
Seksueel geweld kan iederéén overkomen!

Symposium  
‘Seksueel geweld! En nu?’ 

Do’s & don’ts

Donderdag 18 november om 19.00 uur
tot 21.30 uur, online via Zoom.

Accreditatie is 
aangevraagd voor 
huisartsen, kinderartsen 
en gynaecologen.

Programma
19.00 uur Opening door dagvoorzitter Marieke Muller
  
   
19.15 uur ‘Een FMO bij een minderjarige..., hoe gaat dat eigenlijk?’ door Wouter Karst, forensisch arts 
  Nederlands Forensisch Instituut
 
19.45 uur ‘Seksueel misbruik: je gaat het pas zien als je het door hebt’, door Aafke Scharloo, klinisch  
  psycholoog en zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma
 
20.15 uur Pauze
 
20.25 uur Start eerste ronde workshops 
 
20.50 uur Start tweede ronde workshops
 
21.15 uur Bloemlezing 

21.25 uur Afsluiten plenair + napraten Marieke Muller

Aanmelden www.emergis.nl/seksueelgeweld



Workshops
1 Feitengericht praten met kinderen 

In deze workshops geeft Aafke Scharloo een kort overzicht van de verschillende gespreksvormen binnen de 
hulpverlening zoals taxatiegesprekken, methodisch kindinterview en andere protocollen, hebben we het over 
de overeenkomsten en wat je ervan kunt leren voor jouw praktijk. Hoe zet je het in en wat doe je als je opeens 
midden in een spontane onthulling zit? Door Aafke Scharloo, klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd op 
het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma 

Letsel bij seksueel misbruikte kinderen 
Wouter Karst bespreekt de waarde van letsels bij seksueel misbruikte kinderen. Zijn er letsels die misbruik 
aantonen, of die ondersteunend zijn voor misbruik? Zowel letsels in het anogenitaal gebied als letsels elders 
op het lichaam komen aan bod. Door Wouter Karst, forensisch arts Nederlands Forensisch Instituut

Politie en zedenzaken 
Een workshops die u na afloop meer inzicht geeft in hoe een zedenproces verloopt en met welke dilemma's 
slachtoffers soms te maken krijgen. Door Jos Marinissen en Gerben Cabboort, inspecteurs Politie Zeeland/
West-Brabant, team Zeden

Je bent toch geen 80 geworden om slachtoffer te worden van seksueel geweld? 
Ook komt het voor dat ouderen slachtoffer zijn van seksueel geweld. Wat kom je tegen en wat kan je doen? 
Door Judith Bek, SEH-arts Adrz, Colinda de Blaey, medewerker advies & meldingen/aandachtsfunctionaris 
seksueel geweld Veilig Thuis en Corina Toorenaar, medisch maatschappelijk werker/aandachtsfunctionaris 
huiselijk geweld en kindermishandeling Adrz

Niks aan de hand 
Van haar vierde tot haar dertiende jaar werd Miranda (47) seksueel misbruikt door haar tien jaar oudere 
neef. Met grote regelmaat nam hij haar mee naar het bos waar hij haar misbruikte. In BNN/VARA’s ‘2Doc: 
Niks aan de Hand’ vertelt Miranda hoe ze als kind het misbruik kon doorstaan, hoe en waarom ze het voor 
iedereen verborgen hield en op welke manieren het ruim 30 jaar later haar leven nog steeds beheerst. In 
de documentaire is te zien hoe Miranda de ultieme confrontatie aangaat met de dader. Zij stelt hem de 
vragen waar ze al die jaren mee heeft rondgelopen, in de hoop antwoorden te krijgen die haar verder 
helpen. In deze workshop kijken we de documentaire en is er een nagesprek. Door Patries Cabral, medisch 
maatschappelijk werker ZorgSaam, gezinsafdeling en Thuis & Ouderenzorg
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