 

gaat de maximumstraf voor kindermishandeling 

omhoog. Dat staat in een voorstel van minister 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De 

minister wil de verjaringstermijn voor kinder-

mishandeling in laten gaan op de dag dat het 

kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn 

in op de dag dat de mishandeling is gepleegd. 

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken 

om een ander schade toe te brengen, moeten 

tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, 

vindt de minister. Die maatregel is tevens 

bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, 

zoals al in het regeerakkoord is afgesproken. 

De voorstellen worden nu voor advies 

voorgelegd aan onder meer het Openbaar 

Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Training ‘Handelen bij (een 
vermoeden van) seksueel misbruik’
‘Ik vind het nog steeds een spannend 

onderwerp, maar weet nu dat ik erover kan en 

mag praten.’ Dit zei een van de cursisten die 

vorig jaar de TMT-training ‘Handelen bij (een 

vermoeden van) seksueel misbruik’ volgde. 

Deze training is 8 jaar geleden ontwik-

keld in samenwerking met GGZ inGeest 

en het AMK (voorloper Veilig thuis). Het 

signaleren en bespreekbaar maken van 

vermoedens blijft namelijk een ingewikkeld 

aandachtspunt voor veel hulpverleners. Het 

scholingsprogramma is daarom gericht op 

het leren omgaan met (vermoedens van) 

seksueel misbruik en gedragsproblemen als 

gevolg hiervan. Ook dit jaar is de 5-dagdelen 

durende training weer volledig volgeboekt 

en worden medewerkers van Spirit, Altra 

Ouderschap Blijft en de Opvoedpoli getraind. 

Het Twee- of meersporenteam (TMT), het 

stedelijk multidisciplinair expertiseteam dat 

door SSGA gefaciliteerd wordt, gaf in 2017 

advies in 20 casussen waar een vermoeden 

bestond van seksueel misbruik in een afhanke-

lijkheidsrelatie. Meer weten over het TMT? Een 

Ouderen met een 
misbruikverleden
‘Je moest niet gaan zeuren over 
een slechte jeugd. 
Alles verbleekte bij de oorlog.’
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Topje van de ijsberg

Ze was al een aantal keren met dezelfde klachten geko-
men op mijn spreekuur. Pijn bij het plassen, af en toe 
buikpijn, beetje misselijk. Bij onderzoek was haar urine 
steeds dubieus positief voor een infectie. De kweek liet 
nooit een bacterie zien. Maar haar klachten kwamen toch 
echt overeen met een urineweginfectie. Ze had nu een aantal 
antibiotica kuren gehad en zat nu voor de vierde keer tegenover 
mij deze maand. Beiden waren we een beetje moedeloos. Bij het weggaan, met 
de deurkruk in haar hand, zei ze opeens: ’ik vind het vooral ook vervelend voor 
mijn man, omdat we door mijn klachten geen seks kunnen hebben, en we zijn pas 
getrouwd.’ Ik stopte met tikken, keek naar de klok. Ik liep al uit. En het was nog maar 
het begin van mijn spreekuur. Maar waarom zei ze dit? En waarom nu?
Ik keek haar aan: ‘ja dat is wel vervelend dat jullie geen seks kunnen hebben. Maar 
heb je dan altijd zoveel last dat het nooit kan?’ Ze kijkt naar haar voeten: ‘Ja de pijn 
begint eigenlijk altijd als we ‘s avonds in bed liggen.’ ‘Kijk je er tegen op?’ Vraag 
ik voorzichtig: ‘tegen de seks?’ Even zegt ze niks, dan kijkt ze op en met tranen in 
haar ogen zegt ze: ‘Ik denk niet dat ik het kan, seks. Toen ik kleiner was, was er een 
oom…..’ Ze zwijgt. Ik ook. Na een lange stilte zeg ik: ‘Toen je kleiner was, was er een 
oom?’ Ze neemt een diepe zucht: ‘als hij bij ons was kwam hij ‘s nachts soms mijn 
kamer binnen, en dan, nou ja dan deed hij me pijn.’ Ik kijk haar aan: ‘Wat vreselijk. Ja 
dan snap ik heel goed dat je tegen seks met je man op ziet. Maar wat goed dat je 
me dit vertelt.’
We spreken er nog een tijd over door en besluiten dat ze voorlopig bij mij terug-
komt om het erover te hebben, aangezien de wachttijd voor therapie uit het basis-
pakket vele maanden is. Als ze weg is, bedenk ik hoeveel nutteloze antibiotica ik heb 
voorgeschreven omdat ik hier niet eerder aan gedacht had. En dat terwijl ik me nog 
wel in dit onderwerp verdiep! 
Twee jaar geleden heb ik mijn baan als tropenarts in de jungle van Papua Nieuw 
Guinea verruild voor het huisartsenvak in Amsterdam Noord. Nogal een overgang, 
maar op het gebied van seksueel geweld waren tot mijn ontzetting heel wat 
overeenkomsten. In de achterstandswijk waar ik nu werk, is het aantal vrouwen 
dat seksueel geweld heeft meegemaakt schrikbarend hoog. En dat is alleen nog 
maar het deel van de patiënten waarvan we het weten, aangezien uit onderzoek 
vermoed wordt dat huisartsen helaas maar het topje van de ijsberg van dit probleem 
in hun praktijk te weten komen en ondersteuning of behandeling kunnen inzetten. 
Naar mijn mening een veel te klein topje. Maar het is ontzettend moeilijk om in 
10 minuten de verborgen boodschappen van mensen te ontdekken en de juiste 
vragen te stellen. Maar het moet beter. Daarom is er veel meer aandacht en scholing 
nodig voor huisartsen over dit onderwerp. Voor suikerziekte en hoge bloeddruk zijn 
gigantische programma’s opgezet met grote budgets. Waarom nog niet voor dit 
onderwerp? 

