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Geachte heer/mevrouw,

Limburg kent al jaren een Centrum Seksueel Geweld, een netwerk van samen-werkende
partners op het gebied van medische, psychologische en forensische disciplines. Elke
partner draagt bij aan een zo adequaat mogelijke zorg van slachtoffers van seksueel geweld
waarbij het slachtoffer centraal staat in de opvang en hulpverlening. De acute 2417 ogvang
is nu nog ondergebracht in het Laurentius ziekenhuis te Roermond.

Financiering van het Limburgs Centrum vond tot en met 2015 plaats met provinciale
middelen en in 2016 en 2017 met rijksmiddelen. De rijksmiddelen werden ter beschikking
gesteld onder de voorwaarde dat de gemeenten na 1i.2A18 zorg dienen te dragen voor
continuering van de centra.

De centrumgemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo hebben zich sinds januari 2A18, samen
met het MUMC+, de politie eenheid Limburg, de Limburgse GGD-en en Xonar intensief
ingezet een kwalitatief goede doorstart neer te zeüen van het Limburgs Centrum. Een
doorstart omdat het MUMC+ per 1 november as. de acute 2417 opvang van slachtoffers van
seksueelgeweld overneemt van het Laurentius ziekenhuis.
Nu maken jaarlijks gemiddeld een vijftigtal Limburgse slachtoffers gebruik van de acute
opvang. Slachtoffers die uit heel Limburg afkomstig zijn. Als er meer bekendheid aan
gegeven wordt is de venrachting dat het aantal toeneemt.
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Er ligt voor elke gemeente wiens inwoners geconfronteerd worden met seksueel geweld een
opgave, een verzoek, bij te dragen aan het in stand houden en welslagen van het Centrum.
Dit alles in het belang van een goede hulpverlening aan de slachtoffers.
De provincie Limburg draagt eenmalig € 128.000 bij. De Sociale Agenda Limburg 2025
ondersteunt bij (de ontwikkeling van) innovaties in het sociaal domein die vervolgens
duurzaam worden gemaakt. Aan de middelen die in het vooruitzichlziin gesteld wordt wel de
voorwaarde verbonden dat het Centrum ook vanaf najaar 2019 operationeel blijft. Waarmee
het een verantwoordelijkheid wordt van ons allen het centrum te borgen.

Het MUMC+ is bereid, waaryoor wij hen zeer erkentelijk zijn, jaarlijks € 76.000 van de
jaarlijkse kosten voor haar rekening te nemen. De totale kosten voor gemeenten dalen
jaarlijks daarmee. De begroting voor de komende jaren is bijgevoegd.
Komende tijd gaan gemeenten en MUMC+ in overleg met de Zorgverzekeraars waarbij
gesproken wordt over de vergoeding van de door het ziekenhuis te maken kosten. Geen
makkelijke opgave waar MUMC+ en gemeenten zich voor gesteld zien.

Verzoek aan colleoe van b en w
De centrumgemeenten onderschrijven het belang van een Centrum dat zorgdraagt voor de
opvang en begeleiding van slachtoffers van seksueelgeweld.
Wij zijn van mening dat één Limburgs CSG een verantwoordelijkheid is die ons allen
aangaat. Wlj vragen uw college niet alleen nut en noodzaak van het Centrum te
onderschrijven maar ook vanaf 2019 bij te dragen (aan de hand van een bedrag per
inwoner).

De drie Limburgse centrumgemeenten nemen de kosten van het Centrum voor 2018 nog
voor hun rekening. Vanaf 2019 zouden dit alle gemeenten dienen te zijn.
Voor 2019 betekent dit een bijdrage per inwoner van € 0,11 (als gevolg van de eenmalige
subsidie van de provincie Maastricht).
Voor 2020 en 2021 een bijdrage van maximaal € 4,23 per inwoner per jaar.
Tijdig in 2O21 ontvangt u van ons bericht over de voortzetting van het Centrum en de wijze
van financiering.

Uw besluitvorming zien wij voor het einde van het jaar met belangstelling tegemoet.
Nadere informatie m.b.t. de wijze waarop uw bijdrage kan worden voldaan, ontvangt u na
besluitvorming.

ln de bijlage is uiteengezet hoe het Centrum Seksueel Geweld georganiseerd is, werkt. Heeft
u vragen of wenst u een overleg dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,
Dhr. F. Schatorjé
Wethouder te Venlo

Mede namens de wethouders P. van Zutphen gemeente Heerlen en M. de Graaf gemeente
Maastricht.
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Bijlage 1: lnformatie over het Centrum Seksueel Geweld Limburg

Wat is het Centrum Seksueel Geweld ICSGJ
Het CSG is een samenwerking tussen medische, psychologische en forensische disciplines
volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA). Politie en hulpverlening werken er nauw samen in
het belang van slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van
een aanranding of verkrachting tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na seksueel
geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologísch en forensisch vlak die daarna
verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen of aangeven langer dan 7 dagen
geleden seksueel te zijn misbruikt, kunnen ook van het CSG gebruik maken. Het centrum is
dag en nacht telefonisch bereikbaar. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillen-
de disciplines integraalwordt verleend. Het uitgangspunt is 'zo snel mogelijk met zo min
mogelijk professionals, die zo goed mogelijk zijn opgeleid'.
Het CSG biedt:

- Acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap, besmetting met SOA/HIV
en behandeling van letsel;

- Acute psychologische zorg om herstel te bevorderen ter preventie van het ontstaan van
psychische stoornissen, met name PTSS;

- Forensisch ondezoek gericht op sporen en letselduiding.

