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CLAS biedt hulp na seksueel misbruik. Seksueel misbruik kan enorme 

gevolgen hebben. Het kan leiden tot gevoelens van verdriet of boos-

heid en schaamte. Soms krijg je klachten zoals slaap- of concentratie-

problemen. Ook andere gezinsleden kunnen verdrietig, bezorgd en 

boos zijn.  

CLAS biedt in deze situatie hulp voor jou en de anderen uit je gezin 

om wat er gebeurd is te kunnen verwerken, met elkaar.  
 

Met seksueel misbruik bedoelen we ervaringen met een bekende op seksueel 

gebied die verder zijn gegaan dan je wilde. Dit kan in allerlei relaties gebeurd 

zijn (familie, vrienden, leerkrachten) en met mensen van verschillende leeftij-

den. Het kan één keer gebeurd zijn of langere tijd hebben plaatsgevonden.  
 

We kunnen verschillende soorten hulp inzetten. Het belangrijkst is dat jij de 

hulp krijgt waar je het beste mee geholpen bent. Dit kan bestaan uit indivi-

duele gesprekken, gezinsgesprekken, groepsbehandeling of schrijftherapie.  

De hulp wordt geboden door twee therapeuten: een man en een vrouw.  
 

We praten met jou en je ouder(s) samen, maar ook met jou apart en met je 

ouder(s) apart als dat beter lijkt. Samen denken we na over wat jullie nodig 

hebben om het misbruik te kunnen verwerken. Ook kijken we met elkaar naar 

de oorzaken van het misbruik, zodat we kunnen voorkomen dat het weer ge-

beurt. Op basis van al deze informatie maken wij een behandelplan.  
 

We kunnen ook met mensen die voor jou belangrijk zijn spreken. Jij en je ou-

ders bepalen zelf wie je hier bij wilt betrekken. We hebben naast de individue-

le gesprekken en de gezinsgesprekken ook andere methoden die we in kunnen 

zetten om jou te helpen. Die staan hiernaast beschreven.  
 

Op de achterkant van deze folder staat een telefoonnummer. Neem gerust 

contact op als je vragen hebt of een kennismakingsgesprek wilt plannen!  
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EMDR (Eye Movement Desensiti-

zation and Reprocessing) is een 

behandelmethode voor iedereen 

die iets heftigs heeft meegemaakt, 

die dat niet kan verwerken en 

daardoor (psychische) problemen 

heeft. Het kan zijn dat je bij herin-

neringen of beelden over wat is 

gebeurd steeds weer van streek 

raakt. EMDR helpt je om zonder 

heftige gevoelens aan een gebeur-

tenis terug te denken.  

                                

Een trauma kan ontstaan door 

heftige gebeurtenissen die je hebt 

meegemaakt en die veel invloed 

op je hebben gehad waardoor je je 

niet goed voelt. Schrijftherapie 

(Write Junior) helpt je de feiten, 

gedachten en gevoelens hierover 

onder woorden brengen. Zo ga je 

op zoek naar een andere manier 

om naar de gebeurtenissen te 

kijken, waardoor je een gevoel van 

controle over je leven terug kan 

krijgen.                                                                                                              

Tijdens deze therapie kom je met 

anderen (met een soortgelijke 

ervaring) bij elkaar. In de groeps-

bijeenkomsten komen onderwer-

pen aan bod rond het thema sek-

sueel misbruik. Dit gebeurt o.a. via 

gesprekken en spelvormen. Ook je 

ouders komen op dezelfde tijd 

met andere ouders bij elkaar en 

richten zich op hoe zij je kunnen 

ondersteunen tijdens de verwer-

king van het misbruik.  

Therapie werkt extra goed als je fit 

bent. Sport is goed om je hoofd 

leeg te maken. Daarnaast is het 

een goede boost voor je zelfver-

trouwen en voel je eerder wat je 

lichaam aangeeft.  

ON THE MOVE helpt je graag met 

bepalen van het juiste sporttraject 

voor jou. 
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Bel of mail gerust! 
 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53                 

Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53            

 

E-mail: clas@rading.nl | website: www.rading.nl 

 
 

Facebook.com/DeRading                           Twitter.com/DeRadingJeugd  

 

De Rading is verbonden aan Jeugdhulp op Maat. Meer informatie vind je op 
de website: www.jeugdhulp-opmaat.nl.
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