digitale versie van het jaarverslag 2017 is te 

vinden op de website van SSGA, een papieren 

versie kan worden opgevraagd per mail. 

InZicht 2 keer per jaar ontvangen?
Wij versturen deze nieuwsbrief 2 keer per 

jaar aan al onze contactpersonen. Wil je 

InZicht niet meer ontvangen? Stuur dan een 

e-mail naar ssga@ggd.amsterdam.nl. Mailen 

kan natuurlijk ook als je de nieuwsbrief juist 

wel, of liever digitaal wilt ontvangen. Wij 

gebruiken jouw persoonsgegevens enkel 

voor het versturen van uitgaven en uitnodi-

gingen, niet voor commerciële doeleinden 

en we geven ze niet door aan derden.
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Praktijkboek psychotrauma
Ankie Driessen & Willie Langeland 

red. ISBN: 9789088507373. 

Uitgeverij SWP Amsterdam, € 27,50.

Dit overzichtswerk is geschreven voor 

allerhande hulpverleners, al dan niet in 

opleiding die (gaan) werken met mensen 

met trauma’s. Het biedt op korte en bondige 

wijze een overzicht van meerdere aspecten 

van psychotrauma. De verschillende experts, 

die een hoofdstuk hebben bijgedragen, 

behandelen zowel enkelvoudig, meervoudig 

als complex trauma bij kinderen, adolescenten 

en volwassenen. Actuele thema’s zoals de 

economische gevolgen van traumatisering en 

trauma en vluchtelingen worden besproken. 

De aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en 

ideeën is het pluspunt van dit boek. Zo wordt 

er uitgebreid aandacht besteed aan ervarings-

deskundigheid. Redacteur Ankie Driessen 

is zelf ervaringsdeskundige en journalist.

Verlamd van angst. 
Herstellen na seksueel misbruik
Agnes van Minnen. ISBN: 9789024408979. 

Boom uitgevers Amsterdam, € 22,95.

Dit boek is een must-read of eigenlijk must-

have voor iedereen die begeleiding geeft 

aan slachtoffers van seksueel geweld. Want 

hoewel dit boek ook voor de professional 

interessant is, is het vooral geschreven voor 

mensen die zelf (net) iets meegemaakt 

hebben. Aanschaffen, lezen en uitlenen dus!

Agnes van Minnen neemt in het eerste deel 

van het boek uitgebreid een hele serie van 

overlevingsreacties door. Zij gaat daarin 

verder dan enkel vechten of vluchten. Ze 

vertelt bijvoorbeeld waarom zwijgen, of de 

pleger gehoorzamen door je uit te kleden 

of hem zelfs complimentjes te geven, 

adequate overlevingsreacties kunnen zijn. 

Dat maakt dit boek uitermate geschikt 

(als psycho-educatie) voor slachtoffers 

die kampen met schuldgevoelens en zich 

afvragen of hun reactie tijdens en na een 

incident wel ‘normaal’ of verstandig was. 

Het tweede deel van het boek behandelt de 

overlevingsreacties nadat het geweld gestopt 

is en hoe het mogelijk is om weer te herstellen. 

Hoewel het tweede deel soms een beetje 

repetitief kan zijn, geeft van Minnen ook hier 

weer een schat aan informatie over verstoorde 

verwerking, PTSS en traumabehandeling. 

Ze geeft ook tips bijvoorbeeld over het 

(opnieuw) ontdekken van plezierige seksualiteit, 

of het afleren van veiligheidsgedrag van 

mensen die té alert of voorzichtig zijn.

Verlamd van angst ontkracht mythes, gebruikt 

aansprekende voorbeelden en vat recent 

onderzoek kort en begrijpelijk samen. 

Behandeling van traumage-
relateerde dissociatie
Kathy Steele, Suzette Boon en Onno 

van der Hart. ISBN: 9789463160353. 

Uitgeverij Mens! € 55,00.

