
steunpunt seksueel geweldsteunpunt seksueel geweld

Advies nodig bij 
vermoedens van 
seksueel misbruik?

Het TMT adviseert 
hulpverleners in Amsterdam

Blijf niet met uw 
vermoedens zitten

Seksueel misbruik binnen een 
afhankelijkheidsrelatie heeft 
altijd negatieve gevolgen, zowel 
bij kinderen als bij mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Seksueel misbruik kan de 
sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling dusdanig verstoren 
dat iemand er blijvende schade 
van ondervindt. Mensen die in 
hun jeugd seksueel misbruikt 
zijn, lopen een verhoogde kans 
op angststoornissen, depressie, 
verslavingen, eetstoornissen 
en persoonlijkheidsstoornissen. 
Daarom is het belangrijk dat 
u niet met uw vermoedens 
blijft zitten maar in actie 
komt. Het TMT helpt u de 
juiste stappen te zetten.

Advies nodig? 
Bel 020 555 5227

GGD Amsterdam, Steunpunt 

Seksueel Geweld 

Postbus 2200

1000 CE Amsterdam

T: 020 555 5227

E: ssga@ggd.amsterdam.nl

ggd.amsterdam.nl

Wie zitten er in het 
TMT?

In het team zitten experts 
op het gebied van seksueel 
misbruik. Ze zijn afkomstig van: 
Veilig Thuis, Amsta/Karaad, de 
Bascule, Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam (JBRA), Bureau 
Zedenpolitie, BRight GGZ, GGZ 
inGeest, Arkin, het Diagnostisch 
Expertise Centrum (DEC) en de 
Raad voor de Kinderbescherming. 
Het Steunpunt Seksueel Geweld 
van de GGD Amsterdam 
coördineert het team.

Evaluatieformulier

Het TMT wil graag weten of het 
advies dat u krijgt, werkt. Daarom 
ontvangt u enkele maanden na de 
bespreking een evaluatieformulier.
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Wat doet het twee- of 
meersporenteam (TMT)?

Het TMT geeft advies aan 
hulpverleners die seksueel misbruik 
vermoeden bij een kind of bij 
iemand met een verstandelijke 
beperking. Als hulpverlener kunt 
u uw vermoedens voorleggen aan 
het team. U krijgt dan concreet 
advies over de aanpak: welke 
stappen kunnen het beste worden 
gezet, in welke volgorde en door 
wie? U bent zelf bij de bespreking 
aanwezig en krijgt dezelfde dag 
nog de kernpunten van het advies 
per mail. 

Wie kan advies vragen?

Alle hulpverleners die een 
vermoeden hebben van seksueel 
misbruik van een cliënt in een 
afhankelijkheidsrelatie kunnen 
advies vragen over de aanpak. In 
de praktijk blijkt dat de meeste 
adviesvragers afkomstig zijn uit 
de jeugdhulpverlening, vooral 
gezinsmanagers. 

Zo werkt het

Heeft u een vermoeden van 
seksueel misbruik en vraagt u 
zich af wat u nu het beste kunt 
doen? Neem contact op met het 
Steunpunt Seksueel Geweld van de 
GGD Amsterdam: 020 555 5227. 
Aan de telefoon kunt u uw vraag 
toelichten. Vervolgens krijgt u een 
digitale checklist om in te vullen. 
Het TMT komt elke donderdag-
ochtend bij elkaar. Als u de 
checklist op dinsdag voor 16.00 uur 
opstuurt, wordt uw adviesaanvraag 
tien dagen later op donderdag 
besproken. Als aanvrager bent u 
zelf aanwezig bij de bespreking 
van het team. U kunt toelichting 
geven en u hoort de verschillende 
invalshoeken van de teamleden. 
Nog dezelfde dag ontvangt 
u per mail de geadviseerde 
stappen. Deze stappen kunt u 
vervolgens in uw eigen organisatie 
bespreken. Uw organisatie blijft 
zelf verantwoordelijk voor het 
vaststellen van het plan van aanpak 
en de uitvoering daarvan. 

Uitgangspunt: 
twee of meer sporen

Bij het opstellen van het advies 
gaat het team altijd uit van twee
of meer sporen: 
• Hulp voor het slachtoffer 

(het eerste spoor).
• Hulp voor de niet 

misbruikende ouders/
verzorgers (tweede spoor).

• Hulp voor de vermoedelijke 
pleger (het derde spoor).

• Hulp voor de eventuele broertjes 
en zusjes (het vierde spoor).

Voor ieder spoor is een eigen 
hulptraject dat bij voorkeur 
in onderlinge samenhang 
wordt uitgevoerd.

Geen bespreking, 
wel schriftelijk advies

Soms kan het TMT een situatie niet 
bespreken. Bijvoorbeeld omdat 
de ouders geen toestemming 
geven, omdat de signalen erg 
vaag zijn, omdat het niet om een 
afhankelijkheidsrelatie gaat of 

Tips

• Bespreek een adviesvraag eerst 
in uw eigen team. Inventariseer 
met uw collega’s alle vragen die 
u aan het TMT wilt stellen. 

• Vraag de cliënt of wettelijke 
vertegenwoordiger toestemming 
om de situatie voor te leggen 
aan het TMT. Alleen dan 
kan het team alle informatie 
verzamelen en ook in de eigen 
organisatie onderzoeken 
of het gezin bekend is. 

omdat het zich buiten Amsterdam 
afspeelt. Het team kan in zo’n 
geval wel schriftelijk reageren op 
uw vragen. Dat werkt zo. U vult 
de checklist in en krijgt per mail 
antwoord van het TMT.
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