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Iedereen kan slachtoffer worden van een aanranding of 
verkrachting. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, 
jongen of meisje.  
Wij zijn er voor je. Zoek zo snel mogelijk goede hulp!

Snelle hulp 
Bel zo snel mogelijk met 0800 0188 

nadat je bent aangerand of 

verkracht. Dan kunnen wij je snel 

en goed helpen. Hoe eerder je belt, 

hoe beter. 

Dag en nacht bereikbaar
Het Centrum Seksueel Geweld is er 

voor iedereen die kort geleden is 

verkracht of aangerand. Het beste 

kan je je melden binnen 7 dagen 

nadat het is gebeurd. We kunnen 

je dan snel en goed helpen. Je kunt 

ons dag en nacht bereiken door te 

bellen naar 0800 0188. Wij staan 

altijd voor je klaar.

Wie helpen je?
Bij het Centrum Seksueel Geweld 

staat een team voor je klaar om 

je zo goed mogelijk te helpen. 

Denk aan dokters, psychologen, 

maatschappelijk werkers en politie.

Al deze mensen werken met elkaar 

samen. Hierdoor hoef jij je verhaal 

niet steeds opnieuw te vertellen. 

Hulp zonder te zeggen wie je 
bent
Alles wat jij bij het Centrum 

Seksueel Geweld over jezelf vertelt, 

is vertrouwelijk. Je kunt er ook voor 

kiezen om anoniem te blijven. Je 

hoeft je naam dus niet te vertellen 

om hulp te krijgen. 

Kosten
Soms kost een onderzoek of 

behandeling geld. Dit geld kan 

je misschien terugkrijgen van je 

zorgverzekeraar of het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven. Vraag aan de 

begeleider bij het Centrum Seksueel 

Geweld hoe dit werkt. Hij of zij zal 

uitleggen wat je moet doen om 

te proberen de kosten die je hebt 

gemaakt terug te vragen.

Het Centrum Seksueel Geweld 

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die kortgeleden 

een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Om jou zo goed 

mogelijk te helpen, werken verschillende hulpverleners samen. Er zijn 

vestigingen in het hele land, zodat jij overal dezelfde goede hulp kunt 

krijgen. 

Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar op het 

landelijke telefoonnummer 0800 0188. De telefoniste die je aan de 

lijn krijgt, zorgt ervoor dat jij bij een centrum zo dicht mogelijk bij jou 

in de buurt terecht kan. 

Een Centrum Seksueel Geweld bij jou in de buurt:

Centrum Seksueel Geweld Zwolle.

In Centrum Seksueel Geweld Zwolle werken samen:

#belsnel 0800 0188

www.centrumseksueelgeweld.nl

Wij kunnen je helpen 
na een  aanranding 
of verkrachting.

Het Centrum Seksueel Geweld wordt mede mogelijk gemaakt door het  
Fonds Slachtofferhulp en de VriendenLoterij.
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Dokter 

Door een verkrachting kan je 

een Seksueel Overdraagbare 

Aandoening (SOA) oplopen.  

Je kan pijn of wonden hebben. 

Maar, je kunt een SOA ook hebben 

zonder dat je er iets van merkt. 

Door seksueel geweld kan je ook 

zwanger worden. In het Centrum 

Seksueel Geweld kan een dokter je 

onderzoeken en behandelen, als jij 

dat wilt.

Tips van de dokter: 

Wat je het beste kan doen na een 

aanranding of verkrachting:

• Meteen bellen met het Centrum 

Seksueel Geweld: 0800 0188

• Morning After pil slikken als je 

verkracht bent en niet zwanger 

wilt worden (deze haal je bij de 

drogist)

• Probeer de dingen te doen die 

je normaal ook doet; ga op de 

gewone tijd ’s avonds slapen 

• Gezond eten

• Geen alcohol en drugs gebruiken

Psycholoog

Bijna iedereen krijgt door seksueel 

geweld stressklachten. Je kunt 

bijvoorbeeld last hebben van nare 

beelden in je hoofd, het moeilijk 

vinden om je te concentreren, niet 

goed slapen of je boos voelen. 

Ook kun je je verdrietig, schuldig 

of somber voelen. Misschien voel 

je schaamte of heb je seksuele 

problemen. 

Als je na een maand nog steeds last 

hebt van dit soort klachten, kan het 

Centrum Seksueel Geweld je helpen 

bij het verwerken.

Tips van de psycholoog:

• Meteen bellen met het Centrum 

Seksueel Geweld: 0800 0188

• Het gewone leven zo snel 

mogelijk oppakken 

• Steun zoeken bij familie of 

vrienden 

• Afleiding zoeken 

• Over de gebeurtenis praten of 

schrijven als je dat wilt

Politie 

Het Centrum Seksueel Geweld 

werkt samen met de politie. Als 

jij dat wilt, kunnen zij worden 

ingeschakeld. Ook kun je juridische 

hulp krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij 

het doen van aangifte. Vraag aan de 

begeleider bij het Centrum Seksueel 

Geweld hoe dit werkt. Hij of zij zorgt 

dat je kunt praten met mensen die 

je hierbij kunnen helpen.

Tips van de politie:

• Meteen bellen met het Centrum 

Seksueel Geweld: 0800 0188

Meteen na de verkrachting of 

aanranding:

• Niet douchen of wassen

• Niet je tanden poetsen

• Niet naar het toilet gaan

• Niet eten of drinken

• Niet je kleding in de was doen. 

Bewaar je kleren het liefst in een 

papieren zak

#belsnel 0800 0188 #belsnel 0800 0188 #belsnel 0800 0188