Met dit uitgebreide en zeer gedegen uitge-

werkte boek maken de auteurs hun kennis 

over het behandelen van cliënten met een 

traumagerelateerde dissociatieve stoornis toe-

gankelijk voor een brede groep therapeuten.

Dit boek bespreekt het verschijnsel dissoci-

atie als vorm van non-realisatie. Het bevat 

hoofdstukken over het diagnosticeren van 

dissociatieve stoornissen, prognose, casusfor-

mulering, behandelplan en behandelingsfasen 

en -doelen, op basis van methoden waarvan 

is bewezen dat ze het doeltreffendst zijn. De 

therapeutische relatie en essentiële interventies 

binnen die relatie vormen de ruggengraat van 

de behandeling. Als zodanig richt dit boek zich 

daarom niet alleen op de meest praktische en 

theoretisch onderbouwde interventies (wat te 

doen en wat te zeggen), maar beklemtoont ook 

het belang van samenwerken en samenzijn met 

de cliënt. Het beschrijft innovatieve, compas-

sievolle behandelmethoden die gebaseerd 

zijn op de samenwerking tussen cliënt en 

therapeut en die geschraagd worden door 

de nieuwste onderzoeken op het gebied van 

gehechtheid en evolutionaire psychologie.

Film: Audry & Daisy
In de documentaire Audry & Daisy komen 

jonge meiden aan het woord die het 

slachtoffer zijn geworden van aanranding of 

verkrachting. Wat in beeld wordt gebracht is 

het langslepende en complexe strafrechtproces 

daarna, de psychische druk die de meisjes 

ervaren, de keiharde veroordelingen die 

geuit worden via social media en wat het 

voor effect dit heeft op hun gezinsleven. De 

documentaire is ingrijpend en soms zelfs 

schokkend te noemen als je hoort hoe een 

plaatselijke sheriff (de meiden zijn Amerikaans) 

naar seksueel geweld kijkt. De documentaire 

Audry & Daisy is te bekijken op Netflix.

Websites
lotgenotenseksueelgeweld.nl 
Het kan soms zo fijn zijn om herkenning te 

vinden bij anderen; om mensen te spreken die 

aan een half woord genoeg hebben, omdat 

ze hetzelfde hebben meegemaakt. En soms 

is het ook heel fijn om dit anoniem te kunnen 

doen. Lotgenoten Seksueel Geweld (LGS) is 

een online platform voor en door lotgenoten. 

Zij vinden het belangrijk om te laten weten 

dat dit platform ook voor mannen is, want 

ook jongens en mannen kunnen behoefte 

hebben aan steun en contact en voor hen is 

lotgenotencontact vaak nog lastiger te vinden.

Wetenswaardigheden
Verlenging verjaringstermijn kindermis-
handeling en maatregel wraakporno
Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen 

langer de tijd om de dader aan te geven. Ook 

gaat de maximumstraf voor kindermishandeling 

omhoog. Dat staat in een voorstel van minister 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De 

minister wil de verjaringstermijn voor kinder-

mishandeling in laten gaan op de dag dat het 

kind achttien is geworden. Nu gaat de termijn 

in op de dag dat de mishandeling is gepleegd. 

Mensen die seksueel beeldmateriaal gebruiken 

om een ander schade toe te brengen, moeten 

tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, 

vindt de minister. Die maatregel is tevens 

bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, 

zoals al in het regeerakkoord is afgesproken. 

De voorstellen worden nu voor advies 

voorgelegd aan onder meer het Openbaar 

Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Training ‘Handelen bij (een 
vermoeden van) seksueel misbruik’
‘Ik vind het nog steeds een spannend 

onderwerp, maar weet nu dat ik erover kan en 

mag praten.’ Dit zei een van de cursisten die 

vorig jaar de TMT-training ‘Handelen bij (een 

vermoeden van) seksueel misbruik’ volgde. 

Deze training is 8 jaar geleden ontwik-

keld in samenwerking met GGZ inGeest 

en het AMK (voorloper Veilig thuis). Het 

signaleren en bespreekbaar maken van 

vermoedens blijft namelijk een ingewikkeld 

aandachtspunt voor veel hulpverleners. Het 

scholingsprogramma is daarom gericht op 

het leren omgaan met (vermoedens van) 

seksueel misbruik en gedragsproblemen als 

gevolg hiervan. Ook dit jaar is de 5-dagdelen 

durende training weer volledig volgeboekt 

en worden medewerkers van Spirit, Altra 

Ouderschap Blijft en de Opvoedpoli getraind. 

Het Twee- of meersporenteam (TMT), het 

stedelijk multidisciplinair expertiseteam dat 

door SSGA gefaciliteerd wordt, gaf in 2017 

advies in 20 casussen waar een vermoeden 

bestond van seksueel misbruik in een afhanke-

lijkheidsrelatie. Meer weten over het TMT? Een 
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