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Zelf gaan zoeken

Voor hulpverlening die niet medisch is, kun je natuurlijk ook zelf op 
zoek gaan of je laten leiden door de ervaringen van bijvoorbeeld een 
goede vriendin. Je kunt dan kiezen tussen een therapeut die werkzaam 
is bij een instelling, of voor een vrij gevestigde therapeut.

• een vrij gevestigde therapeut
Een van de voordelen van het kiezen van een vrij gevestigde therapeut 
is dat je bij een persoon terechtkomt in plaats van bij een instelling. Je 
kunt daardoor vrij snel zelf bepalen of je goed zit en anders een ander 
zoeken. Een nadeel is dat je vaak de therapie zelf moet betalen. Kort-
durende psychologische hulp door een eerstelijns- of gz-psycholoog, 
psychotherapie door een geregistreerd psychotherapeut en hulp van 
een psychiater wordt altijd vergoed. Een toenemend aantal zorgver-
zekeraars vergoedt ook een vrij gevestigd seksuoloog. Je betaalt dan 
alleen een eigen bijdrage. Je kunt dat nakijken in je polis, of je ver-
zekering daarover bellen. Bij een vrij gevestigde therapeut is het be-
langrijk te vragen naar de opleiding, en of die therapeut overleg heeft 
met collega’s en aangesloten is bij een beroepsvereniging. Dat geeft je 
zicht op de deskundigheid van de therapeut, die niet door een instel-
ling is gewaarborgd.

• een instelling
Er zijn verschillende instellingen waar je je kunt aanmelden voor hulp. 
In principe kun je altijd terecht bij de Sense-spreekuren (via www.
sense.info) of instelling voor geestelijke gezondheidszorg (vroegere RI-
AGG) in jouw woonplaats of omgeving. Het hangt echter van de des-
kundigheid binnen zo’n instelling af of je daar geholpen kunt worden 
met seksualiteitsproblemen. Je kunt ook een seksuoloog zoeken via de 
Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie. Voor hulp bij een instel-
ling voor geestelijke gezondheidszorg kun je een verwijzing vragen 
bij je huisarts, maar je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt de naam 
van de instelling dan vinden via je huisarts, op internet of door Kor-
relatie te bellen. Zie ook ‘Instellingen en informatie’ op pag. 160/161. 
Nadeel van een instelling is, dat je vaak eerst een intakeprocedure moet 
doorlopen, voordat je bij je uiteindelijke hulpverlener terechtkomt. 
Dat kan betekenen dat je eerst kort je verhaal aan de telefoon moet ver-
tellen, dan in een of enkele intakegesprekken aan een ander, en dan pas 
kunt beginnen met weer een ander. Dat kan ook betekenen dat er een 
tijd voorbij gaat voordat je aan de beurt bent. Soms zijn er wachtlijsten. 
Nadeel is ook dat je stevig in je schoenen moet staan als jij iets an- 
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Instellingen en informatie
Hieronder een aantal instellingen met uitgebreide websites die je ver-
der kunnen helpen en/of informatie verstrekken.

Voor algemene hulp:
www.sense.info
Sense zijn centra voor seksuele gezondheid, 
op deze website vind je advies en informatie 
maar je kunt ook een afspraak maken op een 
Sense-centrum bij jou in de buurt.
www.seksueelgeweld.info
Hier vind je alle informatie over seksueel ge-
weld, onder ‘ik zoek hulp’ vind je het meest 
up-to-date overzicht van alle instellingen 
waar je terecht kunt met andere vragen of 
problemen rondom seksualiteit.
www.ggznederland.nl
De vereniging GGZ Nederland is de bran-
cheorganisatie van instellingen voor de 
geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. 
Hier vind je o.a. een overzicht van alle ggz-
instellingen.
www.kiesbeter.nl 
Op kiesBeter.nl vind je de informatie die je 
helpt bij keuzes in de zorg.
www.korrelatie.nl 
Stichting Korrelatie Hulp- en informatielijn: 
0900 - 1450
www.movisie.nl
MOVISIE, Kennis en advies voor maatschap-
pelijke ontwikkeling, o.a. huiselijk en sek-
sueel geweld en Expertisepunt jeugdprosti-
tutie.
MOVISIE Kennislijn voor professionals:  
030 - 789 21 12

Voor hulp en advies en lotgenotencontact 
bij seksuele (kinder)mishandeling:
www.seksueelgeweld.nl
Een website voor slachtoffers van seksueel ge-
weld en de mensen om hen heen. 

www.vsknederland.nl
De Vereniging tegen Seksuele Kindermis-
handeling (VSK) is een landelijke vereni-
ging voor mensen die in hun jeugd te maken 
hebben gehad met seksueel kindermisbruik 
binnen gezin, familie en andere vertrouwens-
relaties.

Voor hulp en advies over seksualiteit en 
anticonceptie:
www.casa.nl
CASA, Centra voor Anticonceptie, Seksuali-
teit en Abortus
www.nvvs.info
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. 
Bij ‘zoek een seksuoloog’ vind je een over-
zicht van de geregistreerde seksuologen in 
Nederland (vrij gevestigd en verbonden aan 
een instelling), ingedeeld per regio.
www.seksuologen-vlaanderen.be 
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
Met een overzicht van de geregistreerde sek-
suologen in Vlaanderen.
www.rng.nl
Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksu-
aliteit voor professionals.
www.schorer.nl
Schorer is het Nederlands instituut voor ho-
moseksualiteit, gezondheid en welzijn. 

Voor hulp en advies over haptotherapie:
www.haptotherapeuten-vvh.nl
VVH, Vereniging van haptotherapeuten

www.kenniscentrumhaptonomie.nl 
Kenniscentrum Haptonomie 

Met medische klachten ten gevolge van 
seksueel misbruik, kun je je door de huisarts 
laten verwijzen naar een polikliniek medi-
sche seksuologie of gynaecologie in het zie-
kenhuis.
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