Visie Centrum voor Seksueel en Familiaal geweld Nijmegen (CSFG Nijmegen)
Het CSFG Nijmegen is in 2012 geopend op initiatief van Toine Lagro-Janssen, hoogleraar bij
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en huisarts. De hulp voor deze slachtoffers was erg
versnipperd en van onvoldoende kwaliteit daarom is gezocht naar laagdrempelige multidisciplinaire
deskundige hulp op één plek.

Doelstelling
De doelstelling van het centrum is het bieden van één veilige en laagdrempelige plek voor slachtoffers
van acuut seksueel en/of familiaal geweld, waar de medische, forensische en politie hulp bijeenkomt en
waar begeleiding naar adequate nazorg plaatsvindt.
Organisaties zijn: SEH Radboudumc, UGC Heyendael, politie en GGD (forensische hulp) en
vrouwenstudies

Werkwijze
Het centrum is er voor slachtoffers van alle leeftijden waarbij sprake is van acuut seksueel en/of familiaal
geweld. Voor acuut seksueel geweld geldt dat het geweld korter dan zeven dagen geleden moet hebben
plaatsgevonden.
Na binnenkomst op de SEH wordt er noodzakelijke medische hulp verleend. Wanneer het slachtoffer niet
via de politie is binnengekomen, wordt het slachtoffer gevraagd of deze aangifte wil doen. Vervolgens
vindt er afstemming plaats tussen de forensisch arts, de politie en de SEH waarna ieder in overleg
volgens het besproken werkplan zijn/haar eigen protocol uitvoert. Dan is er nazorg, gemonitored door
nazorgconsulente waarbij de huisarts een belangrijke rol heeft. Bij minderjarige slachtoffers is er een
specifiek protocol en wordt deskundigheid van NFI ingezet .
Het CSFG fungeert ook als advies en consultatie/ kenniscentrum voor professionals, slachtoffers en
anderen.

De voordelen van het CSFG









Adequate forensische onderzoeksruimte op SEH
Elk slachtoffer is verzekerd van juiste medische (SOA) hulp Adequaat nazorgtraject met aandacht
voor PTSS-preventie en samenwerking psychologen met traumaexpertise in UGC Heyendael
Protocol Acute zorg geeft duidelijkheid over rol/inzet politie/ forensische arts en medische hulp
Slachtoffers worden nu naar één loket verwezen
Continue kwaliteitsbewaking van de zorg door formele overlegstructuren tussen de
kernpartners. Er wordt gewerkt volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria
Verbeterde samenwerking tussen SEH, forensisch arts, politie en nazorg
Aanwezigheid sociale kaart bij de nazorgconsulent waardoor slachtoffers snel naar de juiste plek
kunnen worden verwezen
Drempel aangifte doen is lager

Bent u op zoek naar hulp, trainingen of wilt u meer informatie over familiaal en huiselijk geweld? Kijk dan
op onze website: www.sfgnijmegen.nl of neem contact op per e-mail: mail@sfgnijmegen.nl