Ðe werlcurijze
Het werkproces van het CSG is op te knippen in 3 onderdelen

1. Melding en triage
2. Onderzoek en zorg
3. Nazorg

1. Meldinq en triaoe
Slachtoffers of andere melders nemen telefonisch contact op met het CSG. De 24t7
bereikbaarheid wordt bemenst door Xonar. De telefonist neemt telefonisch een triage af om te
bepalen of er sprake is van een acute situatie. ln geval van een acute situatie neemt de
telefonist contact op met de relevante partijen; in gevalvan het willen doen van aangifte de
zedenrecherche en het MUMC en spreekt af wanneer het slachtoffer zich in het ziekenhuis kan
melden. Ook wordt het slachtoffer geïnformeerd dat de volgende dag een casemanager in het
kader van de psychosociale nazorg contact op zal nemen. Bij een niet acute situatie wordt
direct het contact gelegd met een van de casemanagers voor psychosociale nazorg.

2. Onder¿oek en zorq
Het slachtoffer meldt zich bij de Spoedeisende Hulp en wordt opgevangen door een
verpfeegkundigen die tijdens het hele proces in het zíekenhuis voor het slachtoffer beschikbaar
is. De zedenrechercheur coördineert het ondezoek en informeert de betrokken artsen over de
casus voordat het ondezoek plaatsvindt. ln principe vindt eerst het forensische onderzoek
plaats tenzij er ã,vaarwegende medische redenen zijn om eerst het somatische onderzoek te
doen. Het forensische onderzoek is gericht op het vastleggen van het letsel en het veiligstellen
van sporen. Het somatische onderzoek omvat de behandeling van letsel, SOA testen en
preventie incl" HIV en Hepatitis B en zwangerschapstest en eventueel nood-anticonceptíe.
Bij de niet-acute situatie is er geen sprake van medische of forensische betrokkenheid.



3. Nazorq
De nazorg start de 1" werkdag na het ondezoek en omvat 3 contactmomenten tussen de
casemanager en het slachtoffer. De casemanager werkt volgens het protocol "watchfulwaiting"
en is gericht op het tijdig signaleren van eventuele trauma-ontwikkeling. Als er sprake is van
trauma-ontwikkeling draagt de casemanager de casus warm over aan de GGZ. De nazorg
wordt geboden door maatschappelijk werkers van Xonar

Coördinatie
Het CSG ís een netwerkorganisatie waar alle betrokkenen, ieder vanuit hun eigen discipline en
verantwoordelijkheid, bijdragen aan adequate zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. Het
slachtoffer staat centraal. We realiseren meerwaarde door integraal en in samenhang te
handelen en alert te zijn op het ontstaan van eventuele traumaklachten.
Om deze samenwerking op te bouwen, te behouden, te laten voldoen aan de kwaliteitscriteria
en door te ontwikkelen is ondersteuning en coördinatie van de samenwerking van essentieel
belang.

Aansturing
Dit vindt plaats door de centrumgemeenten. Er wordt een stuurgroep geformeerd waaraan
o.l.v. de centrumgemeenten, MUMC+, politie eenheid Limburg, GGD-en Zuid- en Noord
Limburg en Xonar deelnemen. Ðe uitvoerbaarheid van de samenwerkingsafsprakenl
werkprocessen worden gemonitord en daar waar vereist bijgesteld.

De kosten
Uitgangspunt voor de financiering van het CSG is dat iedere partij zelf fínancieel aan de lat
staat voor de eigen kosten.

. De politie draagt de kosten van het forensische ondeaoek.

. Het ziekenhuis de kosten van het medische ondezoek.

. De gemeenten faciliteren de integrale samenwerking door de coördinatie en de 2417
bereikbaarheid te financieren en betalen de kosten van de psychosociale nazorg.

Ondanks dat de kosten die door het ziekenhuis gemaakt worden declarabele kosten zijn
ontvangt het MUMC+ hiervoor geen vergoeding omdat deze niet in te passen zijn in de
inkoopafspraken die het MUMC+ met de zorgverzekeraar gemaakt heeft en de budgettaire
plafonds bereikt zijn. Hierover wordt overleg met de zorgvezekeraars opgestart. Tot hierover
afspraken zijn gemaakt, echter tot uiterlijk 31 december 2021, dragen de gemeenten en de
Provincie Limburg een bedrag van maximaal€128.000,- bijaan de niet te declareren kosten. ln
2019 neemt de Provincie Limburg deze kosten voor haar rekening. ln 202A en 2O21 zijn de
gemeenten hiervoor verantwoordelijk.


